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Editorial

Um novo recurso educativo, na Escola

A actividade dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) visa
contribuir para o sucesso académico, pessoal e social dos alunos.
“Para educar uma criança é preciso uma aldeia.”
Provérbio africano

Por isso, se realizam visitas de estudo…
À Assembleia da República

À Bolsa de Turismo de Lisboa

À “Caravela” e não só ...

Ora, cá estamos nós
outra vez, com um atraso justificado no interior. Aqui chamamos a
vossa atenção para os
últimos dias do prazo
para a apresentação de
trabalhos ao Concurso
de Desenho sobre o Ano
Internacional da Biodiversidade. Não deixem
de ler o ensaio filosófico que ganhou o 1.º
Prémio no Dia da Filosofia, assim como todo o
material que se publica
neste número, bastante
diversificado e de muita
qualidade.
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Visita à Bolsa de Turismo de Lisboa
Os alunos do 12º ano do
Curso Profissional Técnico
de Turismo, turma 12.º H,
realizaram no dia 15 de
Janeiro de 2010 uma visita
de estudo à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), por
ocasião do Festival da BTL,
que ocorre anualmente na
Feira Internacional de Lisboa (FIL).
O objectivo deste festival é
mostrar as várias culturas,
gastronomias, tradições e
atractividade de diversos
países. Assim, a BTL enquadra-se perfeitamente no
âmbito do curso.
Os alunos divertiram-se
imenso com as especialida-
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QUADRO DE MÉRITO E EXCELÊNCIA

Turma
7ºA
7ºB
7ºC

7ºD

Mérito

Excelência

PATRÍCIA LEITÃO
TIAGO COELHO
ANDRÉ BOISSEAU
ELENA OSTROVA

CATARINA MATEUS

IARA SOBRAL

MYLENE SILVA

MARIA INÊS COSTA

LAURA JESUS

MARIAM AIRES

LEONOR JESUS

MARIA VINHAS
8º A

SARA MATOS
VERA DUARTE

8ºC

RAQUEL GOMES
MIGUEL POSSIDÓNIO
JOÃO RAFAEL SIMÕES

9º B
10ºA
10º B
10º C
10ºF
11º A
11º B
11º C
11º E
12º A
12º B
12º C
12ºE

PEDRO ALCÉO
ANDRÉ FERREIRA
ANA CATARINA COSTA
DIOGO CARDOSO
TIAGO AFONSO
CATARINA NEVES
MAFALDA RIBEIRO
JOANA RIBEIRO
LUÍS TAVARES
SARA PÁSCOA

PATRÍCIA PIRES
RUBEN LESTON

JOÃO MARTINS

ANA CRISTINA MARTINS

TIAGO RODRIGUES

ANA SOFIA BARRADAS

JOÃO RODRIGUES

PEDRO FERREIRA
RITA MENDONÇA

ANA PATRÍCIA RODRIGUES
GUILHERME CARVALHO
ANDREIA FERREIRA

ANA FILIPA HENRIQUE
ANA SOFIA RAMOS

Página 4

JE Daniel Sampaio

Página 5

Ano 12, N.º 51

A nossa Visita de Estudo
A nossa turma, em conjunto com
os alunos do 11º D e 11º E, efectuou uma Visita de Estudo à
Empresa Biofrade - Agricultura Biológica e à Unidade de

Turismo Rural “Barroca d’Alva”, no âmbito da disciplina de

Geografia.
Saímos da Escola pelas 8:00 h,
com destino à Empresa Biofrade, que se localiza na Lourinhã e
consiste na produção de hortícolas e frutícolas, por meio de
métodos biológicos e mecânicos.
Fomos recebidos por um dos
proprietários que nos explicou
como se cultivam produtos biológicos ao ar livre e no interior das
estufas, sem recurso a químicos.
A Agricultura Biológica permite a
obtenção de alimentos por meio
de técnicas que não necessitam
de fertilizantes químicos e pesticidas; para combater as pragas,
introduz-se um outro animal - ex:
joaninhas - que combate os
insectos, que danificam as culturas, num ciclo biológico inerente
à vida e sem destruir os ecossistemas.
Visitámos algumas estufas com
produtos biológicos e só não
andámos por mais terrenos
agrícolas, devido à chuva que se
fazia sentir naquele dia!...
Compreendemos a importância
deste tipo de agricultura para as
populações, para o nosso país e,
também, às escalas europeia e
mundial, pois contribui para a
saúde de todos nós, no sentido
de os produtos agrícolas não se
encontrarem contaminadas com
químicos, nem, por sua vez,
contaminarem os solos e as
águas superficiais e subterrâneas.
De seguida, fomos à Unidade de

Estufas na Empresa Biofrade

Sistema de Rega na Empresa Biofrade

Turismo Rural “Barroca d’Alva”, localizada em Alcochete,
onde almoçámos numa sala de
eventos ali existente e na qual
pudemos assistir a uma palestra
proferida por um técnico, sobre
as características do ‘Turismo
em Espaço Rural’. De acordo com

Agricultura Biológica

o que aprendemos nas aulas,
compreendemos, no próprio
local, o contributo desta actividade turística na economia do país
e no desenvolvimento das
regiões rurais. Durante a palestra, foi-nos ainda explicada a
história da propriedade.
Depois, realizámos um passeio
de ‘trolley’ por toda a vasta
propriedade (1800 hectares, a
segunda maior exploração de
Turismo Rural da região…)! O
passeio foi muito agradável,
apesar da forte chuva que caiu à
tarde… E os cães da propriedade
acompanharam-nos, sempre a
correrem ao nosso lado! Vimos
muito gado bovino, especialmente touros, que são criados para
as touradas.
As espécies vegetais existentes
na exploração eram, sobretudo,
sobreiros e oliveiras, que são
aproveitadas para a extracção,
respectivamente, da cortiça e
das azeitonas, matérias-primas
importantes no fabrico de produtos isolantes e do azeite.
Quando saímos da área destinada ao gado, dirigimo-nos para
outra área, com vários armazéns. Foi-nos dito que ali era um
local específico, que se destinava
às filmagens de ‘séries’ e de
‘curtas-metragens’
pequenas
para a televisão, como, por
exemplo, “os Malucos do Riso”.
Compreendemos que naquela
enorme propriedade se exercem
outras funções e desenvolvemse outras actividades, para além
da exploração agrícola e do
Turismo Rural.
Ao final da tarde e após o passeio de ‘trolley’, dirigimo-nos
para os autocarros, de regresso
à Escola, onde chegámos por
volta das 19:00 h.
Gostámos muito da Visita de
Estudo!
Foi um dia muito bem passado, de
aprendizagem e de convívio entre
todos, alunos e professores.

Catarina Abreu,
Inês Santos, 11º F

Passeio de ‘trolley’ na Unidade de Turismo
Rural ‘Barroca d’Alva’

E os cães acompanharam-nos…

Touros de lide na ‘Barroca d’Alva’
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Uma visita à Assembleia da República...
8:45 – Cacilhas

A Sala das Sessões, o hemiciclo
onde se sentam os 230 deputados
é fantástica!
Por detrás da Tribuna da Presidência ergue-se a estátua de
corpo inteiro representando a
República com uma esfera armilar nas mãos … e a belíssima
pintura representando as Cortes
Constituintes de 1821, que elaboraram a Constituição de 1822 (a
primeira da História Constitucional Portuguesa).
Após uma visão rápida da sala,
sentámo-nos e começámos a
olhar para a bancada, a identificar os líderes dos partidos, o
Primeiro-Ministro e as restantes
figuras ilustres que diariamente
nos entram em casa.
-“A Ferreira Leite!”
- “Olha o Paulo Portas ali sentado!”
- “O Louçã está na mesma fila do
Jerónimo de Sousa.”
Após a passagem de toda aquela
exaltação inicial, acalmámos e
começámos a prestar atenção ao
debate.
-“Isso é uma manigância Sr.
Primeiro-Ministro.”
(…)
-“O Sr. Deputado classifica um
resultado de uma negociação
política uma manigância (…)”

fazer outra, Sr. PrimeiroMinistro!”
- “ (…) É sobre manigâncias orçamentais.”
Manigância, Manigância, … Palavra
do dia: Manigância
“Mas o que significa manigância?!”
“Qualquer coisa fraudulenta, um
acordo não sei bem, …”
Passámos o resto do Debate na
incógnita, porém não descuidámos a atenção do mesmo.
Défice orçamental, crise, desemprego, eram palavras que se
repetiam continuamente.
Jerónimo de Sousa tinha entrado
na fase final do seu discurso.
Repentinamente, na zona da Galeria em que nos encontrávamos,
levanta-se um cidadão comum e
grita,
“Isto é para o Sócrates! Viva
Portugal!”, atirando um papel
para as bancadas. Rapidamente
aproxima-se um polícia e retira o
senhor da Galeria.
Era meio-dia. A nossa visita terminara! …
Afinal, é ali que funciona a sede
do poder legislativo, o sítio onde
os políticos eleitos por um período de quatro anos decidem o
futuro do país.
Os discursos continuaram…

10:30 – Entrada da Galeria, - “Manigância é dizer uma coisa e
Porta 1
- “(…) Os deputados irão bater
palmas, porém, vocês não o
podem fazer, pois será considerado como uma manifestação e
teremos de vos retirar da Sala.
(…)”- alertou o Segurança.

Andreia Ferreira, 12º E
Direito

-“Stora”, ainda faltam dois alunos!
- Devem estar presos no trânsito.
É hora de ponta!
- Desculpe stora, o autocarro
atrasou-se.”
Reunido o grupo, apanhámos o
barco para o Cais do Sodré.
Destino: Assembleia da República!”
9:30 – Cais do Sodré
Após uma breve viagem, com
muita conversa e balanços, chegámos à outra margem. Como o
tempo não nos pregou nenhuma
partida, decidimos ir a pé pela
extensa avenida 24 de Julho e
subir a Rua D. Carlos I.
10:00 – Praça de São Bento
Chegámos finalmente ao Palácio
de S. Bento!
Que edifício enorme!
No cimo da interminável escadaria, dois GNR de cavalaria, impecavelmente trajados, imóveis,
prestando honras.
Entrámos pela porta lateral.
Depois de ultrapassados os procedimentos de segurança, tivemos “luz verde” para subir. A
expectativa aumentava…

- Podem entrar!
- Espectacular! - exclamaram
alguns alunos em uníssono.

Grupo de alunos de História e Direito (12º D/E), acompanhados pelas professoras Paula Teixeira e Luísa Oliveira
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Visita de Estudo do 8.º A
No dia 11 de Fevereiro realizámos uma visita de estudo
à
“Caravela”,
ao
“Planetário” e ao “Museu do
Oriente”.
Na visita à “Caravela”, a
monitora começou por nos
mostrar alguns instrumentos de navegação, como a
bússola e o quadrante.
Observámos também algumas especiarias e alguns
produtos que faziam parte
da alimentação dos nossos
navegadores na época dos
“Descobrimentos”.
Posteriormente passámos
a realizar uma pequena
peça de teatro em que
recreámos algumas personagens importantes da
História como Pedro Álvares Cabral e Pero Vaz de
Caminha. Foi muito engraçado….
No fim do teatro dirigimonos ao autocarro e fomos
almoçar, aproveitando ainda para ir com alguns professores aos “Pastéis de
Belém”.
Da parte da tarde, fomos ao
Planetário, onde observámos vários planetas, constelações e nebulosas e
aprendemos a medir a latitude e longitude. Foi também um espectáculo muito
interessante.
No final da tarde fomos
visitar o “Museu do Oriente” para melhor compreendermos a influência dos
portugueses no continente
asiático.
Gostaríamos de dizer que o
monitor da visita explicava

muito bem e que interagia
connosco, levando-nos a
acreditar que iremos voltar
aquele Museu.
Queríamos também referir
que a nossa turma teve um

comportamento exemplar
sendo diversas vezes elogiada pelo referido monitor.

A turma do 8º A na “Caravela”
A alimentação a bordo e os instrumentos de
navegação

A Turma do 8ºA

A representação teatral realizada pelos alunos do 8º A e 8º B
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Visita de Estudo do 8.º B

Alunos do 8º A e 8º B recrearam a viagem de Pedro Álvares
Cabral ao Brasil

No dia 11 de Fevereiro, a turma do
8º B realizou uma visita de estudo à “Caravela”, “Planetário” e
“Museu do Oriente”.
Em primeiro lugar estivemos na
Caravela, a assistir a uma expli-

cação
por
parte da monitora sobre a
vida a bordo
dos nossos
navegadores.
Observámos
os instrumentos de navegação, as especiarias
e
recreámos
alguns jogos
da época que
serviam para
os navegadores passarem
o seu tempo.
Alguns colegas
vestiram-se
com trajes típicos do tempo,
encarnando diversas personagens da “época dos Descobrimentos”. Foi um teatro muito
divertido, onde nos rimos e
aprendemos.
Depois da visita à “Caravela”,

almoçámos com a nossa Directora de Turma, tendo comido umas
deliciosas sandes. Como sobremesa… nada melhor que uns
deliciosos “pastéis de Belém”!
Eram já 14h00, estava na hora de
partirmos em direcção ao
“Planetário”. Aqui recordámos
alguns conteúdos que nos foram
ensinados nas aulas de Geografia. Podemos observar alguns
planetas, estrelas e aprender a
medir a latitude e longitude.
Após o final da sessão, dirigimonos para o autocarro em direcção ao “Museu do Oriente”. Aqui
tomámos contacto com novas
culturas e aprendemos como era
o relacionamento entre os portugueses e os asiáticos na época
dos Descobrimentos.
Gostámos muito desta visita de
estudo, achámos que foi interessante e divertida e ficámos com
uma vontade enorme de voltar ao
“Museu do Oriente”.

Visita de Estudo do 8.º C
nossos colegas vestiram-se a
rigor e brindaram-nos com uma
pequena peça de teatro, onde
recrearam a viagem de Pedro
Álvares Cabral ao Brasil.
Por fim, visitámos o “Museu do
Oriente”, onde aprendemos muito
sobre diversas culturas do continente asiático, o que nos desper-

Os alunos do 8º C na “Caravela”

No dia 11 de Fevereiro, os alunos
do 8ºano da turma C realizaram
uma visita de estudo no âmbito
das disciplinas de História e
Geografia.
Começámos por assistir a uma
sessão no “Planetário”. Esta,
apesar de algumas interrupções,
acabou por ser interessante.
Depois, aa “Caravela de Vera
Cruz”, realizámos algumas actividades da época e alguns dos

tou um grande interesse histórico.
Podemos dizer que gostámos
muito de realizar esta visita,
muito enriquecedora dos nossos
conhecimentos e muito gostaríamos de voltar mais tarde ao
“Museu do Oriente”.

A cultura budista
exposta no Museu do
Oriente
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Conferência Twist - a tua energia faz a diferença
ENCONTROS DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS II, na ESDS
Decorreu no passado dia 26
de Fevereiro de 2010, pelas 15
horas, a Conferência Twist na
sala de Audiovisuais da nossa
Escola. Assistiram à Conferência, com muito interesse,
os alunos do 9º B e do 12º C.
A conferência, dinamizada
pelos alunos Filipe Araújo,
Guilherme Martins, Guilherme
Carvalho e Jonathan Paiva, do
12º C (Área de Projecto), insere-se na iniciativa ENCONTROS
DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS II
e integrou o desenvolvimento
do projecto Twist na nossa
Escola.
“Twist – a tua energia faz a
diferença” é um projecto,
promovido pela EDP Serviço
Universal e pela Sair da Casca
– Consultoria em Desenvolvimento Sustentável, com o
apoio do Ministério da Educação/Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curri-

cular e da Comissão Nacional
da Unesco, tem como principal objectivo sensibilizar toda
a comunidade educativa para
a necessidade de uma utilização mais racional da energia
eléctrica e para os crescentes problemas resultantes das
alterações climáticas.
No desenvolvimento deste
projecto, os alunos já realizaram uma auditoria energética
às instalações da Escola,
aplicaram inquéritos sobre a
utilização racional da energia
à comunidade escolar e participaram num Workshop informativo, que decorreu dia 23
de Novembro no Colégio Militar.

Filipe Araújo, Guilherme
Martins, Guilherme Carvalho e Jonathan Paiva, 12º C
Orientação do projecto:

professora Laila Ribeiro.
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Conheça um novo recurso educativo, na escola
O Serviço de Psicologia e Orientação dos alunos.
encontra-se em funcionamento nesta Visite o site, na página da nossa escola
escola, desde Setembro de 2009. Dispõe (www.esec-danielsampaio.pt),
de um espaço próprio, situado no Pavilhão A, equipado para garantir condições Psicologia e Orientação Vocacional.
de atendimento à comunidade educativa.
O acesso dos alunos e professores é Páginas do site:
livre, durante o horário de atendimento, - Psicologia/Orientação Vocacional
podendo também, fazê-lo através de um - Procurar ajuda
contacto prévio com o Director de Turma. - 9º e depois?
Os pais e encarregados de educação - 12º e depois?
podem agendar um atendimento.

- Estudar Melhor

A actividade dos Serviços de Psicologia e - Pais e Encarregados de Educação
Orientação (SPO) visa contribuir para o
sucesso académico, pessoal e social E-mail: psiteresasoares@gmail.com

Pedido de desculpas e justificação da Coordenação
Aos nossos leitores e colaboradores devemos um pedido
de desculpas e uma justificação pelo atraso da edição do
presente número, assim como
pelo facto de, eventualmente,
não estar aqui publicado
algum material que nos tenha
sido enviado para o efeito.
Caso detectem alguma omissão, por favor, entrem em
contacto connosco o mais
rapidamente possível.

O problema fundamental resultou
de não termos conseguido, face
aos contratempos que sempre
surgem, uma organização que
nos tivesse permitido concluir o
nosso trabalho mais cedo e com
maior precisão. Tivemos que utilizar vários computadores, pen
drives, etc. e ficámos com a
impressão de que algum material
se pode ter perdido. Mesmo com
uma redistribuição de tarefas
entre a equipa, o certo é que só

agora aqui estamos!
Cientes da vossa compreensão e em nome de toda a equipa, subscreve-se a coordenadora do Jornal da Escola Sampaio,

Ana Paula Silva

Página 11

Ano 12, N.º 51

A propósito do filme “Erin Brockovich”…
Na sequência do visionamento
de “Erin Brockovich”, na disciplina de Direito, a professora
sugeriu que se fizesse uma
reflexão sobre as principais
questões suscitadas pelo
filme. Aceitei de imediato o
desafio. É um filme espectacular!
Baseado numa história verídica, “Erin Brockovich” mostranos os bastidores da Justiça,
a actuação dos advogados na
defesa dos seus clientes, os
interesses e as pressões que
ameaçam a sua actividade
profissional.
“Erin Brockovich” conta a
história de Erin, uma mulher
divorciada, que se vê confrontada com a necessidade de
ter de trabalhar para sustentar os seus três filhos e que
acaba por ser admitida numa
firma de advogados.
Enquanto organizava alguns
documentos, interessa-se por
um processo que envolve uma
grande Companhia de Água e
Luz, suspeita de ser autora de
crimes ambientais.
Sem ter formação jurídica,
mas dotada de uma grande
perspicácia e inteligência, Erin
começa a investigar e descobre que a Companhia PGE-Gás
e Electricidade do Pacífico
contaminava as águas de um
rio que abastecia uma pequena localidade da Califórnia,
provocando inúmeras mortes,
doenças e mal formações nos
seus habitantes.
Depois de ter descoberto que
a empresa tinha conhecimento dos factos, mas tentava
escondê-los, Erin e Ed
(advogado) iniciam uma luta

desigual movendo montanhas
contra
fortes interesses
económicos.
Abdicando do seu tempo com
os filhos e com o seu dedicado namorado, Erin consegue
levar o caso a tribunal depois
de ter conseguido provas
muito importantes; «afinal,
sem provas, não se consegue
fazer justiça».
A PGE foi condenada a pagar
333 milhões de dólares em
indemnização a mais de 650
pessoas.
Ao ver este fabuloso filme, o
qual apreciei imenso, tomei
contacto com alguns aspectos
que envolvem o universo do
Direito. Um deles é o lado
desumano evidenciado no
desenrolar dos processos em
que os sentimentos das vítimas são postos de lado e o
que efectivamente é relevante
são as provas apresentadas.
Outro aspecto preocupante
que transparece no filme é a
importância que o dinheiro
pode ter para que um caso
seja levado em diante pelo
tribunal, o que infelizmente
coloca a justiça a favorecer
os mais poderosos, apesar de
ser considerada imparcial e
ao serviço de todos. Quem
entra numa luta judicial tem
de estar disposto a ultrapassar muitos obstáculos, muitas
burocracias, muitos papéis,
ameaças e pressões.
Felizmente o filme também
nos mostra que o principal
fim do Direito - alcançar a
justiça - ainda é possível. O
pobre ainda pode vencer o
rico, assim como o mais fraco
pode derrotar o mais forte.

SOCIEDADE & DIREITO

O bom advogado é aquele que
se entrega às causas com
devoção e entusiasmo e que
utiliza a capacidade de argumentar e a criatividade intelectual ao serviço da justiça.
Fica como reflexão deste filme
o sentimento de que a utopia
de uma sociedade mais justa
não pode jamais desaparecer
das nossas mentes. Devemos
lutar e acreditar numa boa
realização do Direito, tal como
a Erin o fez. Esta grande
mulher deixa neste filme uma
lição de vida para todas as
pessoas e em especial para
aqueles que pretendem seguir
uma carreira na área jurídica.
Devemos acreditar e lutar por
aquilo que sonhamos até ao
fim, quer seja para nós ou
para o próximo. Por isso,
leitores, não deixem nunca de
sonhar, não pensem que
serem utópicos nos nossos
tempos é ser inconsciente!
Um dia ouvi uma pessoa afirmar: “No fim tudo dará certo,
se ainda não deu, é porque
ainda não é o fim”.

Victor Finizola, 12º D
Realizado por Steven Soderbergh em 2000, “Erin Brucovitch” foi um grande sucesso
nos cinemas de todo o mundo.
Pela sua interpretação, Julia
Roberts ganhou o prémio de
melhor actriz em 2001.

“Ao ver este
fabuloso filme, (…),
tomei contacto com
alguns aspectos
que envolvem o
universo do
Direito.
Um deles é o lado
desumano (….) os
sentimentos das
vítimas são postos
de lado e o que
efectivamente é
relevante são as
provas
apresentadas.”
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CLUBE DO AMBIENTE

Construindo um ecoponto amarelo…

O “CLUBE DO AMBIENTE” está a
contribuir para uma Escola
mais ecológica! Decidimos
renovar os “ecopontos” da
sala de Professores, efectuando um trabalho de aproveitamento dos plásticos, do
papel e das garrafas de vidro.
Assim, elaborámos dois ecopontos,
um
AMARELO
(plásticos sem gordura) e um
VERDE (garrafas de vidro),
completando-se o AZUL
(papel), que já existia e foi
renovado.
Esta tarefa foi possível com a
participação da Professora
Lúcia Caetano, de FísicoQuímica, que prontamente nos
auxiliou, disponibilizando à
Escola as caixas de cartão
necessárias para a concretização a tal actividade e a
quem agradecemos.

O aproveitamento dos plásticos é um importante contributo na melhoria do AMBIENTE e
da qualidade de vida da população, sendo igualmente uma
salvaguarda de diversas espécies animais (sobretudo as
existentes em habitats aquáticos marinhos e fluviais). Estes
animais ficam aprisionados
nos plásticos, que, continuamente, são lançados aos
oceanos, mares e rios. O ‘nãoaproveitamento’ dos plásticos
e a falta de sensibilização
para os processos de reciclagem eficazes tem contribuído
para
a
destruição/
degradação dos ecossistemas, visto que estas substâncias contêm componentes
tóxicos que, como é sabido,
não são biodegradáveis.
A implementação de
“ecopontos” na Escola é muito

importante, pois reforça as
aprendizagens dos alunos,
adquiridas nos conteúdos
programáticos de diferentes
disciplinas, no âmbito da
temática ambiental, em geral
e da reciclagem, em particular.
João Cartaxana, 10º B
Rafael Alves, 10º B

Eis-nos em pleno trabalho!

Teatro Infantil na Escola
No dia 28 de Janeiro , pelas
14:30, visitaram a nossa
Escola cerca de quarenta
crianças
do
Colégio
“Palhacinho Vaidoso”, a fim
de assistirem a várias encenações de peças infantis ,
representadas pelas formandas da turma I do 11º Ano
do Curso Profissional de
“Técnico de Apoio à Infância”. Esta iniciativa realizouse no âmbito das actividades
desenvolvidas nas aulas da
disciplina de “Expressão
Dramática” e foi resultado

do trabalho realizado ao
longo de um dos Módulos do
Curso, que aborda o tema
das “Técnicas de Manipulação”.
Foram apresentadas quatro
peças de Teatro Infantil, com
base em textos escritos e
adaptados pelos alunos e
pela Professora Paula
Duque, usando diversas técnicas de manipulação, a
saber:
“fantoches”,
“marionetas de manipulação
directa”, “marionetas de
manipulação à vista”, “teatro

de sombras com silhuetas” e
“teatro de sombras corporais”.
No final, os alunos do Curso
dialogaram com as crianças
sobre os temas tratados nas
peças, pediram opiniões do
público e mostraram os
bonecos, deixando os mais
pequenos manuseá-los e
manipulá-los. E todos se
divertiram imenso!

Prof.ª Paula Duque
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Pelo segundo ano consecutivo
a nossa Escola participou no
Projecto Escola Electrão que
contou este ano com a participação de 603 escolas.
Os professores responsáveis
pelo projecto e os alunos
empenharam-se de variadíssimas formas, nomeadamente
na elaboração, divulgação e
distribuição de panfletos por
toda a comunidade educativa
(muitas vezes porta a porta…),
realização de trabalhos relacionados com os REEE e exposição dos mesmos, no Pavilhão A.
Todo este empenho e entusiasmo conseguiu sensibilizar
e envolver os restantes alunos, professores, funcionários, pais e a toda comunidade
local para a importância da
reciclagem e valorização dos
resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos

Ano 12, N.º 51

(REEE), alertando para a
urgência de criar hábitos de
encaminhamento deste tipo de
resíduos.
A adesão foi grande e todos
quiseram trazer o seu
“contributo”. Contámos ainda
com a colaboração das Juntas
de Freguesia da Charneca de
Caparica e da Sobreda.
Os Professores responsáveis:

Isabel Pereira,
Leonett Abrantes,
Lígia Luís,
Maria Armanda
Mendes,
Elza Venâncio,
Felicidade Amaral,
Anabela Rodrigues,
Rudolfo Pereira,
César Pereira,
João Melo
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OLHAR O MUNDO! ACTUALIDADE GEOGRÁFICA
A CIMEIRA DE COPENHAGA
O que foi a Conferência ou
Cimeira de Copenhaga?
Teve lugar em no Bella Center,
em Copenhaga, na Dinamarca e
ocorreu entre os dias 7 e 18 de
Dezembro de 2009. Os líderes
mundiais reuniram-se para
discutir as reacções sobre as
mudanças climáticas na Terra e
encontrar um acordo, substituto
do Protocolo de Kyoto.

Cynthia Antunes, 11º E
A Conferência foi precedida de
um Congresso Científico organizado pela universidade de Copenhaga,intitulado: “Global Climate
Change: Global Risks, Challenges
and Decision”, realizado em
Março de 2009. Cento e noventa
e duas nações foram representadas na Conferência, tornando-a
a maior cimeira da ONU sobre
Alterações Climáticas.

Catarina Matias, 11ºD
Quais os protagonistas?
Os países Desenvolvidos, como
os EUA e o Reino Unido, que não
desejaram assumir metas verdadeiramente ambiciosas e
vinculativas; o Canadá, que trouxe uma posição muito fraca para
Copenhaga; o Brasil, que pretende uma abertura a projectos
inadequados no mecanismo de
desenvolvimento limpo; a China e
a Índia, que defenderam que os “
…países ricos como os EUA e o
Reino Unido, devem dar um claro
exemplo na redução de gases
com Efeito de Estufa”...

Marco Toscano, 11º F
Quais os Objectivos da Cimeira?
Esta Cimeira desejava alcançar
um novo acordo que substituísse
o Protocolo de Kyoto, que termina em 2012. Segundo Yvo de

Boer, secretário executivo da
“United Framework Convention
on Climate Change” (UNFCCC), as
questões mais importantes para
alcançar esse acordo eram:
☼Como é que o dinheiro vai ser
gerido?
☼O que estão dispostos a fazer
os países em desenvolvimento,
como a Índia e a China, para
limitar os aumentos das suas
emissões de CO2?
☼Que auxílios necessitam estes
países para reduzir as suas
emissões de CO2 e adaptarem-se
aos impactos das alterações
climáticas?
☼Qual o montante de emissões
de CO2 que os países industrializados estão dispostos a cortar?

André Nereu, 11ºE
E a Redução de Emissões de
CO2?
A Comunidade Científica defende
que os países mais ricos devem
reduzir as emissões de CO2
de25% a 40%, de modo a limitar
as Alterações Climáticas. Mas
uma das razões pela qual esta
proposta não foi aceite foi porque grande parte dos países
ainda em desenvolvimento não
ter capacidades financeiras e
económicas para suportar uma
redução tão abrupta nas suas
emissões.

Nuno Nunes, 11ºF
E qual foi o principal problema?
O “ponto mais quente” da Cimeira foi a chamada partilha de
encargos, isto é, os países
devem reduzir as emissões e em
que montante? Por exemplo, a
China já superou os EUA como
maior poluidor do mundo, no
entanto, historicamente, os EUA
são maiores emissores do que a
China.

Há ainda outra questão: os países desenvolvidos transferem as
suas emissões para os países em
desenvolvimento, ao instalarem,
nestes países, indústrias que
provocam emissões de CO2.

Joana Vieira, 11ºF
Que conclusões surgiram,
após a Cimeira?
Depois de treze dias de negociações e uma maratona que atravessou a última noite, a Cimeira
de Copenhaga terminou com um
acordo muito longe do que se
ambicionava. Ao invés de um
novo tratado contra o Aquecimento Global, legalmente vinculativo e adoptado por todos os
países da ONU, o que emergiu do
encontro foi um acordo voluntário, para já subscrito por algumas nações. Os países que o
pretendam adoptar, terão de
fazer esforços no combate às
alterações climáticas, mas sem
qualquer compromisso legal.

Raquel Louro, 11ºE
Os líderes mundiais necessitam
de repensar este acordo. Guiaram-se por interesses nacionais,
ignorando a ciência, o que conduziu a um atraso no âmbito das
questões ambientais, com custos
que podem ser medidos em vidas
humanas e em dinheiro perdido.
O continuar do
Protocolo
de
Kyoto, para além
de 2012, está
ameaçado.

Miriam Marques, 11ºD
Prof.ª Leonett Abrantes
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Radiação Solar em Portugal
A “radiação solar” é a energia
proveniente do sol. Actualmente
existem vários processos tecnológicos de aproveitamento da
energia solar. A energia solar faz
parte das designadas “energias
renováveis”.
A “radiação solar” pode ser
aproveitada de várias formas,
por exemplo: aplicações térmicas
em geral, obtenção de força
motriz diversa, obtenção de
electricidade e obtenção de
energia química. No sector
doméstico existem diversos tipos
de tecnologias que podem ser
aplicadas para diversos fins,
designadamente para a produção
de electricidade, para o aquecimento das águas e do ambiente,
como a tecnologia solar térmica,
solar fotovoltaico e eólica geotérmica (bombas de calor do
subsolo).
Como é transformada a
“radiação solar” em energia
renovável?
Usamos painéis fotovoltaicos
expostos ao sol. Estes transformam directamente a energia
solar em energia eléctrica.
Como? Através de espelhos que
concentram a “radiação solar”
numa caldeira contendo água,
aquecendo-a a altas temperaturas que vaporizam a água. O
vapor resultante faz, depois,
accionar turbinas e estas os
geradores eléctricos das centrais térmicas solares.
A “radiação solar” tem em
Portugal um papel extremamente importante na economia
do país. Porquê?
Porque a radiação que atinge
Portugal é maior do que a da
média Europeia.
Existem dois sectores que dependem da “radiação solar”: o sector do turismo e o sector das
energias renováveis, pois só o

turismo representa cerca de 10%
da economia nacional. Para o
qual contribui o clima conjugado
com uma vasta costa de praia,
especialmente a zona do Algarve,
que possui uma insolação média
anual maior do que a nacional,
possibilitando o turismo sénior e
a redução do tradicional problema da sazonalidade do turismo
em Portugal.
Outra actividade económica que
depende da “radiação solar” é o
sector das energias renováveis,
possuindo Portugal a maior central fotovoltaica do mundo, no
conselho de Serpa, no Alentejo. O
embaixador dos Estados Unidos
em Portugal compareceu à inauguração da central e disse:

Desvantagens:
ℵ As formas de
armazenamento
da
energia solar
são
pouco
eficazes quando comparados,
por
exemplo, aos
combustíveis
fósseis
(carvão,
petróleo
e
gás).
ℵ O investimento é muito alto;
ℵ Existem variação na quantidade produzidas de acordo
com a situação atmosférica
(chuvas, neve, etc.), além de
que, durante a noite, não
existe produção alguma;
ℵ Um painel solar consome
uma quantidade enorme de
energia para ser fabricado. A
energia para a fabricação de
um painel solar pode ser
maior do que a energia gerada por ele.

No entanto, a “radiação solar”
tem vantagens e desvantagens
como:

Podemos chegar a conclusão que
Portugal é um país que deveria
aproveitar melhor o seu posicionamento no globo, com uma
média anual de insolação maior
do que os países nórdicos da
Europa. Em breve os combustíveis fósseis estarem esgotados.
O acesso a fontes de energia
renováveis daria uma autonomia
a Portugal, libertando o sector
eléctrico das constantes variações do preço do
petróleo no mercado
internacional.

“estamos a assistir à inauguração da maior central fotovoltaica
do mundo… São raros os campos
em que Portugal está numa posição de liderança… O posicionamento de Portugal neste sector
resulta da conjugação de três
atitudes concretas: visão, liderança e capacidade de execução”.

Vantagens:
ℵ A energia solar não polui
durante o seu uso;
ℵ As centrais precisam de
manutenção mínima;
ℵ Os painéis solares são a
cada dia mais potentes ao
mesmo tempo que seu custo
vem decaindo. Isso torna
cada vez mais a energia
solar em uma solução economicamente viável;
ℵ A energia solar é excelente
em lugares remotos ou de
difícil acesso, pois sua instalação em pequena escala não
obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão.

Luiz Felipe Monteiro.
10º E
Disciplina : Geografia
Prof.: Fátima Palma

Página 16

JE Daniel Sampaio

Energia Solar
A energia solar provém do
Sol e é considerada uma fonte
de energia limpa e renovável,
pois não polui o meio ambiente
e não se esgota. É captada
através de painéis solares,
formados por células Foto
voltaicas, que por sua vez
originam energia.
A valorização da energia solar
pode ser feita através da sua
exploração, o que é uma excelente alternativa às energias
fósseis. Estas energias fósseis
criam e agravam problemas
ambientais como o “efeito de
estufa”, que devem ser erradicados rapidamente.
Uma das soluções poderá
passar pela utilização da
energia solar, produzida através de sistemas foto voltaicos,
os quais produzem energia
eléctrica com elevada fiabilidade.
A energia solar contribui para
a diminuição da dependência
externa do nosso país em

1 de Março
Dia da Filosofia
“Eu não sou
uma nêspera.
Eu não quero
ser uma
nêspera.
Jamais serei
uma nêspera.”

energias, bem como para a
redução das emissões de
gases poluentes associadas
ao uso de combustíveis fósseis.
Apesar da poluição causada
pela fabricação dos equipamentos necessários à construção dos painéis solares,
esta é totalmente controlável,
tornando-a não poluidora para
o meio ambiente. Os painéis
solares têm sido cada vez
mais aperfeiçoados, tornandose mais potentes, ao mesmo
tempo que seu custo tem
diminuído. Este facto torna a
energia solar numa solução
economicamente viável;
mais, esta pode ser facilmente
produzida em lugares remotos
ou de difícil acesso, pois a sua
instalação não obriga a enormes investimentos.
Em Portugal esta energia pode
ser facilmente produzida em
regiões descampadas e planas, como é o caso do Alente-

jo, onde existem vários casos
importantes como na Amareleja ou em Serpa.
Na Amareleja foi construída,
em 2008, a maior central
solar do mundo, tendo 2.520
seguidores solares, com 104
painéis solares cada um.

aluna Patrícia Pires do 11º B.
Os prémios atribuídos foram
livros e “cheques FNAC” no
valor de 20 euros.
De seguida, os alunos foram
presenteados com a pequena
mas agradável actuação do
Professor Ângelo Rodrigues
que, acompanhado da sua
guitarra, homenageou dois
poetas portugueses, Mário
Henrique Leiria e António
Gedeão. Declamou e cantou
dois poemas, respectivamente
“Rifão Quotidiano” e “Pedra

Filosofal”, os quais demonstram o valor do espírito crítico e o porquê da busca permanente, como é apanágio da
atitude filosófica.
O “Dia da Filosofia” terminou
na Biblioteca, com a exposição
de pintura de Miguel D’ Erédia,
pseudónimo do multifacetado
e criativo Professor Ângelo
Rodrigues, cujas obras se
destacam pelas cores fortes e
os traços marcantes.

Alícia Gil, Ana S. Carrilho,
Inês Geraldes, Mafalda
Figueiredo 10ºE
Disciplina : Geografia
Prof.: Fátima Palma

Dia da Filosofia
Às duas e meia da tarde do dia
1 de Março foram vários os
alunos e docentes que se
reuniram na Sala de Audiovisuais para assistir à atribuição do prémio do “Ensaio
Filosófico”, levado a cabo
pelos Professores de Filosofia.
Este ano para honrar a temática “A relação entre a Ciência
e a Filosofia”. As menções
honrosas foram atribuídas
aos alunos Rúben Leston e
Luís Tavares do 11.º C. A dissertação vencedora foi a da

Joana Santos 12º D
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Prémio Fi de Ensaio Filosófico
CIÊNCIA VS FILOSOFIA – QUE RELAÇÕES?
De facto, nem sempre foi visível a
rivalidade ideológica entre a Ciência e a Filosofia. Ao longo da história da Humanidade, as relações
entre ambas as disciplinas divergiram em larga escala, podendo-se
identificar três fases fundamentais: a aliança imperturbável entre
a Filosofia e a Ciência, a Modernidade e a Pós-Modernidade.
Na Antiguidade Clássica, Platão e
Aristóteles exerceram uma enorme
influência sobre o desenvolvimento
da Ciência, mas tendo sempre em
conta vários aspectos filosóficos.
Ambos entendiam o Universo como
estático e hierarquizado, onde a
Natureza é impregnada de racionalidade, sendo que a Filosofia e a
Ciência incorporavam uma única
disciplina dinâmica (a Filosofia
confundia-se com a Ciência, ou
melhor, a Ciência não se distinguia
da Filosofia) que funcionava bilateralmente: os filósofos podiam ser
cientistas e os cientistas podiam
ser filósofos.
O filósofo racionalista Reneé Descartes diria que "toda a Filosofia é
como uma árvore cujas raízes são
a metafísica, o tronco a física e os
três ramos principais a mecânica,
a medicina e a moral". Desta forma, a metafísica e a moral são
para Descartes disciplinas filosóficas mas simultaneamente
"ciências" no sentido moderno.
Contudo, poderemos verificar que
ao longo da História as diversas
ciências que se confundiam com a
Filosofia separaram-se, como
ramos de um tronco comum, dessa
Filosofia inicialmente considerada
um saber universal.
Até ao século XVI, a Ciência era
uma actividade essencialmente
contemplativa; não apresentava
como objectivo a manipulação ou a
transformação da Natureza para
fins específicos, mas tratava-se de
uma forma desinteressada
de procurar o saber; apoiava-se
em procedimentos dedutivos,
através dos quais se extraiam
explicações de âmbito particular, a
partir de princípios gerais.

Nesta época, o saber escolástico é
criticado, pois esta é uma altura
decisiva para as revoluções científicas tanto na Física como na
Astronomia, com a intervenção de
Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, sendo essencialmente valorizadas a observação directa e a
experimentação rigorosa. Galileu
Galilei impulsionou em grande
parte o corte epistemológico entre
a Filosofia e a Ciência, atribuindo à
observação e à experiência uma
função essencial na compreensão
da Natureza. Esta “quebra” das
relações entre os aspectos científicos e filosóficos, denomina-se
Modernidade.
Desenvolve-se uma visão
“mecanicista” do Universo segundo
a qual a Natureza é vista como um
artefacto técnico, sendo o seu
conhecimento acessível ao ser
humano, em que o verdadeiro é
observável. Difunde-se desta forma, a crença na verdade absoluta
do conhecimento científico
(positivismo), que tentava explicar
todos os fenómenos do Universo.
Deverá a Filosofia conservar um
domínio que lhe pertença efectivamente? Certamente que muitos
seriam tentados a reservar-lhe o
estudo do Homem; tal como Sócrates que via a vocação primordial da
Filosofia na reflexão sobre si próprio: "conhece-te a ti mesmo".
Apenas no século XIX, é visível a
autonomização gradual dos domínios científico e filosófico, tornando-se premente a determinação
das fronteiras entre ambas as
perspectivas.
Coloca-se portanto a seguinte
questão: “Será que a fronteira
entre a Ciência e a Filosofia deverá
ser preservada, ou será que o
processo da descoberta da verdade mostra-se mais consequente se
ambas funcionarem livremente,
sem restrições?”.
A verdade é que as teorias cosmogónicas referentes à formação do
Universo através de uma nebulosa,
envolveram tanto o saber científico
como o saber filosófico.

A ciência moderna difunde a ideia
da ciência como um todo, pressupondo que existe apenas um único
método e modelo científico, o da
Física moderna criada por Galileu
Galilei. A Matemática era o fundamento da unidade das ciências e o
positivismo promoveu esta posição.
A corrente filosófica positivista
surge no século XIX com Auguste
Comte e defende que o único
conhecimento verdadeiro é o da
Ciência, baseando-se em observações de factos. O positivismo
rejeitou qualquer explicação sobre
tudo o que ultrapassasse a sua
dimensão física.
O positivismo acabou por influenciar profundamente as teorias
científicas do século XIX e princípios do século XX. Em termos
sociais contribuiu para a criação e
difusão de grandes mitos sobre o
conhecimento científico, tais como
o mito da cientificidade: o conhecimento científico é o único que é
verdadeiro; o mito do progresso: o
desenvolvimento da ciência e da
técnica são os únicos que poderão
conduzir a Humanidade a um estado superior de perfeição; o mito da
tecnocracia: a resolução dos problemas da Humanidade passa por
confiar o poder a especialistas nas
diversas áreas do conhecimento
técnico e científico.
Esta é seguramente, uma altura
determinante para o corte epistemológico entre a Filosofia e a
Ciência, pelo que são submetidas a
inúmeras concepções.
Para Duhem não existem começos
absolutos na Ciência e, segundo
este, as grandes descobertas
científicas foram preparadas por
opiniões que remontam à antiguidade, considerando que o conhecimento científico progride por
acumulação de factos e alargamento de horizontes. Já Bachelard
concebe a evolução da Ciência
como um processo dinâmico de
interacção entre a razão e a experiência.

1º lugar
Prémio

de Filosofia
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1º lugar
Prémio

de Filosofia

Supõe, desta forma, que o progresso científico ocorre através de
rupturas epistemológicas com o
senso comum, as tradições e os
preconceitos, sendo que a Ciência
avança através da superação
destes obstáculos.
Por outro lado, Auguste Comte
classifica de forma hierarquizada
as diferentes Ciências, adoptando o
critério da sua complexidade crescente e generalidade decrescente
(das mais abstractas para as mais
concretas).
Apesar do sucesso alcançado por
este método experimental nas
Ciências Naturais, no século XIX,
começou a ser posto em causa a
sua adequação para todas as
ciências, nomeadamente as Ciências Sociais e Humanas como a
História, a Sociologia, a Psicologia
e a Antropologia.
No século XIX assiste-se à criação
e desenvolvimento dos estudos
sobre o Homem, da sua história, da
sua linguagem e dos seus costumes. As ideias positivistas, então
dominantes, defendiam a aplicação
dos métodos adoptados nas Ciências da Natureza, para que os
referidos estudos humanísticos
pudessem ser considerados científicos.
Por este motivo, o filósofo Dilthey
procurou estabelecer para estas
“novas ciências” um estatuto
próprio. Dividiu as Ciências em dois
grandes grupos: as chamadas
Ciências da Natureza ("exactas" ou
"naturais"), que apresentam o
objectivo de explicar o real, e as
Ciências do Espírito ("humanas" ou
"sociais"), cujo propósito é compreender o Homem.
Nas Ciências da Natureza explicam-se objectivamente as leis que
determinam as relações entre os
fenómenos naturais, podendo ser
comprovadas pela experiência e
descritas de forma Matemática,
enquanto que nas Ciências do
Espírito se interpretam ou compreendem os fenómenos humanos,
caracterizados por serem subjectivos e particulares, sendo por isso,
dificilmente quantificáveis.
A distinção entre as Ciências da
Natureza e as Ciências Sociais e

Humanas, acabou por estimular o
aparecimento de dois tipos de
metodologias, as quantitativas e as
qualitativas.
As metodologias quantitativas
seriam as mais apropriadas para
todos os fenómenos
“matematizáveis”, como os que
ocorrem na Natureza. O método de
referência destas ciências era o
método experimental, tratando-se
de metodologias objectivas, que
nos proporcionam uma explicação
precisa dos fenómenos observados.
As metodologias qualitativas
seriam as mais recomendáveis
para o estudo de fenómenos mais
complexos, como os humanos.
Nestas ciências acabaram por
aparecer toda uma série de metodologias de estudo, apoiadas em
análises de conteúdos de documentos e/ou entrevistas, procurando dar conta de aspectos específicos da realidade humana. Tratam-se desta forma, de metodologias onde são mais evidentes os
conflitos de interpretações, sendo
notória a subjectividade do cientista.
Esta distinção originou igualmente
uma dicotomia interminável de
conceitos (objectividade/
subjectividade, quantidade/
qualidade, explicação/
compreensão), que pretendem
traduzir o abismo existente entre
os dois tipos de ciências e de
metodologias.
Com esta percepção do progresso
humano, Auguste Comte formula a
lei dos três estados (teológico,
metafísico, positivo) que pode ser
traduzida da seguinte forma:
No início da História, a Humanidade
adoptava explicações teológicas (a
tempestade seria explicada como
um capricho do Deus dos ventos
Éolo); mais tarde, substituíram os
deuses por forças abstractas,
tendo-se, desse modo, a explicação
metafísica (a tempestade explicada
pela força dinâmica do ar). Finalmente, a explicação moderna,
positiva ou científica, renuncia a
imaginar o “porquê” último das
coisas, limitando-se a descrever
como se sucedem os factos. Este

processo de descrição trata-se de
unir os fenómenos entre si numa
relação complementar entre a
Ciência (observações) e a Filosofia
(conjecturas), na tentativa de
descobrir as "leis naturais invariáveis" às quais estão sujeitos. Neste
estado final, a “positividade” da
Natureza permite-nos prever o
fenómeno (tempestade), substituindo-se a noção de causa pela
noção de lei, onde a Ciência leva à
previsão e, esta leva à acção.
Portanto, o espírito positivo teria
afastado, sucessivamente, a Teologia e a Metafísica da Matemática,
da Astronomia, da Física, da Química, da Biologia e da Sociologia,
tornando-se positivas as ciências
nessa mesma ordem, que é a da
complexidade crescente.
Mas devemos concluir à semelhança dos partidários do
“cientificismo”, que a Filosofia não
possui mais objecto que as Ciências?
Para Auguste Comte tudo é explicável pela Ciência, mas sustenta
também que a Filosofia adquire um
lugar essencial, segundo a qual o
filósofo é um "especialista das
generalidades" que focaliza o
conjunto de uma evolução exacta.
Para Comte, as ciências mais
"complexas" dependem das mais
simples, pelo que, o sociólogo que
estuda o "organismo complexo e
dependente" que é a Humanidade,
necessita de conhecer as outras
ciências que estudam, precisamente, as condições de existência da
Humanidade. Enfim, o sociólogofilósofo conhece todas as ciências
e sintetiza os seus ensinamentos
para poder encaminhar racionalmente a Humanidade. Posteriormente, assiste-se a uma progressiva crise das concepções deterministas herdadas do período
anterior (moderno).
O conhecimento científico deixa de
ser visto como absoluto e diversos
mitos desenvolvidos em torno da
Ciência são abandonados e são
formuladas novas concepções.

(continua na p. 20)

Página 19

Ano 12, N.º 51

CLUBE DE ECONOMIA E DA EMPRESA
ESDS PRESENTE NO FESTIVAL DE MARKETING IPAM NA FIL
No passado dia 13 de Março,
membros do Clube de Economia e da Empresa da nossa
escola estiveram no Festival
de Marketing do Instituto
Português de Administração
de Marketing (IPAM) que
acontece anualmente na
Feira Internacional de Lisboa
(FIL).
Assistiu-se a bons filmes
publicitários em várias categorias seguido de um pequeno debate.
Como o Festival decorreu
durante a FUTURÁLIA os alunos puderam visitar a feira
usufruir de bens assim como
serviços do nosso agrado.

“Muito do
agrado “da
malta”.
Gostámos.
Foi muito
positivo.”
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CIÊNCIA VS FILOSOFIA – QUE RELAÇÕES?

1º lugar
Prémio

de Filosofia

No início do século XX, Albert
Einstein desacredita a concepção
determinista do conhecimento
científico que sustentava a Ciência
Moderna, ao negar a
simultaneidade entre fenómenos
acontecidos a grandes distâncias.
Também Heisenberg intervém
neste aspecto, formulando a Lei
das Incertezas.
O filósofo Karl Popper demonstrou
que toda a Ciência é baseada em
conjecturas, de hipóteses que
tentamos não só corroborar, mas
também refutar. A Ciência não é
verdadeira, mas conjecturável.
Uma experiência cujo resultado é
previsto por uma teoria, não prova
a exactidão dessa teoria, limita-se
apenas a refutá-la. Uma teoria só é
científica se a pudermos refutar. A
principal tarefa de um cientista
não é pois justificar ou provar as
suas teses, mas sim testá-las de
forma a detectar ou eliminar falhas
(ou erros) que possam conter,
submetendo-as a tentativas de
refutação (falsificabilidade). Apenas através de um racionalismo
crítico e aberto ocorre, segundo
Popper, o progresso no conhecimento científico.
Nesta nova Era Pós-Moderna o
filósofo Khun concebe a evolução
da Ciência, à semelhança de uma
história política, como uma sucessão de revoluções, de rupturas, de
alterações mais ou menos rápidas
e de substituições dos diferentes
paradigmas.
A investigação científica incide
sobre os fenómenos que se adequam ao paradigma, e os fenómenos que não se ajustam são desvalorizados ou passam despercebidos. Lentamente surgem anomalias
ou pequenas desarmonias em
relação ao paradigma dominante e
a comunidade científica procede
então a reajustes e reformulações.
Mas quando já não é possível integrar os novos factos com simples
reformulações, a Ciência entra em
crise; sucedem-se as polémicas, os
ensaios e os confrontos de hipóteses de solução para os novos
problemas que, à luz do paradigma,
não se conseguem explicar, conduzindo a uma ruptura.

O filósofo Feyerabend demonstrou
que a Ciência era adversa a métodos rígidos e universais, afirmando
que as grandes descobertas foram
realizadas por aqueles que romperam com os métodos correntes.
Segundo este, nada na Ciência é
uniforme e as diferentes teorias
científicas não passam de diferentes visões do mundo subjacentes a
apenas uma realidade.
O certo é que nos surge forçosamente, uma questão premente em
qualquer Ciência: o que permite
garantir a validade dos dados e das
teorias, isto é, conferir a legitimidade científica dos resultados da
investigação?
A confrontação com os factos
continua a ser o critério essencial
para a validação dos dados ou de
uma teoria. Mas estes, como Karl
Popper afirmou, não nos garantem
a verdade, mas a refutabilidade ou
confirmação das hipóteses colocadas.
E é exactamente neste sentido que,
a Filosofia intervém como uma
disciplina determinante e complementar da Ciência, sendo decisiva
na diferenciação das conjecturas
sujeitas a uma filtração metódica e
criteriosa.
Thibaudet afirma, sob este prisma,
que " a Filosofia não é a ciência de
tudo, mas a ciência do todo"; sugerindo que a disciplina de Filosofia
não é a adição das Ciências, mas
uma visão unificada do mundo que
encontra os seus elementos nas
diversas Ciências que exploram,
individualmente, um domínio particular. A Filosofia não deve ser uma
meditação vazia, mas uma reflexão
alimentada por informações precisas sobre este ou aquele domínio
do real.
Portanto, a Ciência não pode substituir a Filosofia. A Ciência procura
e tenta encontrar verdades, construindo todo um edifício de teorias.
A Filosofia escava sob as suas
construções, de forma a testar a
resistência dos seus alicerces.
Mas, tal não se trata de reduzir a
Filosofia a uma reflexão sobre a
Ciência; ela também medita sobre
a arte, a vida quotidiana e todas as
experiências vividas, pelo que

"nada de humano pode ser estranho" à Filosofia.
Actualmente, também podemos
verificar a existência de uma relação de complementaridade entre
as Ciências Sociais e as Ciências
Naturais na própria Bioética, que
relaciona quer a Medicina, quer a
disciplina Ética de Filosofia. O
domínio bioético contrapõe o
objectivo de “poder fazer” e “dever
fazer”, na medida em que medita
sobre a conduta humana e respectivos princípios morais, existindo
por vezes, algumas dúvidas nos
seus limites em questões extremamente controversas como a eutanásia, a clonagem ou a interrupção
voluntária da gravidez.
Considero que, tanto a Ciência
como a Filosofia, se devem entregar “de corpo e alma” a uma relação dialéctica constitutiva do
conhecimento, permutando sistematicamente conteúdos necessários a ambas as partes, uma vez
que, determinados problemas de
ordem filosófica são despoletados
por experiências científicas e que,
algumas observações/
experimentações a nível científico
partem de reflexões fenomenológicas na corrente filosófica.
Portanto, se as ciências positivas
se libertaram progressivamente
das especulações filosóficas (o
que, em contrapartida, criou uma
disciplina especializada da Filosofia), resta afirmar que a Filosofia
não pode perder o contacto com a
evolução das ciências e das técnicas, a qual fornece temas preciosos para as suas reflexões.

Patrícia Pires, 11º B
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A Gravidez na Adolescência
O meu trabalho consistiu no

acontece é que muitas jovens

menos importante, a interrupção

depoimento verídico de jovens

caiem na ignorância de acharem

voluntária da gravidez não é um

pais onde ficou patente as difi-

que só acontece aos outros. E o

método contraceptivo.

culdades iniciais, como o assu-

feitiço vira-se contra o feiticei-

O meu trabalho continha também

mir perante a família e amigos a

ro.

dois gráficos. O primeiro era

gravidez; encarar as pessoas no

Já engravidarem para garantir o

relativo aos motivos atribuídos

dia-a-dia; definir prioridades e

namorado; para terem mais

para o aumento da gravidez na

estabelecer planos face ao futu-

afecto por parte de familiares e

adolescência no Brasil, em que se

ro que os reservava, ou seja,

amigos; ou para ganharem a sua

destacava a irresponsabilidade,

arcar com as responsabilidades.

independência são algumas das

seguindo-se o facto de não acha-

Mas também foi visível que não

causas de uma gravidez deseja-

rem que vai acontecer a eles/as

havia arrependimento na decisão

da na adolescência.

e a ausência dos métodos contra-

de terem esta criança, e que hoje

Após as causas, seguiram-se

ceptivos. Chamo a atenção para o

esta era motivo de orgulho para

as consequências. Quando se

facto de nas escolas privadas o

ambos.

sabe que o teste de gravidez

número de jovens que não pla-

No que diz respeito ao conteúdo

dera negativo, o primeiro pensa-

neiam a “transa” mas engravida-

da minha pesquisa, comecei por

mento é: “Ufa! Desta já escapei!

ram e que não têm informação

referir que o fenómeno da gravi-

Não passou de um susto, estou

sobre os métodos contraceptivos

dez da adolescência tem sido

pronta para outra!” Porém o

é mais elevado do que nas esco-

cada vez mais comum na nossa

facto de a sorte ter estado do

las públicas.

sociedade, em grande parte

seu lado, não garante que da

Já o segundo gráfico refere-se à

devido à iniciação precoce da

próxima estará, logo devemos

utilização do tempo por mulheres

vida sexual e que tem havido uma

evitar riscos desnecessários.

jovens, com e sem filhos, con-

tendência para o aumento das

E quando o teste dá positivo? O

cluindo-se que prevalece a

mães solteiras nas faixas etárias

que fazer? Neste caso, as

mulher sem filhos a estudar e a

jovens, devido ao facto de o

opções são reduzidas: ou a

mulher com filhos que nem estu-

parceiro não querer assumir a

jovem optava por abortar, ou

da, nem trabalha.

criança.

optava por continuar com a

O trabalho foi concluído com uma

Uma gravidez indesejada pode

gravidez, assumindo a mesma ou

frase popular citada pela minha

ter diversas razões: o método

dando o bebé para adopção.

avó:

contraceptivo falhou; optaram

O modo mais eficaz de evitar que

“Mais vale prevenir do que reme-

por não o usar; usaram-no, mas

tal aconteça é a utilização de

diar!”

não da forma correcta; ou até

métodos contraceptivos, sendo

não o utilizaram devido à pres-

que o preservativo tem a carac-

são do parceiro. Enfim, o que

terística de evitar as DST. Não

Maria Raquel almeida, 12.º D

“Mais vale
prevenir
do que
remediar!”
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Tenta sempre.
Falha sempre.
Não interessa.
Tenta outra vez.
Falha outra vez.
Falha melhor.”

O tema do meu trabalho é sobre
a violência no namoro. Infelizmente, trata-se de um tema
bastante actual. Hoje em dia há
cada vez mais violência entre os
casais de namorados. Actualmente, quando vemos o telejornal,
observamos notícias de violência
entre casais de namorados. A
violência no namoro não conhece
fronteiras nem estratos sociais,
existe em todos os locais e acontece com todos os casais, sejam
hetero ou homossexuais. Começo
por vos dizer que a violência no
namoro, surge quando o rapaz
(namorado) acha que tem o
direito de controlar a rapariga
(namorada), quando impõem o
respeito através da sua força
física, sendo agressivo com a
parceira. A violência no namoro
também acontece quando a rapariga acredita que a crise de
ciúme e o sentimento de posse
do namorado significam que este
a ama. Quando as raparigas
ficam submetidas aos namorados, porque pensam que a culpa
dos problemas da relação é
delas, acreditam que devem ter
relações sexuais quando ele
deseja. Normalmente, os rapazes
é que são os agressores
(violentos) devido à sua capacidade física e ao facto de quererem ter o controlo da relação
mas, hoje em dia, as raparigas
também são agressoras; em
muitos casos, são elas que iniciam a agressão. Os motivos que
levam à existência da violência no
namoro é a proveniência duma
família, já por si violenta, ou seja,
o facto de jovens vivenciarem
situações de violência na família
faz com que alguns se tornem
violentos. Factores como os
ciúmes e a infidelidade, também
originam a violência no namoro
sobretudo quando a rapariga
pensa que “se o rapaz tem ciúmes, é porque gosta dela”, o que

é um pensamento errado por
parte da rapariga. A maior parte
das pessoas devem pensar,
porque é que uma jovem mantém
uma relação de namoro violento?
Pois, a resposta é de que a maior
parte dos namorados agressores, após a agressão, pede desculpa, diz estar arrependido e
que o sucedido não voltará a
acontecer. Com isto, algumas
raparigas perdoam e mantém a
relação porque gostam muito do
namorado, pensam que podem
mudá-lo e querem que a violência
acabe e não o namoro. Em alguns
casos é a pressão do grupo do
qual fazem os dois parte (do que
eles possam pensar), o medo
(das ameaças e perseguições), a
vergonha de contar à família e
amigos o que se está a passar. É
preciso muita coragem para
terminar uma relação de namoro
violento principalmente se para
além disso também se tratar
duma relação abusiva.
Existem vários factores que
podem ajudar as jovens a saberem se estão a viver uma relação
de namoro violento:
O teu namorado ser ciumento e
possessivo; não querer que saias
com as tuas amigas e amigos;
controlar todos os teus movimentos (pergunta constantemente onde estiveste, com quem
estiveste); humilhar-te à frente
das tuas amigas e amigos
(insulta-te, diz que nada serias
sem ele, etc..); pressionar-te
para terem relações sexuais não
protegidas ou práticas sexuais
não desejadas por ti e não aceitar que queiras terminar a relação, entre outras coisas.
A violência no namoro tem consequências graves em termos de
saúde física e mental para a
jovem, tais como: a baixa autoestima, depressão, queimaduras

(ácido, pontas de cigarro), perda
de apetite e emagrecimento
excessivo, gravidez indesejada,
doenças sexualmente transmissíveis, baixa dos rendimentos escolares ou abandono escolar, suicídio, entre outras coisas.
Mas, apesar de tudo, este é um
problema que pode e deve ser
resolvido e as formas mais adequadas para o fazer é sem dúvida, abandonar a relação violenta,
fazer queixa na esquadra, ligar
para as linhas de apoio (como a
APAV, UMAR etc.), contar aos
familiares e amigos pois, também
podem ajudar, mudar de contactos e se possível de endereço
(para que se possa afastar o
mais rápido possível do agressor), não ceder às chantagens do
agressor e se for o caso, mudar
de país e começar “uma nova
vida”. Para concluir, eu penso que
a agressividade não surge do
nada: vivemos num mundo onde é
muito mais normal resolver-se os
conflitos ao murro e ao pontapé
(literal ou figurado…) do que pelo
diálogo e talvez isso também
contribua para a existência da
violência no namoro. Porém, os
rapazes têm de se mentalizar de
que, para serem homens, não têm
de ser violentos.
Espero que tenham apreciado o
meu artigo e que tenham ficado
despertos para o problema.

Rilda Piedade, 12.º D
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Os vícios/dependências dos
adolescentes na sociedade de
informação
Drogas. Sexo. Jogo. Tecnologia.
Estas meras palavras são motivos de prazer, alegria e desejo
de quem as consome excessivamente. A realidade é que cada
vez mais são os jovens que associam este tipo de vícios a uma
aventura maravilhosa. E, como
seria de esperar, os vícios levarão a outros problemas. E é
sobre todo este ciclo de dependências que o meu trabalho se
trata.
DROGAS
Segundo a OMS, droga é “toda a
substância que, introduzida em
um organismo vivo, pode modificar uma ou mais das suas funções”. O uso constante de estupefacientes pode levar à alteração de comportamento e à origem de uma dependência, sendo
que o consumidor manifesta
problemas a nível orgânico
resultantes da sua falta. Independentemente da droga ou dos
efeitos que estas causam, estas
têm consequências fatais. E é
cada vez mais o uso frequente de
drogas na adolescência, pois o
jovem tornou-se uma presa fácil,
sendo que esta atenua o sofrimento, oferecendo momentos de
prazer temporário e artificial.
Consumir qualquer tipo de droga
pode ser extremamente arriscado, mas a verdadeira dificuldade
está em largar o vício.
SEXO
Sabe-se que actualmente há
tendência para que a vida sexual
se inicie mais cedo e que 64%
dos adolescentes portugueses
começam a ter relações sexuais
aos 14 anos, segundo o estudo
Aventura Social & Saúde, da
Faculdade de Motricidade Huma-

na. Porém o sexo tem assumido
outras formas. Esta prática
tornou-se, para alguns, uma
forma de ascensão social, para
outros, uma forma de compensação afectiva. Contudo nenhuns
dos factos acima referidos são
justificação para a iniciação
precoce da vida sexual. A sexualidade tem de ser vista como
uma consequência do amor.
JOGO
Os jovens, principalmente dos 12
aos 18 anos, encontram-se vulneráveis aos perigos do jogo a
dinheiro. O que nem toda a gente
sabe é que o mecanismo de
dependência do jogo é igualado
ao mecanismo de pessoas viciadas em álcool ou cannabis. Contudo, a comunidade médica não
reconhece o vício do jogo como
uma desordem mental. O aumento da satisfação individual faz
com os adolescentes procurem
no jogo o que antes era ocupado
pelo convívio. A realidade é que o
jogo não passa de um mera
tarefa que nos proporciona um
instante de diversão. Sentimentos como a frustração e o isolamento deixariam de existir se
houvesse uma maior responsabilidade por parte dos pais.
TECNOLOGIA
Não podemos negar: estamos
rodeados por tecnologia. O que
tem acontecido é que os jovens,
em vez de utilizarem a tecnologia adequadamente, estão cada
vez mais dependentes dela. O
contacto físico tem vindo a ser
substituído pelo MSN e pelas
SMS. E isto trará malefícios. As
pessoas começarão a ficar
sedentárias, sem executar o
mínimo de exercício físico. A
televisão e os jogos têm também
influenciado a que os actos de
violência tenham aumentado

entre as faixas etárias mais
jovens. As dependências e
vícios a produtos tecnológicos
têm crescido à medida que a
presença dos mesmos se tornou tão vulgar nas nossas
vidas. “As máquinas estão ditando as regras”.
ASSIM…
O jovem que recorre a estes
vícios e outros pode estar
influenciado por acontecimentos
na sua vida que nem sempre são
os mais agradáveis. Meio de fuga
aos seus problemas afectivos;
necessidade de consumo para a
integração num grupo social;
manipulação dos média, ao associar o consumo de tabaco e do
álcool a um bom estatuto social e
ao prestígio; curiosidade de experimentar; disfunção familiar;
incentivo no próprio seio familiar,
aquando o uso excessivo de medicamentos ou mesmo de estupefacientes por parte dos parentes e
a influência da comunidade são as
principais razões que levam o
adolescente ao mundo das dependências.
Com a internet e o apelo ao
consumo, torna-se mais acessível
coisas que há algum tempo eram
só possíveis alcançar quando
fossemos maiores de 18 anos. E o
consumo precoce vai permitir
uma maior probabilidade de
dependência. Penso que esta
questão dependerá da educação
levada a cabo pelos pais, pois têm
de estar presentes na vida dos
seus filhos, e estar atentos a
possíveis mudanças de
comportamento, pois tal indício
pode estar relacionado com um
vício.Quanto a nós, adolescentes,
podem-nos oferecer cigarros ou
drogas mas, ninguém nos obriga
a aceitar.

Joana Santos, 12.º D

“Tenta sempre.
Falha sempre.
Não interessa.
Tenta outra vez.
Falha outra vez.
Falha melhor.”

JE Daniel Sampaio
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Nós na FUTURÁLIA.
Caros Cidadãos do Mundo,

NÓS PODEMOS
participar
activamente na
sociedade!

sobre os mais variados cursos
existentes. Contudo, e apesar
No âmbito do nosso trabalho, a de concordarmos que a feira é
ser desenvolvido na Área Cur- uma ajuda preciosa para todos
ricular Não Disciplinar de Área os adolescentes, achamos que
a disposição das tendas podede Projecto, “Construção de
ria ter sido feita de outra forFuturo e Gestão de Carreira”,
decidimos fazer no passado dia ma, no sentido em que as ten11 de Março de 20 10 uma visita das se encontravam misturadas relativamente a cursos
à feira de profissões
profissionais e ensino regular.
“Futurália”, que se encontra
Todavia compreende-se; tal
exposta na FIL, no parque das
disposição impossibilita granNações, em Lisboa.
des aglomerações em zonas
dos pavilhões, ao mesmo tempo
Foi uma experiência bastante
que “obriga” o visitante a cirenriquecedora para nós, pois
cular por toda a feira. Todavia,
quando chegamos ao 12º ano,
abre-se uma nova porta para o não podemos deixar de destafuturo (e que importante é esse car a simpatia com que todos
nós e os presentes fomos
passo!) Estamos a falar então
recebidos nas diversas tendas
da Universidade, e devemos
estar preparados, procurando expostas. Seguem-se agora as
opiniões de cada um dos elesaber quais as nossas hipótementos do grupo da visita à
ses de curso e de institutos e
feira.
como devemos proceder para
efectuarmos a candidatura.
Inês:” Penso que é sempre
Nessa medida, e no intuito de
importante referir que a feira
apresentarmos à comunidade
não se vê, infelizmente, numa
escolar, retirámos diversas
tarde. É praticamente necessábrochuras, que contêm diverrio um dia inteiro, para nos
sas informações: médias, e
apercebermos e processar
respectivas provas de ingrestoda a informação com que nos
so, os objectivos do curso, as
deparamos: Diversas faculdaaulas que vão ter durante o
des, diferentes cursos bastante
tempo da licenciatura, entre
apelativos, desde licenciaturas
outros.
“convencionais”, como Ciências
Falando agora um pouco sobre da Comunicação, Ciência Políticas, entre outros, a cursos de
a própria feira em si, a
“Bartender” e de Castings para
“Futurália”, é já de si bastante
os “Morangos com Açúcar”.
interessante visto que é um
espaço amplo e que proporcio- Aconselho vivamente a darem
na uma diversidade de escolhas lá um saltinho, porque nunca se
e uma grande afluência popula- sabe: Talvez sejas uma estrela
cional. Favorece e enriquece os à espera de ser descoberta.”
objectivos a que a feira se
Carlos: “Bem, na minha opinião
propõe, que é tentar esclareaconselho vivamente todos os
cer as dúvidas que existem
dando as mais diversas opções, adolescentes que a visitarem a

feira, pois esclarecem diversas dúvidas sobre os cursos
que desejamos, e no meu caso
concreto, que tenho três
opções principais para seguir,
esclareci completamente
todas as dúvidas que tinha.
Devo também dar ênfase à
forma estupenda como os
responsáveis de cada tenda
nos tratam e se disponibilizam
para toda e qualquer informação. Apareçam e vão gostar!
(para o ano, porque este já se
foi!) ”
André: ” Relativamente à
minha experiência na Futurália,
posso dizer que adorei. Foi um
evento bastante acessível e
útil para todos nós, esclarecenos todas as nossas dúvidas e
incertezas. Fomos muito bem
abordados por parte dos responsáveis das bancadas de
todas as áreas, foi um dia
bastante proveitoso, contudo,
convém tirar um dia inteiro
para aproveitar na totalidade o
evento. É bom que todos aproveitem as próximas edições!”
Vítor:”É sem dúvida uma experiência enriquecedora. Um
ambiente descontraído, mas
eficiente na oferta de informação aos visitantes. Uma maisvalia para todos os que por ali
passam. Aconselho vivamente
a visitarem a Futurália nas
suas edições futuras.”

André Estevinha
Carlos Santos
Inês Matias
Vítor Freitas
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OS TRABALHOS DE ÁREA DE PROJECTO do 12.º
Aprenda a ser optimista!
Foi desenvolvida uma Ciência em
torno das consequências e perigos à volta do pensamento negativo (bem como do poder da
psicologia positiva nesta matéria) e as últimas conclusões
levaram a dizer que a perspectiva pessimista alimenta não só a
ansiedade, mas também põe em
risco o aparecimento de patologias mentais como depressões,
causar uma morte prematura e
aumentar a tendência para diversos mal-estares físicos, como
uma simples constipação a uma
doença cardíaca ou desordens do
sistema imunitário.
Por outro lado, o optimismo leva
a uma vida mais feliz e longa.
Investigadores da Universidade
de Pittsburgh constaram, num
estudo de 8 anos, que as mulheres optimistas viviam mais anos
que as mal-humoradas. Todos
conseguimos ser optimistas e
esse é o primeiro passo para
sermos felizes, aliado a um
esforço para o alcançar.
Muitas pessoas definiriam optimismo como ser interminavelmente feliz e ter sempre esperança, mas isso é considerado
uma alegria ilusória que os psicólogos positivos não recomendam, dizendo que o optimismo
saudável demonstra que estamos
em contacto com a realidade. É
preciso termos consciência do
que se passa connosco e à nossa
volta e não acreditar que tudo é
bom e perfeito.
Ben-Shahar, professor da universidade de Harvard que leccionou a disciplina de Psicologia
Positiva e autor do livro
“Aprenda a Ser Feliz”, utiliza 3
exercícios optimalistas: o PRP.
Quando algo não nos corre como
queremos, podemos conferir a
nós mesmos a Permissão para
errarmos, pois somos seres
humanos e nem sempre conseguimos que tudo corra pelo
melhor.

Depois pensamos
na Reconstrução,
em que analisamos os pontos
fracos, aprendendo a ver o que resulta ou não,
e melhorando a nossa acção no
futuro. E por fim é a Perspectiva,
ou seja, termos consciência de
que determinada acção ou atitude
não teve assim tanta importância,
no contexto geral da vida.
Todas as pesquisas que foram
feitas referem que as pessoas
que visualizam o lado positivo de
uma acção ou um acontecimento
negativo ( ou seja, que sabem
lidar com o fracasso), conseguem
proteger-se de danos físicos
provocados pela ansiedade e o
stress.
Num recente estudo da Universidade da Califórnia, foi pedido a
um grupo de mulheres que fizesse um discurso a um público de
estranhos mal-encarados. Na 1ª
sessão, todas se sentiram amedrontadas e registaram aumentos significativos de cortisol
(hormona relacionada com o
stress) e das hormonas. Apesar
disso, nos dias seguintes, as
mulheres que recentemente
passaram por uma crise importante nas suas vidas, deixaram de
se sentir ameaçadas, pois descobriram que era apenas uma fase
e que continuariam a viver.
Aprender e tolerar as sensações
negativas que criamos, é um
passo para o estado positivo nas
nossas vidas.
Sermos optimistas não quer dizer
que neguemos sentimentos tristes ou dolorosos, significa aceitar
esses mesmos sentimentos e
procurar uma alternativa ou
saída. O psicólogo clínico, Martin
Seligman, diz que regularmente
se sentia orgulhoso quando ajudava pacientes a superarem a
tristeza, a angústia e a depressão. A psicologia positiva segue a
fórmula de não nos focarmos em

acabar com a tristeza ou corrigir
os erros que cometemos, mas
sim auxiliar e promover uma boa
saúde mental, tornando-a competente e realista do que se
passa, com prática dos exercícios PRP de Ben-Shahar. O ponto
crucial é, assim, fortalecer os
pontos fortes de cada pessoa, e
não apenas trabalhar as fraquezas. Exemplo disso é a morte de
um ente querido nosso, que nos
leva a criar um sentimento de
tristeza e depressão – que é algo
normal. O que não devemos fazer
é prolongar essa tristeza por
muito tempo e aceitar a realidade.
Por vivermos em sociedade, a
nossa forma de ver a vida é, em
grande parte, influenciada pelas
atitudes de amigos e familiares.
Por isso, a felicidade de uma
pessoa próxima a nós é importante para o desenvolvimento do
nosso estado positivo, pois a sua
acção detém uma grande amplitude e um efeito em rede, na
sociedade. Isto foi documentado
num outro estudo, feito em 2008,
por Nicholas Christakis, professor da Faculdade de Medicina de
Harvard, onde em comparação
com espíritos “melancólicos”, as
pessoas felizes tinham uma
maior probabilidade de estarem
próximas de outras pessoas com
a vida resolvida. Até amigos dos
amigos de amigos de pessoas
felizes, têm tendência para a
felicidade. De facto, apenas 25%
do optimismo de cada um de nós,
está nos nossos genes. O resto
advém das nossas experiências e
da maneira como encaramos a
vida.
Síntese e análise do artigo “Aprenda a
ser optimista” in Visão, n.º 880, 14 a
20 Janeiro 2010, pp. 76-80.

“Felicidade
é saber o
que desejamos e viver
para o
alcançar.”

Carla Francisco
Jefferson Oliveira
João Barroso
João Martins
Mafalda Azevedo
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Histórias de Viagens — Berlim, como eu a vi…

Ao fundo, a Torre das Telecomunicações, a

Berliner Fernsehehturm

“PARK INN HOTEL” e relógio mundial, na

Alexanderplatz

Catedral de Berlim

Berlim, vinte anos após a queda do Muro!
Quando em 9 de Novembro de
1989 se assistiu ao virar de uma
página na História da Alemanha
dividida e do Mundo, o Ocidente
rejubilou com o fim de um regime
político que expulsava, repelia e
distanciava a população, excluindo-a de um caminho de liberdade
e de autonomia.
Estive lá!
Oito meses depois da queda do
Muro que dividia e separava
Berlim Leste de Berlim Oeste,
visitei esta cidade que vivia,
então, um período de euforia
intrínseca e justificada.
Muita gente ali estava comigo!
Derrubado o Muro, transpunhase livremente os grandes blocos
de pedra de um lado para o
outro, arrancavam-se pedaços
com martelos, pintavam-se os
espaços com motivos evocativos
de Liberdade e de Glória… Fiz o
mesmo! E não posso esquecer
aquele tempo - o Verão de 1990 em que a cidade se reunificou e
as famílias puderam, por fim, se
encontrar, após décadas de
separação física e de sofrimento
psicológico.
Vinte anos decorreram e aqui
estou eu, de novo!
Aterrei em Berlim sob um céu
coberto de nuvens.
A temperatura rondava os 0º C e
eu sabia que, quando saísse do
conforto do aeroporto, uma
aragem fria, seca e cortante me
esperava… O Inverno é impiedoso
nestas Latitudes! A 52 º 31’ de
Latitude N e 13º 25’ de Longitude
E - a localização absoluta de
Berlim - o clima apresenta-se
Temperado Continental, com
Invernos longos, rigorosos, com
queda de neve e Verões quentes
e chuvosos, próprios do aquecimento da superfície terrestre no
interior dos continentes e do
afastamento do mar. Portanto, eu
sabia que o frio seria uma constante, durante a minha permanência em Berlim no mês de

Março.
Mas, quando saí para a rua,
protegida por um forte cachecol
de caxemira pura e um gorro de
lã muito quente, não senti frio:
senti que a ‘atmosfera gélida’
dera lugar à harmonia, à consonância, à concordância, ao entendimento… Ali estava eu, vinte
anos depois da queda do Muro,
para celebrar esta Vitória.
NEVOU em Berlim de madrugada!
Flocos de neve salpicaram as
vidraças do 33º andar do Hotel
“PARK INN”, na Alexanderplatz,
7 - o centro moderno de Berlim,
junto à Torre das Telecomunicações, a Berliner Fernsehehturm! Fiquei feliz. Na manhã
seguinte, um manto branco
cobria os edifícios e as ruas…
Teria a neve chegado para me
saudar?
Em 1895, Berlim era a capital do
Império Alemão e apresentava
mais de um milhão e meio de
habitantes.
Com a derrota da I Grande Guerra, o Império (e a sua capital)
mergulham numa profunda crise
em 1818, a partir da qual foi
anunciada a implantação da
República. Os "Golden Twenties",
como se denominaram os anos
20, ficaram conhecidos pela
intensa vida cultural em Berlim as peças de teatro, as estreias
de cinema, a flamejante vida
nocturna… Mas, com a tomada do
poder de Hitler, nos anos 30,
tiveram início as perseguição aos
judeus e aos oposicionistas do
regime - a II grande Guerra
causa dor e leva à destruição
uma das mais belas cidades da
Europa de então.
Em Agosto de 1961, a construção
do Muro de Berlim, consolidou a

Libertaram-se amarras…

divisão da
cidade. A
partir de
então,
nenhum
cidadão do
Leste
Palácio de Charlottenburg, uma das
podia
residências de Verão da monarquia
viajar
para o da Prússia, construído em estilo
barroco italiano, entre 1665 e 1699
Oeste,
nem em
trabalho, nem em visita de familiares. Um acordo para se autorizar a passagem para o Sector
Ocidental da cidade só veio a ser
implementado com a visita oficial
de John F. Kennedy a Berlim, em
1963.
Visitei as Portas de Brandenburgo, o símbolo da cidade de
Berlim e o seu ex-libris. De estilo
neoclássico e projectado por
Carl Gotthard Langhans, este
célebre monumento é composto
por doze colunas dóricas de
estilo grego e, sobre o arco,
encontra-se a quadriga" (estátua da deusa grega da
Paz , Eirene, puxada por quatro
cavalos). Originalmente, a quadriga possuía a parte da frente
voltada para o Sector Ocidental
de Berlim, de costas para a
"Pariser Platz". Contudo, os
Soviéticos inverteram o monumento, ficando sua face voltada
para a parte Oriental de Berlim.

O anoitecer nas
Portas de Brandenburgo

A “Quadriga”, sobre o arco das
Portas de Brandenburgo
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Passeei na Avenida "Unter den
Linden"! Uma das mais belas do
Mundo! Agradou-me vê-la novamente, sem a euforia de há vinte
anos! Clássica e austera, nos
seus edifícios de cariz neogótico,
dos tempos áureos da antiga
Prússia, os hotéis de luxo, as
embaixadas, a intensa vida
empresarial, o requinte das mais
elevadas classes sociais…
Construída com o objectivo de
servir de caminho para cavaleiros, entre a residência estatal na
ilha do Rio Spree e o bosque
Tiergarten, a Avenida “Unter der
Linden” deve a sua designação às
frondosas tílias, de flor lilás, que,
todas as Primaveras florescem
aos primeiros raios de sol… “Sob
os lilases”… quem passeia por
eles, nunca os esquece!
Aqui também se localiza a famosa

cujos edifícios se conservam
importantes colecções arqueológicas e toda a arte do século XIX.
Pressente-se um claro investimento do Estado alemão na Cultura e nas Artes, ilustrativo de
um país rico, desenvolvido e
culto, que aposta na educação e
na formação dos cidadãos.

Planta de Berlim, com
a “Ilha dos Museus”

Berliner Stadt Opera Unter den
Linden, a Ópera de Berlim. Cons-

tato, com agrado, que a capital
da Alemanha reunificada modificou-se bastante nos últimos
anos. Soube transformar-se num
centro urbano moderno, civilizado e próspero, vibrante de eficiência, de manifestações culturais (a entrega do Urso de Ouro e
do Urso de Prata no Festival de
Cinema de Berlim são prova
disso), de gentes provenientes de
todos os Continentes, de música
e de espectáculos culturais. Na

Berliner Stadt Opera Unter den
Linden, eventos como as Óperas

“Tosca”, de Puccinni e “Fausto”,
de Charles Gounod, estão presentes em cena todo o ano, atraindo
espectadores de todo o mundo!
Entre o rio Spree e Kupfergraben,
encontramos a famosa “Ilha de
Museus” (Museumsinsel), em

Berliner Stadt Opera

“Ilha dos Museus”

Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental.
Alguns pedaços do Muro podem,
ainda ser visitados, um deles num
local não muito distante de Check
Point Charlie e outro, de grande
extensão, foi propositadamente
pintado por artistas plásticos,
que deixaram a sua marca e a
sua visão da Liberdade, ao longo
dos cerca de 2 km de comprimento…
Não deixo a cidade sem provar as
célebres bolas de Berlim! Com
doce, com chocolate… Um mundo
de sabores a descobrir…
E não deixo a cidade sem, ainda,
recordar Elton John, quando, em
1985, entoava um dos seus maiores êxitos - Nikita.
Hey Nikita is it cold
In your little corner of the world
You could roll around the globe
And never find a warmer soul to
know
Oh I saw you by the wall
Ten of your tin soldiers in a row
With eyes that looked like ice on
fire
The human heart a captive in the
snow
Chorus
Oh Nikita you will never know,
anything about my home
I'll never know how good it feels
to hold you
Nikita I need you so
Oh Nikita is the other side of any
given line in time
Counting ten tin soldiers in a row
Oh no, Nikita you'll never know
Do you ever dream of me
Do you ever see the letters that I
write
When you look up through the
wire
Nikita do you count the stars at
night
And if there comes a time
Guns and gates no longer hold
you in
And if you're free to make a
choice
Just look towards the west and
find a friend

Ao terceiro dia da minha viagem
a Berlim nevou novamente!...
Caminhava ao longo da Friederichstasse, junto aos boulevards
mais elegantes da cidade, quando
a neve me surpreendeu com os
seus cristais de uma perfeição
quase etérea…E, novamente, não
senti frio. Apesar dos -5ºC, a
chegada da neve liberta energia e
a atmosfera torna-se mais pura
e límpida.
Ao fundo da Friedrichstrasse,
no cruzamento entre a Zimmerstraße e a Mauerstraße
encontra-se o antigo posto de
controlo de polícia - Check-Point
Charlie. De visita obrigatória
para quem se encontra em Berlim, este posto militar constituiu Até sempre, Berlim!
a passagem de estrangeiros e
Prof.ª Leonett Abrantes
membros das Forças Aliadas, da

Na “Pariser Platz”, junto às
Portas de Brandenburgo

Check-Point Charlie é um local exibido, com frequência, em filmes de espiões e livros, como os escritos
por John le Carré

E o Muro ali permanece, pintado por artistas plásticos!
Testemunho de um Passado que a História preservou…

Bolas de Berlim? Tão iguais e… tão diferentes!

JE Daniel Sampaio

Página 28

MATEMÁTICA

PROBLEMA do Edição 51
Constrói este Origami, seguindo o diagrama seguinte:

Retirado de:
http://
www.en.origam
iclub.com/
easy/
carnation2/
carnation2/

SOLUÇÃO do Problema da Edição 50

5
7
1
2

3
7
2
6

2
1
4
3

3
6
8
9

Nota:
Um número é múltiplo de 5 se ele for divisível por 5.
Ora, um número é divisível por 5 se o seu algarismo das unidades é 0 ou 5.
Logo, um número é múltiplo de 5 se o seu algarismo das
unidades desse número for 0 ou 5.

Se eliminarmos o número 3 da primeira linha e o número 6 da segunda linha, obtemos:
Soma dos números da 1ª linha: 5+2+3=10 ⇒10 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 2ª linha: 7+7+1=15 ⇒15 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 3ª linha: 1+2+4+8 =15 ⇒15 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 4ª linha: 2+6+3+9 =20 ⇒20 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 1ª coluna: 5+7+1+2=15 ⇒15 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 2ª coluna: 7+2+6=15 ⇒15 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 3ª coluna: 2+1+4+3=10 ⇒10 é múltiplo de 5;
Soma dos números da 4ª coluna: 3+8+9=20 ⇒20 é múltiplo de 5.

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

Eva Nunes—8º C

Leonor Fernandes—8º C
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Olhares sobre a nossa escola…

Ivo Moura—8º C

Escola Secundária com 3.º
Ciclo Daniel Sampaio

Olhares ...

Leonor Fernandes e João Sousa — 8º C

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

João Sousa—8º C

Não deixe de ler
o Suplemento
deste número,
com a cobertura
do Dia da Escola,
inteiramente
elaborado pelos
alunos do Núcleo
Jornalístico!

João Amaro—8º C

