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Editorial 

Ora cá estamos nós 
de novo, com o último 
número deste ano 
lectivo! E acabamos 
em grande, com mui-
tos concursos e 
merecidos vencedo-
res, assim como uma 
fantástica festa de 
fim de ano, além das 
habituais rubricas 
científicas, de opi-
nião, de cultura e 
entretenimento. Bom 
Verão a todos e até 
para o ano, em Outu-
bro, esperemos! 
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Foi a quinze de Março que as 

quatro turmas de 8º ano 

foram ao teatro e ao Museu 

das Comunicações. Partimos 

para Lisboa às 9h direitos à 

companhia de teatro ―O 

Sonho‖, ver a peça ―Falar 

Verdade a Mentir‖ de Almeida 

Garrett. A peça foi muito 

engraçada, todos gostámos 

de ir. A professora já nos 

tinha dito que ia ser muito 

engraçado, e ainda por cima 

realizada com aqueles acto-

res… Agora nas aulas de Lín-

gua Portuguesa, enquanto 

estivermos a estudar a obra 

vamo-nos recordar da peça a 

que assistimos.  

Assim que acabou o teatro, 

fomos ver uma exposição ao 

Museu das Comunicações. O 

8ºA foi ver “A Casa do Futu-

ro‖, o 8ºB a exposição ―Future 

Lab‖, o 8ºC foi ver ―A Mala-

Posta‖ e o 8ºEC foi ver 

―Vencer a Distância‖.  

Depois de irmos ver estas 

exposições, já a fome aperta-

va e, por isso, fomos almoçar. 

Após a hora de almoço, fomos 

ver uma segunda exposição, 

ao Museu das Comunicações. 

Desta vez, o 8º A foi ver ―A 

Mala-Posta‖, o 8º B ―Vencer a 

Distância‖, o 8ºC ―A Casa do 

Futuro‖ e o 8º EC foi ver o 

―Future Lab‖. 

Nada  disto teria sido 

possível sem as professoras 

que nos proporcionaram esta 

Visita de Estudo: Dina Viegas, 

de Matemática e Lilita Garcia, 

de Língua Portuguesa.  

Acho que todos gostámos de 

ir ao teatro e ao Museu das 

Comunicações e estamos 

ansiosos por ir para o ano ver 

―O Auto da Barca do Inferno‖ 

e ―Os Lusíadas em Calções‖, 

também da mesma companhia 

de teatro. 

Tiago Bernardino, 8º C 

Os 8os Anos vão ao Teatro e ao Museu das 

Comunicações  
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Portos Marítimos do país, dos 
quais se destaca o de Sines, pela 

exploração de novos e modernos 
terminais de contentores (ex: 
Terminal XXI, geminado com o 

Porto de Singapura), pelo desen-
volvimento das suas infra-
estruturas logísticas e intermo-

dais e pelo seu contributo na 
economia do país e do mundo. 
Aqui chegam navios de grandes 

dimensões, carregados de mer-
cadorias e capazes de efectuar 

trocas comerciais mais rápidas e 

eficazes, com uma reduzida 
permanência no porto.  
Deste modo, tivemos oportunida-

des de conhecer o importante 
trabalho desenvolvido no Porto 
de Sines, por meio, não somente 

dos conhecimentos que nos 
foram transmitidas pela nossa 
Professora de Geografia nas 

aulas, como, também, através de 
informações ‗in loco‘, adquiridas 

durante a observação das gran-
des embarcações e dos vários 
terminais do porto. 

Verificámos que os navios ali 

atracados - mineraleiros, petro-
leiros e de contentores - proce-

diam às operações de carga e 
descarga das mercadorias de um 
modo rápido e eficiente, pois são 

efectuadas com recurso à tecno-
logia, para diminuir os custos e 
aumentar os lucros. 

Observámos, ainda, uma rampa 
de apoio às operações de ‗Ro-
Ro‘  (―Roll-on‖ e ―Roll-off‖), 

caracterizadas pela entrada e 
saída de camiões carregados de 

No dia 17 de Março de 2010, as 
turmas D, E e F do 11º Ano realiza-

ram uma Visita de Estudo ao 
Porto de Sines e a Alcácer do 
Sal, integrada na disciplina de 

Geografia e com a participação 
do Prof. Carlos Sant‘Ovaia, de 
Economia e da Profª Ana Duarte, 

de Português, a quem, desde já, 
agradecemos. 
Partimos da Escola pelas 9:15 h, 

com destino ao Porto de Sines, 
onde fomos recebidos nos servi-

ços administrativos, que disponi-

bilizaram uma funcionária para 
nos acompanhar durante a visita 
aos diversos terminais.. 

A nossa Professora de Geografia, 
a Profª Leonett Abrantes, sugeriu
-nos esta Visita de Estudo, pois o 

estudo dos Transportes, nomea-
damente o Marítimo e o Intermo-
dal, reveste-se de grande impor-

tância nos Conteúdos Programá-
ticos do 11º Ano. Durante as 

aulas, a Professora explicou-nos 
a importância da localização 
geográfica de Portugal, que 

ocupa uma posição central em 

relação ao Atlântico Norte, no 
cruzamento das principais Rotas 

Marítimas, bem como os objecti-
vos da Política Geral de Trans-
portes.  

A Costa Portuguesa apresenta 
águas muito profundas, capazes 
de receber, nos seus portos, 

navios de elevada tonelagem e de 
grande arqueação bruta, utiliza-
dos no tráfego de mercadorias 

pesadas e de longo curso. 
Durante as aulas, estudámos os 

mercadorias, em navios 
especializados, pelos quais 

eles próprios são transpor-
tados. 
Também observámos o 

Transporte Intermodal, que 
consiste na conjugação de 
vários modos de transpor-

te, nomeadamente o ferro-
viário e o rodoviário, que 
efectuam as ligações à 

Central Termoeléctrica do 
Pego e à Refinaria de Sines, 

respectivamente. Existe, 

igualmente, um ‗tapete 
rolante‘ que liga o Porto de 
Sines a São Torpes, trans-

portando mercadorias 
entre estes dois lugares. 
E o que é o ‗Transhipment‘? 

Trata-se do transbordo de 
mercadorias de um navio 
para outro, capaz de ser 

efectuado em águas pro-
fundas, como as do Porto 

de Sines. 
Observámos o maior Terminal de 
granéis líquidos (TGL) do 

país, inaugurado em 1978, 

que movimenta simultanea-
mente diferentes produtos, 

tais como, crude, refinados 
e gases liquefeitos. O termi-
nal dispõe de vários oleodu-

tos que o ligam aos locais 
onde se encontram instala-
das as indústrias que utili-

zam o terminal, entre as 
quais a refinaria de Sines e a 
petroquímica. 
 

 Alunos do 11º F 

A nossa Visita ao ―Porto de Sines‖ 

Na viagem!  

O Porto de Sines  

Oleodutos no Porto de Sines  

O ‗tapete rolante‘ que faz a ligação do 
Porto de Sines a São Torpes, trans-
portando mercadorias.  

O transporte ferroviário, desde o Porto de Sines à Central 
Termoeléctrica do Pego.  Um verdadeiro exemplo de  
Intermodalidade! 

http://wapedia.mobi/pt/Refinaria
http://wapedia.mobi/pt/Petroqu%C3%ADmica
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1º 

Prémio 
Lolipop Diferença racial Ana Leonor Gonçalves 8º C 
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Secundário 
Pseudónimo Título Aluno Ano/turma 

1º 
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Sebastião Ando de olhos em bico Bárbara Rodrigues Rafael 10º D 

Não foram atribuídos os  2º e 3º prémios, em cada uma das categorias, dado o número 

reduzido de trabalhos a concurso e o não cumprimento dos requisitos definidos. 

que também eu olhei outros 

assim… 

Na minha nova escola sou 

posto à parte, na sala de 

aula, baixo a cabeça; trinco 

o lápis; faço caricaturas e 

mentalmente trauteio o 

Hino Nacional. No entanto, 

alguns até que tentam uma 

aproximação tímida e conti-

da, se fosse eu, faria uma 

festa, mas as regras 

daquela sociedade não o 

permitem. 

Tenho tido sorte, existe 

uma rapariguinha que 

engraçou comigo, apesar 

das dificuldades de comuni-

cação, sei que ela me acha 

parecido com um cartoon 

animado das séries televi-

sivas e embora mantenha 

uma distância cautelosa e 

O meu nome é Sebastião, 

há duas semanas, mudei-

me para Xangai no extremo 

oriente da China. Confesso 

que ainda estou confuso. 

Porquê tão longe daquilo a 

que eu costumava chamar 

casa? Tenho saudades do 

meu Portugal, de como tudo 

era fácil. Maldita proposta 

de emprego que conduziu o 

meu pai a levar-nos dali 

para fora! 

É tudo diferente, ou melhor, 

eu sou diferente, nunca hei-

de ter olhos em bico, falar 

mandarim correcto ou ter 

uma auto-disciplina irre-

preensível. O invasor sou 

eu, não admira a forma 

como me olham, uns de 

esguelha, outros com cara 

de poucos amigos e, pensar 

um olhar prudente, relem-

brando-me que sou mais 

moreno, de cabelo desorga-

nizado e que o meu manda-

rim é tal e qual o de um 

pato engasgado, mesmo 

assim, ela procura apoiar-

me. 

Uma vez que aqui devo per-

manecer, pelo menos alguns 

meses, já aprendi a aceitar 

o diferente e a encará-lo 

com respeito. Fica-me a 

dúvida, será que o diferente 

me aceitará a mim? 

 

Sebastião  

 

1º Prémio Ensino Secundário 

Bárbara Rodrigues Rafael, 

10º D 

 

Ando de olhos em bico  
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à vila, tinha feito alguns 

amigos e simpatizava bas-

tante com Laura, mas os 

problemas não tardaram a 

surgir... 

Um grupo de rapazes com 

fama de ‗mafiosos‘ não 

tardaram a infernizar a 

vida do rapaz. Desde insul-

tos à violência física, Rena-

to sofria bastante, não só 

pelas agressões, mas tam-

bém porque todos os cole-

gas que ele julgava ‗amigos‘ 

quando foram deparados 

com esta situação se afas-

taram, não querendo 

arranjar confusões, apenas 

Laura se manteve a seu 

lado. 

Num intervalo, após ter 

sido humilhado publicamen-

te ele perguntou, chorando: 

- Porquê? Porque me fazem 

isto? Eu nunca vos fiz nada 

de mal! 

- Porque és preto! Não te 

queremos cá! Vai para o 

teu país! — responderam 

eles rudemente. 

O rapaz, confrontado com 

esta resposta, não soube o 

que fazer, nem dizer, nunca 

se deparara com tal situa-

ção. No entanto Laura, farta 

de ver o seu melhor amigo 

Numa vila recôndita do 

interior vivia um menino 

chamado Renato. Renato 

era um menino de raça 

negra que aos 14 anos teve 

de mudar de cidade, de 

amigos e de escola. Ficando 

longe dos pais que, por 

motivos financeiros, deixa-

ram-no a cargo dos avós 

paternos. 

Renato estava reticente em 

relação à sua adaptação ao 

estilo de vida da vila, e aos 

seus novos colegas de 

escola. 

No primeiro dia de aulas de 

Renato, a Directora de Tur-

ma, que se chamava Isaura, 

apresentou-o à turma: 

- Bom dia meninos, queria 

apresentar-vos o Renato, 

ele é novo na escola e por 

isso gostaria que fizessem 

os possíveis para o integra-

rem na turma. Vou pedir à 

Laura para lhe fazer uma 

visita guiada à escola 

durante o intervalo. Agora 

comecemos a aula. 

No intervalo, Laura fez-lhe 

a visita guiada e apresen-

tou-o a alguns colegas. 

Ao fim de alguns dias, 

Renato encontrava-se mais 

seguro, tinha-se habituado 

humilhado perante a escola, 

soube agir. 

- É preto sim senhor! E tens 

problemas com isso?! 

Achas-te superior a ele só 

por causa da cor da pele? A 

superioridade dos huma-

nos, não está na raça nem 

na cor, mas sim nas atitu-

des tomadas! Tu não és 

superior a ninguém, nós 

somos todos iguais, e é 

assim que temos de viver. 

Temos de aceitar as dife-

renças raciais, religiosas, 

de gostos e de maneiras de 

ser! 

Após isto, todos aplaudi-

ram. O grupo de ‗mafiosos‘ 

deixou de atormentar a 

vida dos alunos que por 

algum motivo eram diferen-

tes. E Renato voltou a ser 

feliz! 

 

Fim! 

Lolipop 

 

1º Prémio Ensino Básico 

Ana Leonor  

Gonçalves, 8º C 

Diferença Racial 



Como ―Amigos do Ambiente‖, 

procedemos à plantação de 

uma ‗ameixoeira de jardim‘ 

nos espaços verdes da nossa 

Escola, simbolizando a impor-

tância da vegetação no nosso 

Planeta. 

Com efeito, as florestas são 

fundamentais ao equilíbrio dos 

ecossistemas, fornecendo 

alimentos, matérias-primas, 

energia e oxigénio aos seres-

vivos e consumindo o dióxido 

de carbono, um gás de ―Efeito 
de Estufa‖, que contribui para 

o ‗Aquecimento Global‘ da 

Terra. 

Procedeu-se à preparação do 

jardim, colocando, de início, 

fertilizante natural. Após a 

plantação da ameixoeira, 

regámos a caldeira e os 

outros espaços verdes envol-

ventes, onde foram plantadas 

variadas espécies vegetais, 

em anos lectivos anteriores. 

Gostaríamos de agradecer o 

auxílio do Sr. Teixeira, bem 

como a sua disponibilidade e 

atenção. Agradecemos, igual-

mente, a colaboração sempre 

presente do Prof. João Melo, 

que nos transmitiu alguns 

conhecimentos no âmbito da 

jardinagem, sensibilizando-

nos para a grande Temática 

Ambiental e demonstrando a 

importância da Ecologia e da 

preservação da Natureza no 

Mundo de Hoje! 

 

 Os Alunos do 11º F 
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CLUBE DO AMBIENTE   

A NOSSA ESCOLA CELEBROU O ―DIA MUNDIAL DA ÁRVORE‖! 

O Wagner a preparar o terreno 

para a plantação da árvore!                           

A Daniela em plena labuta!  

O Prof. João Melo auxiliou-nos na plantação da árvore… sob o 

olhar atento do Prof.César…  

Agradecemos ao Prof. João Melo os seus 

ensinamentos!  
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PLANTOU-SE UMA NOVA PALMEIRA NO JARDIM DA 

NOSSA ESCOLA! 

Foi com muita alegria que, 

num radiante dia primaveril 

do mês de Abril, procedemos 

à plantação de mais uma bela 

árvore nos espaços verdes da 

Escola! 

Os Professores Rudolfo e 

Isabel Pereira deram-nos a 

conhecer uma das mais belas 

palmeiras do mundo - a Pal-

meira-de-Leque (Washingtonia 

filifera ) - oferecendo à Escola 

um  bonito exemplar, que foi 

orgulhosamente plantada nos 

espaços verdes, junto aos 

pavilhões A e B. 

As palmeiras são perenes e 

arborescentes, podendo 

alcançar 80 m de altura e 

apresentam um caule cilíndri-

co não ramificado, mas que, 

por vezes, se apresenta sub-

terrâneo. 

Washingtonia é um género 

botânico que pertence à famí-

lia Arecaceae. 

É originária dos E.U.A. 

(Califórnia e Arizona) e do 

México. 

 De  folhas grandes, em forma 

de leque, formando uma copa 

aberta, adapta-se facilmente 

aos climas tropicais e aos 

climas temperados, de feição 

mediterrânica, razão pela qual 

a podemos encontrar em 

muitos parques e jardins da 

Europa do Sul. 

E, agora, que já sabemos mais 

sobre esta espécie vegetal tão 

bonita, não podiamos deixar 

de agradecer aos Professores 

Rudolfo e Isabel pela sua 

oferta e, igualmente, ao Sr. 

Teixeira, pela sua 

colaboração. 

Muito obrigada! Enriquecerem 

os jardins da nossa Escola! 

                                                                                    

O ―Clube do Ambiente‖ 

Em pleno trabalho!  

O grupo de trabalho reunido! 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%B3rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caule
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ramo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae


OLHAR O MUNDO! ACTUALIDADE GEOGRÁFICA 

de uma cidade jovem, activa, 

moderna e com qualidade de 

vida. 

Em séculos passados, Almada 

foi um local procurado pela 

corte, que aqui mandou erigir 

alguns edifícios e casas 

nobres, que ainda se conser-

vam na cidade.  

Actualmente, Almada é uma 

cidade que mantém um cres-

cimento, cujo ritmo se acen-

tuou desde a inauguração da 

Ponte sobre o Tejo, em 1966, 

que veio facilitar o acesso 

entre as duas margens do rio.  

O desenvolvimento do Conce-

lho de Almada teve início na 

década de 40, tendo dispara-

do continuamente em 1966, 

Localizada na margem Sul do 

rio Tejo, Almada é sem dúvida 

o melhor miradouro sobre a 

cidade de Lisboa, destacando-

se, como pontos de observa-

ção, o castelo, o elevador 

panorâmico da Boca do Vento 

e, principalmente, a estátua 

do Cristo-Rei, erguida em 

1959. 

Almada tem vida própria, uma 

dinâmica que se reflecte nos 

eventos culturais e desporti-

vos, nacionais e internacio-

nais e é um centro privilegia-

do de turismo e de lazer, um 

pólo estudantil e de investiga-

ção, um Concelho que desen-

volve as suas potencialidades 

na consolidação e projecção 

com a construção da Ponte 25 

de Abril.  

Após um crescimento popula-

cional, é preciso criar servi-

ços, infra-estruturas e aces-

sibilidades para que não haja 

uma saturação do espaço, 

criando uma incapacidade de 

resposta das infra-

estruturas, dos equipamentos 

e dos serviços. 

Actualmente, o Concelho de 

Almada tem investido no 

melhoramento de serviços e 

das infra-estruturas. 

                                                                                       

Ana Cláudia Pinho, 11º D 

                                                                                             

Marco Valente, 11º  D 

 

Página 8 JE Daniel Sampaio 

O desenvolvimento do Concelho de Almada 



Página 9 Ano 12, N.º 52 

Generalidades 
Criado em 1971, o Parque 

Nacional da Peneda-Gerês loca-
liza-se no Alto Noroeste de 
Portugal, com uma área que se 

alonga em ferradura por cerca 
de 72000 hectares. Na sua área 
engloba territórios dos conce-

lhos de Melgaço, Arcos de Valde-
vez, Ponte da Barca, Terras de 

Bouro e Montalegre. 
As bacias hidrográficas dos rios 
Lima, Homem e Cávado, que 

atravessam e retalham este 
território, condicionaram a ocu-
pação humana desta região de 

chuvas abundantes e regulares e 
de elevados índices de humidade 
do ar. A elevada pluviosidade 

conduz, por vezes, à formação de 
lagoas em zonas elevadas, como 
é o caso da Lagoa do Marinho 

(vista panorâmica em 270°). 
O Parque engloba as Serras 

do Gerês, Peneda e Amarela, 

com cotas que ultrapassam os 
1500 metros. A região é essen-
cialmente constituída por 

rochas graníticas, podendo 

ocorrer ainda xistos e depósitos 
sedimentares. 
Em alguns locais é possível 
observar magníficas paisagens 
que englobam aspectos naturais 

e humanos, como é o caso do 
miradouro da Pedra Bela (vista 

panorâmica em 360°). 
Grande parte destas serras 

foram humanizadas em continui-

dade, pelo menos desde o Neolí-
tico e da invenção da agricultura 
e da pastorícia. Um destes 

exemplos é o Mosteiro de Pitões 
da Júnias (vista panorâmica em 
360°). Actualmente, o território 

do Parque comporta 114 aldea-
mentos, onde vivem em perma-
nência cerca de 10000 residen-

tes. Esta população tem como 
actividades principais a agricul-
tura, a pastorícia e a pecuária. 

Envelhecida e maioritariamente 
feminina, tem sofrido um 
decréscimo populacional acen-

tuado nas últimas décadas. 
 

Aspectos geológicos e geo-

morfológicos do PNPG 

A área do PNPG integra-se no 

Maciço Hespérico ou Maciço 

Ibérico que constitui uma das 
unidades estruturais da Penínsu-
la Ibérica e um segmento da 

Cordilheira Varisca da Europa. A 
edificação desta estrutura, pela 
actuação de forças compressi-

vas, inicia-se no Devónico, há 
cerca de 380 Ma (milhões de 
anos), tendo-se prolongado até 

ao Pérmico (280 Ma) - orogenia 
Hercínica ou Varisca. 
O Maciço Ibérico apresenta-se 

zonado, definindo-se habitual-
mente cinco zonas com caracte-
rísticas paleogeográficas, tectó-

nicas, magmáticas e metamórfi-

cas distintas. A área do PNPG 
situa-se na Zona Centro-Ibérica 

(a zona mais interna da Cadeia 
Varisca). Esta zona é generica-
mente caracterizada pela exis-

tência de rochas muito deforma-
das e afectadas por elevado grau 

de metamorfismo e ainda pela 
predominância de rochas graníti-
cas. 

Assim, na área do Parque, à 
semelhança de toda a região 
Noroeste de Portugal, predomi-

nam rochas graníticas (ver mapa 
geológico) que se instalaram na 
crusta terrestre no decurso da 

orogenia Varisca. As rochas 
graníticas mais antigas (aprox. 
320-310 Ma) afloram na Serra do 

Soajo, Serra Amarela, planalto de 
Castro Laboreiro e no extremo 
oriental da Serra do Gerês. Na 

restante área (Serra da Peneda e 
Serra do Gerês) afloram os 
granitos mais recentes que cons-

tituem um mesmo maciço intrusi-

vo (maciço granítico de Peneda-
Gerês), com cerca de 297-290 

Ma de idade. Estes granitos des-
tacam-se perfeitamente na pai-
sagem dado que conferem àque-

las serras um relevo mais vigo-
roso e desnudado do que a área 
circundante. 

Nas etapas finais ou posterio-

res à cristalização dos mag-

mas graníticos tiveram lugar 

processos de alteração hidro-

termal que ocorreram prefe-

rencialmente ao longo de frac-

turas nos granitos, sobretudo 

nos granitos do maciço de 

Peneda-Gerês. Estes proces-

sos conferiram-lhes uma  

coloração avermelhada, por 

vezes acompanhada de uma 

intensa modificação da compo-

sição original, transformando-

os em epissienitos.  

Rochas sedimentares de idade 

silúrica provável (entre 435 e 
408 Ma), posteriormente defor-
madas e metamorfizadas, aflo-

ram no extremo NE do planalto de 
Castro Laboreiro e entre Lindoso 
e S. Bento do Cando. São consti-

tuídas predominantemente por 
xistos, metagrauvaques e quart-
zitos.  

Nos granitos e metassedimentos 
ocorrem filões de rochas bási-
cas, de quartzo e filões e massas 

aplito-pegmatíticos. Alguns dos 
filões de quartzo e aplito-

pegmatitos apresentam-se mine-

ralizados, tendo havido no passa-
do explorações mineiras de 
estanho, volfrâmio, molibdénio e 

ouro (tal como as antigas minas 
de Carris e Borrageiro). Infeliz-

mente, muito deste património 
geológico tem sido destruído ao 
longo dos anos. 

Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)  

Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço 

Ibérico segundo Lotze (1945), modificado.  ZC- 

Zona Cantábrica; ZAL- Zona Asturo-Leonesa; 

ZCI- Zona Centro-Ibérica; ZOM- Zona de Ossa-

Morena; ZSP- Zona Sul Portuguesa. 

Filão de rocha básica (estrada Gerês-Leonte) 

http://www.dct.uminho.pt/pnpg/qtvr/marinho.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/qtvr/pedbela.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/qtvr/pedbela.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/qtvr/mosteiro.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/qtvr/mosteiro.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/crono.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/crono.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/orogenia.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/paleogeog.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/tectonica.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/tectonica.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/rocha_mag.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/metamor.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/metamor.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/metamor.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/granitos.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/granitos.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/granitos.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/mapa_geo.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/mapa_geo.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/orogenia.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/magma.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/magma.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/alteracao.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/alteracao.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/crono.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/crono.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/deformacao.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/deformacao.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/metamor.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/metassed.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/metassed.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/filao.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/acidez.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/acidez.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/filoes.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/filoes.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/patrim.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/patrim.html
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Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG)  

No Quaternário, mais precisa-
mente no Plistocénico (há cerca 
de 1.8 Ma a 10 000 anos), ocorre-

ram importantes variações cli-
máticas à escala do globo que se 
caracterizaram pela alternância 

de períodos glaciários (muito 
frios) e interglaciários, com 
glaciações a atingirem, inclusiva-

mente, as latitudes médias. 
Embora sejam poucas as formas 

claramente glaciárias, nas ser-
ras da Peneda e do Gerês foram 
identificados vestígios dessas 

glaciações, dos quais merecem 
especial destaque os do Alto Vale 
do Vez e zona de Cocões de Con-

celinho - Lagoa do Marinho (vales 
com perfil em U; moreias; circos 
glaciários; superfícies de granito 

polidas, estriadas e com sulcos; 
depósitos glaciários). 
Depósitos fluviais, torrenciais e 

glaciários constituem as forma-
ções geológicas mais recentes 
na área do Parque e encontram-

se presentes em diversos pontos, 
sendo de destacar os de origem 
glaciar na Ribeira de Couce, 

Lagoa do Marinho e no Alto Vale 

do rio Vez. 
Uma intensa rede de fracturação 

afecta as rochas e é bem visível 
sobretudo nas zonas elevadas 
com menor cobertura vegetal, 

onde afloram os granitos mais 
recentes (serras da Peneda e do 
Gerês). 

Essa fracturação condiciona a 
rede de drenagem a vales encai-
xados de traçado rectilíneo com 

diversas direcções. Na área do 

Parque é bem visível a presença 

das direcções NNE-SSW (vales do 
Gerês e da Senhora da Peneda), 
ENE-WSW (traçado geral dos rios 

Lima e Cávado), NNW-
SSE e N-S (direcção de 
muitos afluentes). 

A acção dos agentes 
atmosféricos sobre as 
rochas graníticas, em 

conjugação com a rede 
de fracturas, origina 
uma paisagem típica 

das regiões graníticas, 
por vezes constituída 
por curiosas formas 

(penhas, bolas, caos de 
blocos, blocos peduncu-

lados, pias). 

As condições geológi-
cas desta região, quer 

litológicas quer tectóni-
cas, são responsáveis 
pela riqueza química 

das águas que brotam 
neste maciço. As carac-
terísticas físico-

químicas destas águas minerais 
naturais permitem a sua utiliza-

ção para fins medicinais (Termas 
das Caldas do Gerês) e como 

água de mesa (Água do Fastio). 
 

Alunos do 11ºH      
Disciplina; Geografia 

Professora Fátima Palma 

Circo glaciário de Cocões de Concelinho 

Depósito junto à albufeira de Vilarinho 

das Furnas 

Traçado rectilíneo do Vale do Gerês 

Rede de fracturação afectando o 

granito de Gerês 

Blocos empilhados (Serra do Gerês)  

Pia ou marmita de gigante (Ribeiro do 

Penedo)  

http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/crono.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/crono.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/glaciar.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/glaciares.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/glaciares.html
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CLUBE DE ECONOMIA E DA EMPRESA 

Moedas que já foram utiliza-

das em Portugal 
 Maravedi ou Morabitino 

 Reais pretos 

 Ceitil (de Ceuta). 

 Espadim de prata. 
 Chinfrão. 

 Escudo 

 Cruzado de ouro. 

 Vintém conhecido igualmente 
por real. 

 Cinquinho de prata, uma 

pequena moeda. 

 Índio de prata 
 Português de ouro. 

 Pataco 

 D. Sebastião aumentou o numá-

rio de cobre e de prata 

(tostões e meios tostões) e 

continuou a produzir moedas 

de ouro, S. Vicentes. 

 Tostões de prata. 
 Moedas de conto 

 Conceição. 

 Cruzado de prata 

 O dobrão 
 Apólices do Real Erário 

 Notas de Banco 

 Em ouro coroas 

 Centavo de bronze 

 Euro 
 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda  

(Fundação Dr. António Cupertino de Miranda) 

Segundo o Banco 

Mundial, a econo-

mia portuguesa é 

a 36ª maior do 

mundo.  

Ao longo dos últi-

mos 40 anos Portu-

gal foi o país da 

OCDE com maior 

taxa de crescimen-

to do PIB, com 

excepção da Irlanda  

(fonte: OCDE). 

 

A ANJE(1) apoia financeiramen-

te projectos jovens e de 

pequena dimensão (negócio 

próprio). Para mais informa-

ções consulta: www.anje.pt 
 

(1)ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários 

 

Dinamizador do 

Projecto 

Professor 

Alexandre 

Palma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maravedi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda_portuguesa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceitil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espadim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chinfr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escudo_(moeda_portuguesa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/OCDE
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50 minutos (coitada da 

Cleia!), a nossa equipa 

entrevistou a actriz, focan-

do-se essencialmente em 

aspectos relacionados com 

a sua vida profissional. 

As perguntas foram maiori-

tariamente colocadas pela 

nossa equipa, havendo 

espaço para a participação 

do público, que se mostrou 

muito interessado e entu-

No dia 3 de Maio de 2010, 

recebemos a visita da equi-

pa do DN e da actriz Cleia 

Almeida, no âmbito do pro-

jecto Nescolas. A nossa 

tarefa era clara e tínhamos 

tudo a postos para o gran-

de momento, ser repórter 

por um dia.  

Os relógios marcavam 9 

horas e 15 minutos, menos 

uma hora nos Açores, 

quando a equipa do DN che-

gou à nossa Escola, com a 

convidada! 

Estávamos nervosos e 

ansiosos, mas, ainda assim, 

preparados para o grande 

acontecimento.  

No espaço exterior da 

Escola, decorreram as 

flash-interviews, onde se 

contaram histórias loucas 

e divertidas, sempre acom-

panhadas pela nossa equipa 

de reportagem. Simulta-

neamente, no auditório, 

sentavam-se cerca de 120 

alunos e professores, para 

assistirem à entrevista 

com a actriz convidada, 

Cleia Almeida. 

Durante aproximadamente 

siasmado!  

 

Cleia, afirma que ser actriz 

é muito trabalhoso, e que 

―qualquer actor deve ter 

uma base, ou seja, uma 

boa formação!‖ 

 

invade Escola Secundária Daniel Sampaio! 

 
No dia 24 de 

Novembro de 

1982 nasceu 

Cleia Almeida. 

Pisou pela 

primeira vez 

um palco, em 

Coimbra, 

fazendo  

parte de uma 

companhia de 

teatro 

amador local. 
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Cleia Almeida, além de ser 

muito jovem, revela já um 

grande profissionalismo. 

A nossa convidada, respon-

deu a todas as perguntas 

de uma forma divertida e 

descontraída. Um dos 

momentos mais marcantes 

foi quando Cleia respondeu 

a perguntas vindas do 

público.      

Cleia Almeida, aos 27 anos, 

já conta com inúmeros títu-

los na sua filmografia, como 

―Respirar debaixo d‘água‖, 

que nos é relatado com 

pormenor. … 

Revela também que o mais 

difícil na profissão de actriz 

é o estilo e o ritmo de vida 

a que é sujeita e também as 

pausas que acontecem 

entre os projectos! 

(Realçando a ideia da enor-

me instabilidade em termos 

de trabalho e de rendimen-

to. É necessário ter uma 

grande disciplina e capaci-

dade de gestão, fazendo-

nos lembrar a velha histó-

ria da cigarra e da formi-

ga!) 

A convidada revelou adorar 

o Brasil, ora vejam: 

―Gostava muito de traba-

lhar na rede Globo… onde 

há bons professores, é na 

Globo!‖ 

Sem darmos conta, aproxi-

mou-se o fim da entrevis-

ta. Depois de finalizadas as 

perguntas, houve espaço 

para fotografias, autógra-

fos e beijinhos, somos uns 

sortudos! 

O Dia DN ficou, sem dúvida, 

marcado nas nossas 

memórias ―jornalísticas‖! 

Obrigado Diário de Notí-

cias e obrigado Cleia Almei-

da! 

 

Os Sampas! 

 

―qualquer 

actor deve 

ter uma 

base, ou 

seja,  

uma boa 

formação!‖ 
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Há que celebrar e agradecer 

a dádiva e a coragem dos 

verdadeiros escritores e  

pedagogos (que compreendem 

a  criança como um ser dinâ-

mico, curioso e aberto) que 

têm a capacidade de a envol-

ver  subtilmente num uni-

verso único. 

É um lugar comum 

dizer-se que é difícil 

escrever para crianças. 

Que abrangência poderá 

ter, neste contexto, a 

palavra difícil (?) Con-
certeza não será e não 

deve ser nunca - em 

nosso entender - em 

sentido de menos-

prazer e de esforço 
para o autor; pelo con-

trário, escrever para 

esse público dito 

―difícil‖ e exigente, que 

são as crianças, deverá 

contemplar - com  Sen-

tido, coerência e capa-

cidade imagética - uma 

grande dose de espon-

taneidade, de vivências 

peculiares e sobretudo 

entusiasmo. Por outro 

lado, escrever estórias 

para crianças é quase 

um acto sagrado,  uma 

outra indagação do 

Graal, um ir à interiori-
dade e aí encontrar - 

com irradiante brilho 

nos olhos da alma - a 

―criança ideal‖, que  

existe em cada um de 
nós; e essa tamanha 

descoberta deverá ser 

algo de extraordinário e 

também de urgente 

para muitos daqueles - 

―escritores infantis‖ - 

que julgam que basta 

apenas algum talento e 

alguns truques. 

Há que celebrar e agra-

decer a dádiva e a cora-

gem dos verdadeiros 

escritores e  pedagogos 

(que compreendem a  

criança como um ser 

dinâmico, curioso e 
aberto) que têm a capa-

cidade de a envolver  

subtilmente num uni-

verso único, convidando

-a a participar nas 

estórias através dos 

seus próprios dese-

nhos, perguntas e emo-

ções. Aquele ou aquela 

que escreve para crian-

ças, deve ser também o 

Amigo, o Confidente, o 

enviado especial do 

Sonho, da Magia, do 

Fantástico, todos eles 

grandes amigos da Ima-

ginação.  

Há que dar sabor à Vida 

e fazer dela uma grande 

aventura.  

Continuamos a contar 

com os que escrevem 
para crianças com 

Amor e Paixão pois 

como disse Pessoa, as 

crianças são o melhor 

do mundo. 

_______________ 

Ângelo Rodrigues 
http://angelorodrigues1.com.sapo.pt 

angelorodrigues@netcabo.pt 

in «um bailado no centro da Alma»,  

Editorial Minerva, Maio de 2002 

 

 

Nota:  

Este texto é dedicado aos 

alunos da turma 10º I do Curso 

Profissional de Técnico de 

Apoio à Infância. 

 

BOAS FÉRIAS!  

BOAS LEITURAS! 

ESCREVER PARA CRIANÇAS 

http://angelorodrigues1.com.sapo.pt/
mailto:angelorodrigues@netcabo.pt
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TURMA DO CURSO PROFISSIONAL DE DESIGN  

VENCEDORA DA 2ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE JOVENS TALENTOS 

Os alunos do 12º Ano do Curso 

Profissional de Técnico de 

Design, foram os vencedores 

do prémio - Almada, Cidade 

Educadora -, no âmbito do 2º 

Concurso de Jovens Talentos 

– 2010, promovido pela Câma-

ra Municipal de Almada e que 

procura premiar jovens reve-

lações em diferentes áreas. 

O projecto premiado – ALMA-

DA (+) ACESSÍVEL – pretende 

chamar a atenção para a 

problemática das barreiras 

urbanísticas e arquitectónicas 

existentes em pólos de maior 

interesse, do património 

arquitectónico do Concelho de 

Almada. Este projecto, coorde-

nado e orientado pelas pro-

fessoras Clara Borges e Sole-

dade Estríbio, integra os pro-

jectos individuais de todos os 

alunos da turma, e traduziu-se 

na execução de um modelo 

tridimensional, onde são apre-

sentadas soluções e acções 

concretas, com vista à elimi-

nação das barreiras inventa-

riadas, de forma a promover 

estes espaços como verdadei-

ros espaços públicos, destina-

dos a toda a população em 

geral, incluindo a população 

portadora de alguma incapaci-

dade. 

A cerimónia de entrega do 

prémio, organizada pela 

Câmara Municipal de Almada, 

teve lugar no dia 21 de Maio, 

no Fórum Municipal Romeu 

Correia e contou com a pre-

sença dos diversos premiados 

e respectivos familiares, do 

júri e diversas edilidades. 

Nesta cerimónia foram real-

çados, pelos responsáveis 

Camarários e pela Presidente 

do Júri, os principais aspectos 

dos diversos projectos e a 

importância da promoção das 

boas práticas no sentido da 

melhoria da acessibilidade de 

cidadãos com mobilidade 

reduzida e necessidades 

especiais. 

É uma grande 

honra para os 

alunos, para as 

docentes res-

ponsáveis pelo 

projecto e para a 

nossa escola a 

entrega deste 

prémio. Um PRÉ-

MIO bem mereci-

do! Parabéns. 
 

Profa. Fátima Oliveira  
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Oh, yes!!!! After 5 long days of 

waiting and agonizing we took 

off from Lisbon heading Brus-

sels to meet our dear Belgian 

friends again. We beat the 

bloody volcano cloud of ashes 

(we usually didn‘t address the 

cloud this way but we‘re not 

allowed to use swearing lan-

guage in a newspaper article, 

right?) and there we were to 

spend a fantastic week. Even 

the weather, you cannot trust 

Belgian weather as you may 

know by now, helped … most of 

the time it was warm and 

sunny … true … cross my 

fingers! 

To start with we, both teach-

ers and students, would like to 

warmly and officially thank the 

Belgian team that had to re-

schedule almost all the activi-

ties in such short notice (you 

know who to blame so I won‘t 

mention it again … oh, well, 

just one more time – the 

bloody volcano!). But our dear 

brave friends managed and we 

had a great time there.  

We visited the marvelous 

cities of Bruges, Ghent, Ant-

werp and of course Brussels; 

we went up to the coast in 

Ostende and had lots of fun 

with the ‗go-carts‘; we visited 

a museum in Mechelen called 

the ‗Caserne‘ from where the 

Jews were deported in con-

voys to Auschwitz during WWII 

… creepy but unfortunately 

the plain truth; we went kayak-

ing in Dinant and we all had a 

taste of the river … LoL … 

some of us had a ‗soaking 

taste‘ of it, right??? 

It was a week full of emotions 

with a bit of everything as an 

Exchange should be – a bit of 

culture, a bit of history, a bit 

of sports and a lot of love 

bonds that we sincerely hope 

will last! 

Our youngsters need to feel 

that Europe is ‗just round the 

corner‘ and that making 

friends out there is an open 

door or window (never mind … 

they are young and they can 

jump easily) to a brighter 

future. Well, I mean, if they 

ever think of studying or 

working out of here at least 

they have good friends nearby 

that can give them a hand to 

fit in. So, young people keep in 

touch and keep these ‗new and 

faraway‘ friends close to you. 

Now, it‘s time for you to read 

the students‘ testimonies and I 

do believe their words will 

make mine much clearer to 

you, dear readers.  

 

STUDENTS‘TESTIMONIES: 

The week that I spent in Bel-

gium it was the most amazing 

week of my life! I loved the 

program, specially the kayak 

and the nights. I also loved 

some cities, like Brussels, 

Bruges and Antwerp because 

they‘re beautiful with a lot of 

shops and gardens. Belgium 

was one of the most beautiful 

countries that I visited, and I 

hope to come back. One of the 

other things that I loved, were 

the houses, because they‘re 

really big and full of pretty 

gardens. 

I loved the family that hosted 

me, all of them treated me 

very well and I miss all of 

them, including my partner. 

Thank you so much! 

I hope I can see my partner 

and the rest of the group 

again, in Portugal or in Bel-

gium (: 

It was an experience of a 

lifetime! 

Thank you teachers for orga-

nizing everything so perfectly. 

I miss you all     

Soraia Reis 

 

The best experience of my life! 

I loved it, it was really fantas-

tic … I met new people, made 

new friends and got in touch 

with a new culture. 

It was a dream come true... I 

loved my partner! She was 

super nice and her family was 

very welcoming.. ^^ 

You feel like doing it again, for 

sure! 

I hope to go back there one 

day, as friendship will last, it is 

not only during the Exchange. 

My partner wiil come to my 

home during these Summer 

holidays and I have already 

been invited to go there 

again… 

Thanks for having organised 

this Exchange, it was an ad-

venture, a life experience and 

a new and unknown path which 

was fantastic and unforgetta-

ble! =)   

Beijinhos   

Ana Rita Santos 
. 

This exchange was a really 

good experience... we had fun, 

we visited new places 

(beautiful places), and the 

most important, we made a lot 

of new friends, friends that 

live far away, but that we will 

never forget. 

My "new family" was really 

kind to me (the parents, the 

brothers and my new sis-

ter)... I really  want to see 

them soon, because I already 

miss them a lot.  
 

Portuguese Team heading Kappele 5 - The Bloody 

Volcano Ashes 0 
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this really was the EXCHANGE of 

all exchanges... the great one...  

lots of kisses for all the group 

(portuguese, belgians and 

teachers)... (L)  Rita Ramos  

 

I had lots of fun visiting all the 

places and doing all the things 

we did in  Belgium. My favourite 

day was when we went to Ant-

werp, not only because we 

shopped a lot, but also because 

it's a beautiful city. I also en-

joyed the day we went to the go

-carts. That week was one of 

the best weeks of my life and 

I'm really sad it's over. I'll miss 

them and I truly hope we'll stay 

in touch.  Camila Guimarães 

I really loved everything! I loved 

my Belgian family and my part-

ner! We really got along with 

each other, so she's coming 

back to Portugal in Summer :D 

And, of course, I'll come back to 

Belgium too! I can't resist those 

French fries, and chocolates! 

It was a wonderful experience 

that I will never forget, al-

though the problems with the 

vulcano :P   ... Thank you, Maria 

Inês Breia. 

After having our flight delayed 

one week because of the vol-

cano 

we finally got to Belgium. And 

therefore, an amazing week 

was just getting started. When 

the Belgian partners were in 

Portugal, I felt my English 

really rusty but when in Bel-

gium, I was talking a lot more 

fluently than before. But that's 

not the main point! We visited 

several cities, we canoed, we 

went out several nights and 

we were even at a chocolate 

factory! It was a great way of 

getting in touch with the Bel-

gian culture, essentially be-

cause we did it in an amazing 

group. I really enjoyed it!" 

Pedro Fragata 

This year's Exchange program 

with Belgium was phenomenal, 

I was there for the second 

time and still everything 

seemed new to me, I espe-

cially liked Antwerpen, it is 

actually my favourite Belgian 

city, it's big, it has great ar-

chitecture designs and a 

beautiful town centre, in which 

there is a statue called Brabo. 

I liked my second stay in Bel-

gium, , same as last year, 

good weather, nice people, 

great architecture 

(completely different from 

ours), it's almost like a totally 

different world.  Jorge Veloso 

The short week we all spent in 

Belgium was a huge cultural 

shock for us the Portuguese. 

We got to experience a new 

and fresh viewpoint on almost 

everything and we saw  so 

 much in such a tiny amount of 

time. But I must say it was 

great fun and very enlighten-

ing on both cultural and social 

sides. I am very glad I joined a 

program like this: I met some 

nice and interesting people, 

had lots of unusual experi-

ences and, overall, had some 

great laughs. Marta Serra 

The Exchange week was an 

unforgettable week, I saw 

many places, met new people 

and it was good to see our 

partners and meet their fami-

lies. The exchange programme 

is a very good experience and 

everybody should do it. João 

Lemos 

In the exchange the thing that 

I liked the most was the op-

portunity to socialize with the 

Belgians. I learned a lot of new 

words that made my English 

vocabulary even richer. I was 

very lucky because I stayed 

with a really nice family and 

exchange partner. I loved 

Belgian food but specially 

French fries, beer and choco-

late (made by a Portuguese 

guy, really funny!). I saw a lot 

of pretty blond girls and that 

was nice!!!! It was one of the 

best experiences in my entire 

life . Pedro Aires 

The exchange is a nice experi-

ence because I was able to 

improve my English and I could 

explore a new country and 

meet new people. Mateus 
Ascenção  

Portuguese Team heading Kappele 5 - The Bloody  

Volcano Ashes 0 The Exchange was a wonderful experi-

ence. Much better than I ever thought 

it could be, it surpassed all my expec-

tations. It was more than a week away, 

more than meeting new people and 

visiting a new country. It was a new 

and enriching experience. Get to know 

people our age that are different from 

us in so many ways gives us a strange 

thrill. 

It's all about sharing - ways of life, 

history, culture, likes or dislikes, a 

beer, or a €2,60 coffee (private joke! 

cough), take your pick. In the end it's 

through things like this that we make 

friends for life.  

Vitor Freitas 



Página 18 JE Daniel Sampaio 



Página 19 Ano 12, N.º 52 

Palestra: ―O Centenário da República‖, orador 

Alexandre Flores 

Por iniciativa dos 

professores foi 

criado no ―Bibliblog‖ 

uma rubrica 

denominada ―Da 

Coroa para o 

Barrete‖.  

contestatários da classe ope-
rária e dos trabalhadores 
locais, mas cuja participação 
foi ganhando dimensão à 
medida que o movimento se ia 
consolidando a nível nacional.  
A relação de Almada com a 
revolução  
intensificou-se pela sua liga-
ção à Marinha, por via do 
Arsenal do Alfeite. A Marinha 
foi a arma que funcionou 
como suporte do movimento 
republicano e, dado o envolvi-
mento das populações das 
várias freguesias do concelho 
com esta instituição militar, 
foi pois natural a empatia com 
o movimento desde a primeira 
hora. 
Ainda no âmbito das activida-
des do Dia do Encerramento 
do Ano Lectivo e das comemo-
rações do Centenário da 
República, esteve em exibição 
na ESDS, uma exposição itine-
rante, cedida pelo Arquivo 
Histórico Municipal/Casa 
ParganaImplantação da Repú-
blica em Almada. Dez painéis, 
com dois núcleos distintos – o 
primeiro alusivo à Queda e à 
Implantação da República em 
Portugal e respectivos símbo-
los republicanos e outros 
referentes a estes eventos:  
―Almada antes, durante e 

depois da Revolução‖ com 
evocação dos locais e das 
personagens ligadas a estas 
memórias.‖ 
Prof. Cristina Teixeira 
 

Por iniciativa dos professores 

foi criado no ―Bibliblog‖ uma 

rubrica denominada ―Da 

Coroa para o Barrete‖, onde  

se apresentam os aconteci-

mentos que levaram ao fim da 

Monarquia e à Implantação da 

1º República. Com isto, seria 

interessante que os alunos 

participem, escrevendo bio-

grafias de figuras repiblica-

nas, acontecimentos sobre a 

História Local, etc. 

Esta rubrica estará a funcio-

nar até ao fim das Comemora-

ções do Centenário da Repú-

blica,  que será em Outubro de 

2010 e a professora de Histó-

ria, Cristina Teixeira, esta 

disposta a colaborar com os 

alunos que queiram participar.  

 

Estiveram presentes maiorita-

riamente, alunos  de Humani-

dades e professores, foi uma 

palestra muito interessante, 

pois o Dr. Flores é uma pessoa 

muito dinâmica. 

Luiz Felipe Monteiro, 10º E  

  

No âmbito das actividades 

realizadas no ―Dia da Escola‖ 

e das comemorações do Cen-

tenário da República, organi-

zado pela disciplina  de Histó-

ria, o Dr. Alexandre Flores, 

Director do Arquivo Municipal 

de Almada, apresentou uma 

palestra sobre ―Almada na 

Revolução Republicana‖. Ale-

xandre Flores, bibliotecário-

arquivista, professor, ensaísta 

e investigador em Património 

e História, é oriundo de Lame-

go, mas estabeleceu-se no 

Concelho de Almada, ao qual 

dedicou a maioria da sua obra 

de investigação, publicada em 

cerca de cinquenta artigos e 

livros. 

 

―Depois uma breve síntese 
sobre as razões da queda da 
Monarquia e da implantação 
da República em Portugal. O 
Dr. Flores passou a reflectir 
sobre a forma como estes 
acontecimentos foram vividos 
na então vila de Almada. Con-
textualizou o concelho nos 
princípios do século XX, 
caracterizando-o como uma 
região vincadamente agrícola, 
com quintas pertencentes a 
famílias sobretudo de Lisboa, 
e industrial, com uma popula-
ção operária originária sobre-
tudo do Alentejo. A República 
teve em Almada, de acordo 
com Alexandre Flores, o mes-
mo tipo de envolvimento e 
projecção que em todos os 
concelhos limítrofes de Lis-
boa. Não se deve pois enfati-
zar a precocidade ou dimen-
são do movimento neste con-
celho, onde o espírito republi-
cano sustentava os ímpetos 
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Jogos Unreal Tournement 

Biomuseu 

Durante as comemorações de 

encerramento do ano lectivo 

foi dada importância à biodi-

versidade marinha. O Biomu-

seu abriu portas a todos os 

alunos que estivessem dispos-

tos a conhecer 

variadas espécies 

marinhas. Nesta 

sala podemos ver 

e contemplar 

diversos aquários 

com diferentes 

espécies de peixes 

agrupados de 

acordo com as 

suas característi-

cas específicas. 

Pudemos também 

constatar que 

alguns dos peixes 

existentes já são 

resultado da cria-

ção e dos cuida-

dos deste espaço, que funcio-

na como um clube reunindo 

alunos e professores entu-

siastas da vida aquática. 

Foram realizadas várias visi-

tas guiadas em que um dos 

alunos responsáveis pelo 

Biomuseu explicou comporta-

mentos e deu a conhecer 

curiosidades sobre as espé-

cies ao dispor da Escola, bem 

como contou as diversas 

aventuras pelas quais passou 

só para cuidar de pequenos 

peixes. 

Esta viagem ao mundo aquáti-

co passou-se na sala do Bio-

museu do pavilhão B e esteve 

aberto aos curiosos durante 

todo o dia. 

Bárbara Rafael, 10º D 

Os jogos ―Unreal Tournement‖  

integraram também as activi-

dades do dia da escola. O local 

onde decorreram foi no pavi-

lhão C, na sala 2. Tiveram 

como participantes, alunos 

que habitualmente gostam de 

jogar este tipo de jogos. 

O jogo, foi jogado em rede, ou 

seja, na mesma sala estavam 

a jogar  ―multi-jogadores‖. 

Apesar de terem mudado de 

jogo a meio, para o ―Counter 

Strike‖ O jogo é de tiro e está 

sobretudo focado para o mul-

tiplayer. 
 

―Um bom jogo de estratégia e 
de tiros, uma boa actividade 
para um dia da escola… ‖                                                                      

 

Elza Venâncio Prof. 
 

―Gostei muito de jogar, foi 

pena é termos começado a 

jogar Conter Strike e não 

ficarmos sempre a jogar 

Unreal Tournement‖            

   Marco Almeida 8ºC 

Tiago Bernardino, 8º C 

 

O Peddy Paper, organizad-

tica e Geografia,  teve lugar 

no espaço exterior da esco-

la. Cada turma participava 

com uma equipa de 5 alu-

nos, que depois de receber 

um mapa da escola, passa-

va pelos vários postos que 

se encontravam em locais 

diferentes e aí faziam as 

actividades que lhes eram 

solicitadas. 

Tiago Bernardino, 8ºC 
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No passado dia 21 de Maio a 

Escola Secundária Daniel 

Sampaio deu mostras dos 

seus talentos, desde bailari-

nos e bailarinas, cantores de 

fado, rappers e ginastas, hou-

ve um pouco de tudo, até mes-

mo battles de bateria. 

Havia muitos candidatos por 

onde escolher e atribuir o 

prémio do concurso de talen-

tos. As demonstrações decor-

reram durante quase toda a 

manhã e mantiveram uma 

multidão de alunos à volta do 

recinto escolar entre o pavi-

lhão D e o refeitório e, quando 

alguma amostra de talento 

lhes agradava depressa e 

ruidosamente se manifesta-

vam. 

Chegámos a uma conclusão, a 

nossa escola deveria ter um 

curso de artes, afinal sempre 

há talentos escondidos entre 

nós! 

Os vencedores e privilegiados 

a reclamar os três primeiros 

lugares foram: 

1º lugar—Miriam Colaço , 7ºA 

2º lugar –‖Banda Sem 

Nome‖, Diogo Cardoso,e 

Rafael Oliveira, 10ºB e Daniel 

Guerreiro 10ºG 

3º lugar – Ana Catarina Sá, 

10º H 

Mais uma vez damos  os nossos 

parabéns aos talentosos ven-

cedores! Esperamos ver mais 

demonstrações espectaculares 

para o ano lectivo que aí vem, 

por isso continuem a treinar 

para que sejam ainda melhores 

naquilo que fazem! 

Concurso de Talentos—música, dança, 

representação... 

1º lugar — Miriam 

Colaço 

2º lugar — Banda Sem 

Nome 

3º lugar – Ana 

Catarina Sá; 



           
            Formas de governo no mundo  (Abril de 2006)  
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―É uma árvore 

comemorativa 

do Centenário 

da República.‖ 

Plantação da árvore do centenário: alfarrobeira 
invocativa dos 100 anos de 

um governo, em que o 

representante, designado 

por ‗Presidente‘, é escolhi-

do pelo povo para ser o 

chefe do país, acumulando 

ou não as suas funções 
com o poder executivo. 
―República‖ é uma palavra 

originária do latim ‗Res 

Foi um momento de grande 

entusiasmo e alegria para 

todos, a plantação da alfar-

robeira no dia 21 de Maio, 

«Dia da Escola» ! 

Comemorando o centenário 

da República, o CLUBE DO 

AMBIENTE esteve presente 

nas celebrações desta data 

publica‘ e significa  que a 
eleição do Presidente é, por 
norma, realizada através 
do voto livre e secreto da 
população do país. Foi, pois, 
na Roma Clássica que sur-
giram as primeiras Institui-
ções representativas da 

‗Res publica‘, como o 
Senado. 

██ Repúblicas presidencialistas totais. 
██ Repúblicas presidencialistas ligadas 

a um parlamento. 
██ Repúblicas semipresidencialistas. 
██ Repúblicas parlamentares. 

██ Monarquias parlamentares constitucionais em que 
o monarca não exerce poder pessoal. 

██ Monarquias parlamentares constitucionais em que o 
monarca exerce poder pessoal (muitas vezes ao lado de um 

parlamento fraco). 
██ Monarquias absolutistas. 
██ Repúblicas unipartidárias. 

██ Ditadura militar 
██ Países que não se encaixam em nenhum dos sistemas 
acima. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semipresidencialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_absoluta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unipartidarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar
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Auto da Índia—Duelo de Gigantes 

No passado dia 15 de Maio 

(e no dia 21, na Festa de 

Encerramento do Ano lecti-

vo da Escola), o grupo de 

teatro ―Escola de Acto-

res‖, apresentou em Alma-

da, no Fórum Municipal 

Romeu Correia, participan-

do no XVII Festival Interes-

colas de Teatro, uma adap-

tação do ―Auto da Índia‖ 

pelo profº Jerónimo Gil.  

A peça pretendia satirizar a 

sociedade do século XVI, 

pois, enquanto os maridos 

heroicamente viajavam 

para a Índia, nem as mulhe-

res nem os maridos se 

mantinham fiéis ao matri-

mónio. O Auto tem a narra-

ção do irónico Gil Vicente e 

o nacionalista Luís de 

Camões. Os personagens 

são: a Moça, com uma iro-

nia incomparável; a Ama 

interesseira e falsa; o seu 

marido viajante e os aman-

tes. ―Enquanto o seu marido 

navegava heroicamente 

pelos mares como o nobre 

Vasco da Gama, ela navega-

va entre os seus amantes, 

na cama‖. 

Esta foi a minha primeira 

colaboração com o clube e  

foi uma experiência magní-

fica e até uma pouco assus-

tadora, no começo. Como 

em Almada foi a primeira 

apresentação, os bilhetes 

de ingresso depressa se 

esgotaram. Fiquei com um 

―friosinho na barriga‖, pois 

foi a primeira vez que 

representei e também fui o 

primeiro a começar na 

peça, com um personagem 

um pouco diferente, pois eu 

era o Gil Vicente, com sota-

que brasileiro. Por isto, eu 

festava preocupado com a 

receptividade do público, 

mas foi maravilhosa! 

Durante a peça, Gil Vicente 

e Camões 

estavam no 

meio do 

público, 

discutindo 

sobre o que 

são os por-

tugueses, o 

que foi ino-

vador. 

Com esta peça, fiquei a 

perceber como o teatro é 

fantástico, com tanta emo-

ção, agitação e adrenalina, 

principalmente nos bastido-

res com uma implacável 

correria. Deu para obser-

var e chegar à conclusão 

que no teatro é imprescin-

dível uma excelente coor-

denação, toda uma infra-

estrutura e uma equipa 

completamente unida. Os 

actores são apenas uma 

parte do show. 

 

Luiz Felipe Monteiro, 10º E 
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 O Dia de Encerramento do 

Ano Lectivo não podia ter 

terminado melhor! 

Depois de um dia cheio de 

actividades (e sem aulas!) 

terminámos com ―O Jantar‖ e 

com ―O Sarau‖. Por volta das 

18 horas e 30 minutos, a 

comunidade escolar teve a 

oportunidade de continuar o 

convívio, promovendo assim a 

fortificação dos laços entre 

professores, alunos, funcioná-

rios e encarregados de edu-

cação. As mesas estavam 

dispostas ao longo do Campo 

de Jogos e não faltou comida, 

que foi trazida pelas diversas 

turmas com o apoio dos pais e 

dos professores. Alguma das 

mesas foram decoradas com 

arranjos de flores. Durante 

este tempo, os amigos convi-

dados dos alunos puderam 

também participar neste con-

vívio. Foi um bocado bem pas-

sado! 

Cerca das 21:00 horas, segui-

mos então para o Sarau, no 

Pavilhão Gimno-Desportivo, 

onde o entretenimento não 

faltou! Assistimos à entrega 

dos prémios do Quadro de 

Mérito, do Concurso Literário, 

etc., e ainda pudemos ver o 

talento dos nossos colegas 

para a dança, para a repre-

sentação e até nos saltos de 

trampolim! 

Apesar do calor intenso que 

se fazia sentir e da fraca 

qualidade do som, o Pavilhão 

Gimno-Desportivo estava 

praticamente cheio, ninguém 

arredou pé. 

Para terminar em grande, 

contámos ainda com a pre-

sença e actuação da Tuna 

Académica da Faculdade de 

Economia, da Universidade 

Nova de Lisboa. Foi mesmo 

muito divertido! 

Adorámos o Dia da Escola e 

esperamos ansiosamente pelo 

próximo ano! 

 

Filipa Bule 10º D 
Rafael  Oliveira 10º C 

Jantar—Convívio e Sarau 



Página 25 Ano 12, N.º 52 



Página 26 JE Daniel Sampaio 



Página 27 Ano 12, N.º 52 

Jantar—Convívio e Sarau 
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O clube de aquariofilia da escola, 
também conhecido por Biomuseu, 

é um dos vários clubes que a 
escola tem. Este clube tem como 
objectivo fomentar a responsabi-

lidade dos alunos em relação a 
vida aquática e aos diversos 
ecossistemas. O clube é consti-

tuído por 14 aquários, desde os 16 
litros até aos 271 litros, manten-
do espécies desde a bacia ama-

zónica até aos lagos africanos. 
Tem como professoras respon-

sáveis, Carla Vaz e Marina Andra-

de, ambas professoras de biolo-
gia e geologia. Este ano estão 
inscritos cerca de 10 alunos de 

diferentes faixas etárias, desde o 
7º até ao 10º ano de escolarida-
de.  

 

Feira dos minerais 

A feira dos minerais, realizada 
todos os anos no 1º período do 
ano lectivo, consiste numa feira 

que disponibiliza para venda 
minerais, fósseis, colares, entre 
outros. É dinamizada pelo Biomu-

seu juntamente com uma empre-

sa de venda de minerais. Anual-
mente, uma quota parte dos 

fundos angariados pela feira dos 
minerais vai para o Biomuseu. É, 
graças a esse dinheiro, que o 

Biomuseu ―sobrevive‖.   
Anualmente, tem de se proceder 

a mudanças de filtros, lâmpadas 
e termóstatos. Há ainda que ter 
em conta que a alimentação dos 

peixes é cara. Talvez, por isso, o 
orçamento reduzido não permita 
efectuar mais mudanças a nível 

de fauna e flora.  
 

Sonho concretizado 

Devido ao baixo orçamento do 
Biomuseu é impossível adquirir 

algumas espécies bastante inte-
ressantes do ponto de vista 
aquariófilo. Situa-se, entre estas 

espécies o disco, espécie que 
sempre foi adorada pela comuni-
dade do Biomuseu mas que nunca 

pode ser adquirida devido ao seu 
custo (um adulto custa cerca de 
60€). No entanto, este ano, foi 

fornecido ao Biomuseu dado o 
contacto de um criador de Dis-

cus, João Machado, pai de dois 
alunos na escola. Este prestou-se 
a oferecer quatro Discus de 

diferentes estirpes ao Biomuseu, 
para além de outras espécies de 
peixes, e materiais. Garantiu, 

ainda, que qualquer tipo de ajuda 
que fosse precisa estaria dispo-
nível. 

O Biomuseu ficou, assim, bastan-
te grato à oferta generosa de 

João Machado. 

 

Dia da escola 

Dia 21 de Maio, como é de conhe-
cimento geral da comunidade 
escolar, irão realizar-se diversas 

actividades. O Biomuseu, como já 
é hábito, realizará visitas guiadas 
a todos os alunos, professores, 

encarregados de educação ou 
auxiliares de acção educativa que 
queiram conhecer melhor este 

clube. Como sempre, o clube terá 
também a visita de jardins-de-
infância. 

A visita guiada é efectuada pelos 

alunos que pertencem ao clube, 
sendo que trata de assuntos 

como as espécies de peixes, a 
sua alimentação, manutenção dos 
aquários, entre outros. 

As visitas realizar-se-ão entre as 
9:00 e as 14:00 e entre as 14:35 e 

as 16:05. 
O Biomuseu convida toda a comu-
nidade educativa a vir ver e 

aprender sobre os peixes e a 
aquariofilia em geral.  
 

Sítios de interesse: 
www.aquariofilia.net/  

www.aquariofilia.online.pt  

www.aquahobby.com/
era_de_aquarios.php  

www.oceanario.pt  
aquariovgama.marinha.pt/ 
 

Fauna mantida no Biomuseu: 
Aquário 1- Gambusias (água fria)  
Aquário 2- Cometa  

Aquário 3- Ciclídeo Papagaio  
Aquário 4- Guppys  
Aquário 5- Platys 
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Aquário 6- Sem fauna  
Aquário 7 (hospital)- Alevins de 

Platy  
Aquário 8- Neolamprologus Multi-
fasciatus  

Aquário 9- Escalares, Tubarão 
Bicolor, Colisas, Danios Zebra, 
Tetras Serpae, Tetras do Congo 

Aquário 10- Tartarugas de face 
rosada da Flórida  
Aquário 11- Discus, Corydoras 

sterbai, Corydora Julii, Corydora 
Albina e Apistogramma Macmas-

teri  

Aquário 12- Archocentrus Nigro-
fasciatus  
Aquário 13- Synodontis Eupterus 

e Pseudotropheus  
Aquário 14- Óscares, Ciclídeo 
Papagaio e Pangasius Hypoph-

thalmus  
 
Discus (Symphysodon discus) 

Biótopo: Bacia do Rio Amazonas 
no Brasil, perto da boca do Rio 

Negro 
Parâmetros químicos da água em 
aquário: 

Temperatura: 26º - 30º C 

pH: 6.5 – 7.5 
Alimentação: Artémia, coração de 

boi (alto teor proteico), flocos e 
granulado para Discus          
Dimorfismo sexual: Machos e 

fêmeas são extremamente difí-
ceis de distinguir, pelo que é 
aconselhável juntar exemplares 

adultos num aquário e esperar 
que estes formem casais a fim de 
se saber o seu sexo  

Tamanho médio: Entre 15 a 20 
cm. 
Comportamento: Peixes pacíficos 

que devem ser mantidos com 
outras espécies de comporta-

mento idêntico. 

Reprodução: O ideal para a 
reprodução de Discus é colocar 

um casal reprodutor num aquário 
apenas com água e um cone para 
reprodução de Discus. Após a 

postura, o macho procede à 
fertilização dos ovos, sendo que 
após cerca de dois dias e meio dá

-se a eclosão. Rapidamente os 
alevins irão substituir o cone de 

reprodução pelo corpo dos seus 
pais, alimentando-se de uma 

secreção/muco que estes liber-
tam através da pele.  
Tamanho mínimo do aquário: Por 

norma, a regra é de 50 litros por 
cada adulto.  
Observações: Os Discus são 

peixes muito exigentes no que 
concerne à qualidade da água em 
que devem ser mantidos, não 

sendo aconselhável a sua manu-
tenção por aquariofilistas que 

ainda não dominem o controlo 

dos parâmetros de água dos 
seus aquários. São exemplares 
que por vezes adquirem algumas 

doenças parasitárias e que exi-
gem tratamento específico. 
http://www.aquariofilia.net/

forum/index.php?
showtopic=104884 
 

João Machado 
João Machado é um nome bas-

tante conhecido na aquariofilia 
portuguesa. Pratica aquariofilia 
há 34 anos, sendo que teve o seu 

primeiro aquário aos 11 anos. Há 7 

anos que se rendeu aos encantos 
da espécie de peixe disco, sendo 

que os cria desde então. O seu 
gosto pela aquariofilia não parou 
aí, sendo que abriu uma loja de 

aquariofilia em Lisboa. É, actual-
mente, considerado um dos 

melhores criadores de Discus de 
Portugal.  
Como entusiasta da aquariofilia 

que é, chegou em momentos da 
sua vida a ter perto de 30 aquá-
rios na sua garagem. Actualmen-

te, possuí um aquário com perto 
de 1000L com habitantes do Lago 
Malawi. 

Curiosidade engraçada é que em 
tempos, esteve ―apaixonado‖ por 
um casal de Discus que custavam 

8 mil euros. 

 
Ana Costa,  

Patrícia Gonçalves,  
Sara Moreira e  

Susana Ruas, 10º B  
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Que melhor destino para férias 
de praia e lazer senão Cancún? 

Esta é a minha sugestão de via-
gem, agora que o ano lectivo 
termina… e muitos gostariam de 

apanhar um pouco de sol e nadar 
em águas cor de esmeralda, 
vendo passar veleiros no hori-

zonte profundo!... 
Quando aterrei no aeroporto de 
Cancún, México, senti a humidade 

colar-me ao corpo!  
Eis-me, de novo, nos trópicos! 

Não foi somente a humidade que 

denunciou ser esta uma região 
tropical!...A elevada temperatura 
que se fazia sentir, também foi o 

prenúncio de dias quentes e 
noites amenas, ou não estivesse 
eu num dos centros turísticos 

mais importantes do mundo! 
Cancún localiza-se na Costa 
Oriental do México, na Península 

do Yucatán, sendo, por isso, 
influenciada pelas correntes 

oceânicas quentes, principalmen-
te a do Golfo do México, que 
origina uma atmosfera chuvosa 

(precipitação média anual 1000 -

1300 mm), praticamente todo o 
ano e com temperaturas bastan-

te elevadas (temperatura média 
anual - 27ºC).  
Fortes correntes de ar ascen-

dente podem gerar tempestades 
tropicais e até ciclones, se o 
vento atingir velocidades extre-

mas.  
O litoral mexicano e, em especial 
Cancún, tornaram-se um dos 

destinos mais procurados pelos 
apreciadores de sol e de mar, 
devido à magnífica oferta hotelei-

ra, aos cerca de 20 km de praias 
de areia branca e fina, repartidos 

entre a lagoa e o oceano, aos 

atraentes jardins tropicais, à 
flora e à fauna exuberantes 

(atenção às iguanas!...) e à 
atmosfera de alegria, entreteni-
mento e diversão constantes. 

O México é um país magnífico! 
Mas limitar-me-ei, por agora, a 
falar-vos de Cancún… 

A sua origem remonta a antigas 
construções junto ao mar, habi-

tadas até ao século XVI. Dedica-
das ao intercâmbio comercial e à 

ajuda à navegação, foram desco-
bertas por Francisco Hernández 
de Córdoba, em 1517.  

No entanto, a actual cidade de 
Cancún não é somente fruto da 
sua ancestralidade. É resultado 

de uma ―visão‖ - ampla e alarga-
da - de um grupo de banqueiros, 
que ―construíram‖ um local 

geograficamente favorável ao 
turismo, erguendo hotéis de 

qualidade superior e infra-

estruturas diversas, capazes de 
atrair população ansiosa por uns 
dias de descanso e de lazer, ao 

sol do Caribe!... 
Assim se transformou a velha 
localidade de construções rudi-

mentares, num ―sonho‖ para 
muitos e numa realidade para 
alguns… Com contornos de cos-

mopolitismo.  
A História e a Cultura Mayas 

estão patentes nas ruínas de 
Tulum, Uxmal e Chichén Itzá, 
localizadas a poucos quilómetros 

de Cancún. Facilmente visitáveis 

num simples passeio turístico, as 
antigas cidadezinhas primitivas 

tornam-se presentes, para sem-
pre, nos nossos corações, atra-
vés das palavras de qualquer 

guia local, conhecedor e expe-
riente, que nos transporta para o 
universo mágico do Mundo Maya. 

 

É obrigatório ascender ao alto da 

Pirâmide (El Castillo), que nos 
presenteia Chichén Itzá! 

Construída com a sabedoria de 
antigos ―astrónomos‖, a pirâmide 
é de uma perfeição quase irreal: 

quatro enormes escadarias 
encontram-se direccionadas 
para os Pontos Cardeais, soman-

do 360º - um para cada dia do 
ano. 

E subimos, subimos, subimos…Lá 
do alto, a vista perde-se no hori-

zonte… Estaremos em contacto 
com os deuses? 

Parques cheios de shows e 
entretenimento, como X-Caret e 

Xel-ha, convidam à aventura!  
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O mar do Caribe! 

Península do Yucatán  

Tulum – Ruínas Mayas, a 130 km de 

Cancún, vestígios de templos e palácios 

construídos entre os séculos XI e XV, 

habitados até à conquista espanhola.  

Chichén Itza – a aventura em 

terras da civilização Maya! 

X-Caret e Xel-Ha - maravilhosos 

Parque Eco-arqueológico, onde 
se desfruta das mais belas 
praias do México e onde existem 

lagoas paradisíacas, canais e até 
um rio subterrâneo,  com uma 
multiplicidade de peixes colori-

dos. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.dannystravel.co.uk/cancun_areal_large.jpg&imgrefurl=http://www.dannystravel.co.uk/cancun.htm&usg=__4g3YgW98KtxSibZ_D32XWjLZXjM=&h=491&w=746&sz=78&hl=pt-PT&start=31&um=1&itbs=1&tbnid=M4Yry9Mh0ycZSM:&tbnh=93&tbnw=14
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://americaonmarket.com/cancun1.jpg&imgrefurl=http://americaonmarket.com/contact%2520us.html&usg=__Tob8t6D4uvxWUsL3ygZuo8Nu4Fk=&h=330&w=300&sz=35&hl=pt-PT&start=35&um=1&itbs=1&tbnid=m-ik2A8wi4q6iM:&tbnh=119&tbnw=108&prev=
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.michaelpwhalen.com/CancunTulum02.jpg&imgrefurl=http://www.michaelpwhalen.com/photo3.html&usg=__CdUgNrV0Z5inggg11H3GNIAA5X8=&h=621&w=1024&sz=115&hl=pt-PT&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=bVh1Oxy8ituPBM:&tbnh=91&tbnw=150&p
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.mycancuntv.com/tulum.jpg&imgrefurl=http://www.mycancuntv.com/&usg=__mU9Nc8WSnfYOLJl56Qe5c-6JgvM=&h=330&w=500&sz=116&hl=pt-PT&start=17&um=1&itbs=1&tbnid=dpMji3K54MvGaM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DTulum%2Bc
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://cdn.vivirmexico.com/files/2009/03/3271652448_83ba7924a3_b.jpg&imgrefurl=http://vivirmexico.com/2009/03/vivir-mexico-pool-chichen-itza-cancun&usg=__uDy0et0IcpOxXA2e_wHlQJ0sLvs=&h=400&w=600&sz=330&hl=pt-PT&start=24&um=1
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.meridamexico.com.mx/blog/wp-content/uploads/museode-sitio-de-chichen-itza.jpg&imgrefurl=http://www.meridamexico.com.mx/blog/page/13&usg=__PFzQuQEmj4c8xDsq6BDmromjW2E=&h=341&w=440&sz=37&hl=pt-PT&start=20&um=1&itbs=
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://suljosblog.com/blog1/files/xcaret.jpg&imgrefurl=http://suljosblog.com/blog1/tag/xcaret/&usg=__G2B4uzr2rwhiCGGclgXGRxAa-HM=&h=450&w=450&sz=71&hl=pt-PT&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=nHC5ZVjIDDNw7M:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.searchpictures.net/travel/mexico/xel-ha_marine_park,_cancun,_mexico.jpg&imgrefurl=http://www.searchpictures.net/travel/mexico/sub2.html&usg=__5H3Y6ZSRRALFbOL-zBL3BSUeLEY=&h=1200&w=1600&sz=500&hl=pt-PT&start=1&um=1
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://static.hsw.com.br/gif/family-vacations-in-mexico-4.jpg&imgrefurl=http://viagem.hsw.uol.com.br/mexico2.htm&usg=__CQfp732ueBdM4L70pE8Dw2USj9I=&h=300&w=400&sz=59&hl=pt-PT&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=-undTOlTFcraPM:&tbnh=9
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Não percam o Parque Nacional da 
Costa Ocidental de Isla Mujeres e 

Cozumel! Ali vislumbra-se parte 
do Recife de Coral denominada 
―Gran Arrecife Maya‖, pertencen-

te à Barreira de Corais do siste-
ma Mesoamérica, considerada a 
segunda maior barreira de coral 

do planeta (a primeira é, clara-
mente, a Grande Barreira de 
Coral da Austrália). 

Quando, ao fim da tarde, mergu-
lhava na piscina do hotel, de um 

colorido que se funde com o do 

oceano… bebia sumo de manga e 
abacaxi…lia histórias de  Mayas e 
Aztecas, sob as folhas gigantes-

cas das palmeiras… observava a 
chuva tropical a abater-se sobre 
o areal...eu sentia, enfim, que o 

planeta está vivo e é muito belo. 
Cancún é uma profusão de Pas-
sado e de Presente. Uma revoada 

de Futuro.                                                                           

 

 
Profª Leonett Abrantes 

Histórias de Viagens - Cancún, como eu a vi…  

Isla Mujeres- local procurado por mergulhadores, pela sua visi-

bilidade até 30 m, possui 65 espécies de corais e 500 espécies 

de peixes.  LINDO! 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, Cidade 

Maravilhosa. Como um bom 

carioca tenho que defender 

um pouco a minha terra. 

Muitas vezes quando ouvi-

mos falar do Rio de Janeiro 

pensamos logo nas favelas, 

na desigualdade social, 

drogas, na violência, etc., 

mas também pensamos na 

alegria do povo brasileiro, 

nas belezas naturais, no 

Cristo Redentor, no Pão de 

Açúcar, nas belíssimas 

praias (Copacabana, Ipane-

ma, Leblon, etc.), na música 

(pagode, samba, funk, MPB, 

etc.). Uma coisa tenho que 

confessar, é que infeliz-

mente muitas destas situa-

ções negativas são verda-

deiras, mas a televisão é 

um pouco sensacionalista 

quando fala do Rio de 

Janeiro, mostra sempre o 

lado negativo. Quando nós 

estamos fora do nosso país 

nós realmente vemos como 

as pessoas olham para ele. 

E  a meu ver os brasileiros 

também dão uma imagem 

um pouco negativa para o 

país, principalmente do Rio 

de Janeiro, com filmes 

como: ―Tropa de Elite‖, 

―Cidade de Deus‖, 

―Caranduri‖ e ―Turista‖, que 

só mostram uma imagem 

horrível do Rio de Janeiro 

como: guerra, violência, 

prostituição, miséria, etc, 

mas o cinema brasileiro já 

esta reagindo com filmes e 

as telenovelas que mos-

tram um Rio de Janeiro  

com pessoas normais, 

mostram o contraste social 

mas também mostra as  

Orgulho de ser Carioca: ―Cidade Maravilhosa‖ 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://mexico.a-holic.com/files/2009/05/isla_mujeres-711036-7111071.jpg&imgrefurl=http://mexico.a-holic.com/cancun/&usg=__B4QqX8hTWIhbgt_8mOFR9kIsurA=&h=289&w=412&sz=41&hl=pt-PT&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=2Jg1uCtN9PozlM:&tbnh
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favelas, a classe média, e a 

elite da cidade e como o Rio 

de Janeiro continua lindo, 
com filmes como: ―Se Eu 

Fosse Você‖ e ―Divã‖ e as 

telenova ―Viver a Vida‖, 

―Bela a Feia‖, entre outras. 

Mais, eu ainda gostaria de 

ver um filme sobre a aris-

tocracia carioca,  com a 

qualidade das famosas 

novelas da Globo.  

Quando os alunos brasilei-

ros chegam a Porugal, 
geralmente têm díficulda-

des em algumas matérias, 

nomeadamente nas línguas 

estrangeiras. O ensino 

público no Brasil não é um 

dos maiores exemplos de 

qualidade, mas já está 

melhorando. A meu ver isso 

é culpa do governo, pois 

falta infra-estrutura nas 

instalações, e apoio aos 

estudantes e professores. 

Mas eu fico pensando se 

isso é falta de dinheiro 

público e acho que não, pois 

a cada dia é descoberto um 
novo escândalo de corrup-

ção no governo. Por que  

num país tão rico como o 

Brasil, isso é inadmissível, 

pois há professores qualifi-

cados para exercer a sua 
profissão. No entanto,  os 

alunos também precisam 

de se esforçar mais.  

O Rio de Janeiro é a segun-

da metrópole brasileira e é  
uma cidade cosmopolita. O 

Rio de Janeiro   situa-se  no 

sudoeste do Brasil. No tem-

po do Império, o Rio foi a 

capital do Brasil até à inau-

guração de Brasília na 

década de cinquenta. É um 

dos principais centros cul-

turais e económicos, onde 

se localizam-se as princi-

pais empresas e institui-

ções de ensino. Tem o 

segundo maior PIB do Bra-

sil, ficando  apenas atrás 

de São Paulo. O Rio de 

Janeiro também sofre com 

o exôdo rural, pois as pes-

soas saem do campo ou do 

nordeste, para tentar um 

vida melhor, com melhores 

oportunidades, o que tem 

como consequência o 

aumento da criminalidade, 

da pobreza e do cresci-

mento urbano desordena-

do. 

Quando falamos do Rio de 

Janeiro não podemos 

esquecer a música: o Funk, 

Pagode, MPB (Música Popu-

lar Brasileira), e o Samba, 

que anima os carnavais. 

O Pagode é um estilo pro-

veniente do Samba. Surgiu 

como celebração do samba 

no século XIX e se alicerçou 
no século XX no Rio. Antes o 

pagode era considerado 

como sarau em senzalas de 

escravos negros nos qui-

lombos. No final dos anos 

70, o termo passou a ser 

relacionado a festas em 

quadras e festas dos 

subúrbios e periferias 

cariocas. 

A Música Popular Brasi-

leira (MPB) é um género 

musical brasileiro. Geral-

mente é apreciado pela 

classes média, e surgiu nos 

anos 60. 

O Samba deriva de uma 

dança, com raízes africa-

nas, mas surgiu no Brasil e 

é tido como um ritmo brasi-

leiro.  O samba é um símbo-

lo de identidade do Rio de 

Janeiro, principalmente do 

Carnaval. 

O Funk é oriundo dos E.U.A. 
E o funk carioca é influên-

ciado pelo Freestyle e pelo 

Miami Bass. O funk  é um 

estilo que teve origem nas 

favelas, e é muito discrimi-

nado, por suas letras que 

fazem a apologia a drogas e 

aos traficantes. Mas isto 

nem sempre foi assim, nos 

anos 90 o funk começou 

falando sobre: amor, união 

das pessoas, o quotidiano 

na favela, etc; um dos maio-

res exemplos disto é a 

dupla MC Cláudinho e 

Bochecha, mais ainda hoje 

existem alguns cantores 

que falam sobre o amor, a 

paz, etc. 

Eu me lembro muito bem da 

última vez que fui ao Rio de 

Janeiro em passeio. Saí da 
minha cidade junto com a 

minha irmã, o sol nem tinha 

nascido, chegamos ao Rio 

de Janeiro cerca de 40 

minutos depois. Era um 

feriado de sábado , chega-

mos à rodoviária ―Novo 

Rio‖ e fomos em direcção 

ao Centro Comercial ―Barra 

Shopping‖, um dos mais 

famosos Centros comer-

ciais do Rio. Foi um passeio 

maravilhoso, neste dia foi a 

primeira vez que fui a um 

centro comercial tão gran-

de e tão bonito.  
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Logo, depois fomos em 

direcção ao Parque de 

Diversão ―Terra Encanta-

da‖, que fica nas proximida-

des do mesmo. Quando 
chegamos não havia muitas 

pessoas,  almoçamos e logo 

depois fomos ao parque, 

que aproveitei muito. Esta 

manhã no parque foi 
―brutal‖.  

Depois do centro comercial 

e do parque de diversões, 

chegou o momento que eu 

mais gostei, que foi quando 

fomos às praias de Copaca-

bana, Ipanema e Leblon. O 

Rio de Janeiro é lindo, prin-

cipalmente quando estamos 

andando no calçadão de 

Copacana. Este momento 
foi mágico, porque parecia 

que nós estávamos em uma 

cena de um filme ou de 

novela, a brisa, as pessoas, 

a paisagem e  o local,  tudo 

era perfeito! Se eu pudesse 
escolher o melhor fim de 

tarde da minha vida seria 

este, em pleno calçadão de 

Copacabana com o sol se 

pondo no horizonte, as 
cores se mesclando no céu, 

e as pessoas se divertindo  

e bebendo água de coco em 

uma típica tarde de verão. 

Logo, depois quando saímos 

da praia passamos pelo 

Leblon e paramos para 

lanchar e observar as pes-

soas, e mais uma vez fiquei 

apaixonado pela paisagem, 

todos os elementos esta-

vam em harmonia,  forman-

do uma paisagem perfeita. 

Em 2007 o Rio de Janeiro 

sediou os Jogos Pan- Ame-

ricanos, em 2011 vai sediar 

os Jogos Mundiais Militares, 

em 2014 a Copa do Mundo, e 

em 2016 os Jogos Olímpicos 

de Verão. Com os Jogos 
Pan-Americanos podemos 

dizer que a Cidade Maravi-

lhosa conseguiu suportar 

um evento com repercus-

são mundial, sem nenhum 
imprevisto e nos próximos 

que vão se realizar não irá 

certamente ser diferente. 

Quando estamos em outro 

país, temos a responsabili-

dade de  representar bem o 

nosso país, porque quando 

fazemos alguma coisa de 

errado as pessoas sempre 

tendem a generalizar e 

ficam com uma péssima 

impressão, temos que lem-

brar que existem pessoas 

boas e más em todos os 

lugares e em todas as 

nações. A minha cidade, 

Petrópolis, fica na serra do 

Rio de Janeiro, a 40 minu-

tos do centro e confesso-

vos que quando eu ia ao 

centro do Rio de Janeiro e 

às praias sempre andava 

com um pouco de medo, 

mas nunca deixei que isso 

me impedisse de aproveitar 

a maravilhosa experiência 

de divagar pela Cidade 

Maravilhosa. Nunca me 

aconteceu nada, os momen-

tos que eu passei no Rio 

foram momentos mágicos, 

magníficos, extraordiná-

rios, que nem mil palavras 

poderiam explicar.  

Luiz Felipe Monteiro, 10º E 
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A Escola Alerta! 2009/2010: Acessibilidades  a todos!  

cretas a promover pelas 

autoridades competentes 

para a eliminação dos mes-

mos. 

 

Locais de intervenção:  

• Academia Almadense 

• Tribunal do Trabalho 

• Palácio da Justiça 

• Forum Romeu Correia 

• Pavilhão Gimnodesportivo 

• Casa da Juventude 

• Casa da Cerca 

• Biblioteca José Saramago 

• Núcleo Naval 

• Marcado Municipal 

• Elevador do Vento 

• Incrível Almadense 

• Paços do Concelho 

• Museu da Cidade 

• Finanças 

• Teatro Municipal 

• Convento dos Capuchos 

• Solar dos Zagallos 

―A Escola Alerta! 2009/2010: 

Acessibilidades  a todos‖, foi 

um dos projectos abraçados 

pela turma G do 12º ano do 

Curso Profissional de 

Design. 

Este projecto em forma de 

Concurso teve como princi-

pais objectivos, a conscien-

cialização para as dificulda-

des sentidas por uma larga 

franja da população, ao ten-

tarem vencer as barreiras 

arquitectónicas que todos os 

dias têm de enfrentar no seu 

quotidiano. 

Assim, este trabalho consis-

tiu em fazer a inventariação 

dos obstáculos que enfren-

tam os habitantes do Conce-

lho de Almada, nomeadamen-

te junto de 18 pontos estra-

tégicos que a seguir se 

enunciam e as respectivas  

propostas  de soluções con-

 

As fotos, testemunham a ida,  

no dia 21 de Abril, dos alunos 

desta  turma, acompanhados 

das professoras Clara Bor-

ges e Soledade Estríbio,  ao 

Pavilhão da Siderurgia no 

Seixal, a fim de participarem 

na entrega dos prémios 

relativos a este concurso. 

Apesar de não terem sido 

premiados, os alunos rece-

beram um certificado de 

participação na actividade, e 

consideraram muito positiva 

a sua participação neste 

projecto pois alertou-os 

para problemas  que muitas  

vezes lhes são indiferentes. 

 

Prof. Clara Borges 

O 12º G do Curso Profissional de Design na 
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL  

DO MEIO AMBIENTE 

um projecto interdisciplinar, 
intitulado ―Sociedade e Ambien-

te‖, envolvendo as disciplinas de 
Sociologia e Expressão Plástica. 
As docentes destas disciplinas, 

juntamente com os alunos, plani-
ficaram o projecto, para que em 
cada uma das aulas os alunos o 

pudessem desenvolver, quer na 
vertente teórica, quer na verten-
te prática. A turma foi dividida 

em grupos e cada grupo traba-
lhou um subtema, de forma a que 
todos eles convergissem para o 

tema abrangente.  
A execução do projecto ocupou 
algumas aulas de ambas as 

disciplinas e envolveu os alunos 
em árduas maratonas, dado que 
todos os trabalhos apresentados 

no Dia do Ambiente foram escru-
pulosamente por eles construí-
dos, usando os mais diversos 

materiais recicláveis. E a sua 
imaginação, é claro! 

Na antevéspera da comemoração 
do dia Mundial do Meio Ambiente, 

os alunos prepararam ―o 

ambiente‖, decorando os pilares 
que servem de suporte ao telhei-
ro existente entre o pavilhão A e 

o pavilhão B. Aqui pudemos 
visualizar belíssimos trabalhos, 
onde os materiais recicláveis e a 

imaginação não faltaram!  
No próprio dia da comemoração 
os alunos desenvolveram as 

No dia 4 de Junho, sexta-feira, a 
nossa escola comemorou ―em 

grande estilo‖ o dia Mundial do 
Meio Ambiente (5 de Junho). Com 
esta comemoração os alunos 

pretenderam, mais uma vez, 
assinalar a importância das 
questões ambientais, evidencian-

do a sua preocupação com o 
futuro do nosso planeta. 
O Dia Mundial do Meio Ambiente 

foi estabelecido pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas há 38 
anos (1972), marcando a abertu-

ra da conferência de Estocolmo 
sobre Ambiente Humano. Cele-
brado, anualmente, desde então, 

chama a atenção para a cons-
ciencialização e acção política de 
povos e países, no sentido da 

preservação ambiental. Neste 
contexto, e sensibilizados para 
estas questões, os alunos do 11º I 

não foram indiferentes. Tendo 
como mote esta efeméride, 

―lançaram mãos à obra‖ e prepa-
raram um conjunto de activida-

des e iniciativas com o objectivo 

de alertar e sensibilizar a comu-
nidade escolar, em geral, e cada 
indivíduo, em particular, para a 

necessidade de mudarem as 
suas atitudes em relação ao uso 
dos recursos e das questões 

ambientais.  
As actividades desenvolvidas 
neste dia foram o culminar de 

diversas iniciativas em simultâ-

neo, todas elas alusivas ao 
ambiente. Seguindo, as orienta-
ções estipuladas no projecto, 

cada grupo apresentou à comu-
nidade escolar a actividade de 
que estava incumbido. Do variado 

leque de actividades a decorrer, 
tivemos oportunidade de apre-
ciar o teatro de rua, o desfile 

(com indumentária alusiva ao 
ambiente), o concurso para 
escolha da melhor frase sobre o 

ambiente, a distribuição de cola-
res e postais (executados com 

materiais recicláveis) e o visio-
namento de um filme (no bar de 

alunos), realizado e protagoniza-

do pelos próprios alunos.  
 Por tudo isto, pelo empenho e 
esforço, os alunos do 11ºI estão 

de parabéns. E a Escola também! 

           As 
Professoras 

           Fátima Oliveira                                                                                                              
Armanda Mendes 
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Concurso de desenho sobre Biodiversidade 

Lopes, Renato Silva, Rúben 

Mendes, Yuriy Ishchuk, 

Fábio Lopes, José Casta-

nheira e Daniela Rocha). 

Alguns alunos apresenta-

ram ao concurso mais do 

que um trabalho. Os traba-

lhos estiveram expostos à 

comunidade escolar. Os 

prémios foram patrocina-

dos pela Câmara Municipal 

de Almada e pela Texto 

Editora. A divulgação dos 

premiados e a entrega dos 

prémios decorreram no dia 

21 de Maio – Dia da Escola. 

 

Júri: 

Professora Eulália Alexan-

dre 

Professor Carlos Amaral 

Professora Ana Marques 

 

1º Pémio: Bárbara Viana 

(7ºB) 

 

2º Pémio: Carolina (8º A) 

 

3º Pémio: Ruben Mendes 

(8º D) 

A 2ª edição da iniciativa 

―Como a Escola promove 

as Artes‖ - concurso de 

Desenho sobre Biodiversi-

dade contou com a partici-

pação de 48 alunos (André 

Oliveira, Ângelo Amaral, 

Bárbara Viana, Bruno Cos-

ta, Carolina Pina, Catarina 

Ribeiro, Diogo Santos, Gon-

çalo Mousinho, Alexandre 

Trigo, Bruce Correia, Daniel 

Jacinto, Fábio Malheiro, 

Igor Semedo, Ana Correia, 

Andreia Sequeira, Carolina 

Monteiro, Catarina Serrano, 

Filipa Silvestre, Inês Ramos, 

Inês Mendes, Maria Alves, 

Sofia Trindade, Vera Duar-

te, Joana Marcolino, Joana 

Toco, Sofia Azevedo, Ana 

Silvestre, Ana Gonçalves, 

Cátia Ferreira, Eugeniu 

Bobil, Eva Nunes, Francisco 

Simões, Gonçalo Batista, 

Inês Coimbra, Irina Carva-

lho, João Sousa, João Ama-

ro, Leonor Fernandes, Mag-

da Narigueto, Marco Almei-

da, Miguel Possidónio, Ana 

 

Menção honrosa: Marco 

Almeida (8º C) 

 

Menção honrosa: José 

Castanheira (10º C) 

 

Patrocínios:       

            

 
 

Organizado pelas  

Professoras 

Ana Guerreiro,   

Laila Ribeiro e  

Leonett Abrantes 



1.º  Prémio—Bárbara Viana 7.º B 

2.º  Prémio—Carolina Monteiro 8.º A 

3.º  Prémio—Rúben Mendes 8.º D 

Vencedores do concurso de desenho 
Ano Internacional da Biodiversidade 
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Menção honrosa—José Castanheira 10.º C 

Menção honrosa—Marco Almeida 8.º C 
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MATEMÁTICA              PROBLEMA do Edição 52 

Desafio do mês de Maio   

Une os dezasseis pontos da figura com seis segmentos de 

recta sem levantar o lápis. 

 



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  

Tiago 7.º B 

 

Não deixe de ler 

o Suplemento 

deste número, 

com a Análise  

da Avaliação do 

ano 2008-2009! 


