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Este ano, decidimos dar a palavra aos alunos participantes. Eis o 
que eles disseram...

•	 Foram	três	dias	cheios	de	energia	e	alegria.	Gostei	muito	
das caminhadas, pois foram desafiantes mesmo sendo eu ama-
dor. Não gostei muito das condições da pousada, até porque ha-
via um vidro partido no quarto dos rapazes que deixava passar 
o frio e apenas uma ficha, no quarto todo, funcionava.

•	 Toda	a	neve	e	amizade	que	se	podem	observar	na	Serra	
resultaram num fim de semana inesquecível.

•	 Foram	três	dias	de	convívio	e	de	desafios	devido	à	tempe-
ratura	e	às	atividades,	porém	foram	três	dias	maravilhosos	que	
quero repetir.

•	 Esta	viagem	à	Serra	da	Estrela	foi	espetacular	devido	aos	
amigos,	ao	tempo,	às	novas	amizades,	às	brincadeiras...	três	dias	
inesquecíveis, que sem dúvida serão para repetir.

•	 Estes	três	dias	foram	algo	que	nunca	esquecerei!!	Desde	
o acordar de madrugada para não perder o autocarro até ao 
regresso a casa. Brincámos, cantámos, rimos ,...,resumindo, par-
tilhámos momentos que jamais serão esquecidos e que serão 
mantidos	como	memórias	estimadas	e	queridas!	Sinceramente,	
foi	uma	experiência	que	gostaria	de	repetir,	sem	dúvida	alguma!

•	 Três	dias	fantásticos!	Desde	o	convívio	às	atividades,	mas	
o que de facto houve de super positivo foi o espírito divertido 
dos	professores,	não	estava	à	espera,	 sinceramente.	Na	escola	
estamos	 habituados	 a	 um	 registo	mais	 exigente	 e	 sério	 e	 foi	
muuuuuuito	bom	ver	a	“transformação”	dos	professores	porque	
deu	 logo	outra	animação	à	 viagem!!!!	 Estou	habituada	a	 fazer	
atividades sem os meus pais, só rodeada de monitores e amigos, 
por	 isso	não	 foi	novidade	a	“liberdade”	e	 ter	de	me	desenven-
cilhar sozinha. No entanto, uma coisa que me fez ter gostado 
ainda mais desta viagem foram os “discursos” do stôr Sousa: “a 
vida sem correr riscos não tem piada”; “ultrapassar os limites por 
vezes	é	bom”…	!!!	Os	6	magníficos	são	brutais	e	que	para	o	ano	
haja	mais	 (com	mel)!	A	melhorar	para	o	ano:	cinco	dias,	 cinco	
dias,	cinco	dias,	cinco	dias!!!!

•	 Na	Serra,	brincámos,	falámos,	cantámos,	fizemos	a	união.	
Na Serra sorrim os, quentinhos, gelados... Memórias do coração.

•	 Foi	uma	experiência	super	agradável	e,	na	minha	opinião,	
importantíssima para se ganhar independência da comida da 
mãe; aspetos que mais gostei: da caminhada, do convívio, e dos 
professores, todos divertidos. Aspetos que menos gostei: a ca-
minhada, NA MINHA OPINIÃO, ser curta.

•	 Foram	 três	 dias	 espetaculares,	 cheios	 de	 risos,	música	 e	
muito	frio!	O	único	problema	é	que	três	dias	é	muito	pouco	tem-
po!	Deviam	ser	pelo	menos	cinco...

•	 Frase:	água	de	mel.	Pontos	 relevantes:	para	uma	pessoa	
que	nunca	viu	neve,	foi	um	facto	bastante	positivo.	A	diversão	
com os colegas. E o acolhimento dado pelos professores foi ex-
celente. Sugestões para melhorar: Nenhuma.

•	 Foram	três	dias	 incríveis,	onde	foi	possível	conhecermos	
pessoas e até mesmo ficar a conhecer melhor quem conhecía-
mos	de	vista.	Gostei	de	tudo	e	do	facto	de	ganharmos	alguma	
independência. Cinco dias era de facto ainda melhor.

•	 Foram	três	dias	 fantásticos	com	ótima	companhia,	onde	
gargalhámos e sorrimos, onde nos divertimos e cantámos e 
onde nos conhecemos melhor. Sem dúvida, três dias inesquecí-
veis	a	repetir!

HOMENAGEM           7
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 Seria ingenuidade 
pensar que basta usar as 
novas tecnologias para pro-
vocar a mudança, tão espe-
rada no ensino, que leve ao 
sucesso dos nossos alunos. 
As novas tecnologias podem 
dar uma boa ajuda, mas não 
são, só por si a resposta. A es-
cola e os professores devem, 
isso sim, desenvolver aquilo 
que Tony Wagner, investiga-
dor de Inovação na Educação 
da Universidade de Harvard, 
chamou de “competências 
de sobrevivência” necessá-
rias para que os jovens pos-
sam enfrentar os desafios 
futuros: pensamento crítico, 
capacidade de argumenta-
ção e de resolução de proble-
mas, agilidade e adaptabili-
dade, colaboração, iniciativa 
e empreendedorismo, boa 
comunicação oral e escrita, 
capacidade de aceder à infor-
mação e analisá-la e, por fim, 
curiosidade e imaginação. Os 
alunos precisam de compre-
ender as razões por detrás 

das coisas, ler, falar, encon-
trar soluções por si próprios.  

 As novas tecnologias 
devem estar ao serviço da au-
tonomia do aluno e não ser 
um entrave à sua capacidade 
criativa e pensante que torna 
o ser humano tão singular.

 As nossas escolas es-
tão cada vez mais apetrecha-
das de meios informáticos e 
tecnológicos, o ensino tende 
a ser cada vez mais “técnico” 
e cada vez menos humanista. 

 É preciso valorizar o 
ser humano pensante e crí-
tico (o nosso cérebro é o 
nosso melhor computador). 
Temos de ajudar os nossos 
alunos a desenvolver o ra-
ciocínio abstrato, a apreciar 
a beleza de uma obra de 
arte, a fundamentar as suas 
escolhas e a posicionar-se 
criticamente perante os 
acontecimentos do mundo.

  Luísa Pereira

EDITORIAL

Professores:
Ana Faria, Júlia Freire, Luísa 
Pereira
Composição: 
Jorge Duarte

Alunos:  
Catarina Correia 11º I
Andreia Henriques 10º J 2
Marta Lopes 7º D
Iris Batista 7º D
Ema Francisco 7º C
Carolina Martins 11º G
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AJUDA A AJUDAR
Voluntariado

 Ao longo do ano, o grupo de voluntariado Ajuda a Ajudar, 
constituído por cerca de 26 alunos da nossa escola, desenvolve 
diversas atividades de cariz social, inclusão e solidariedade. 
 No 30º aniversário da escola, dinamizámos a atividade 
“Aniversário Solidário”. Esta iniciativa teve como objetivo fazer 
cabazes de natal para as famílias mais carenciadas da nossa es-
cola. Com os alimentos angariados no almoço de Natal da comu-
nidade educativa, foi possível recolher bens alimentares e, assim, 
entregar no dia 21 de dezembro, cabazes a 24 famílias. Neste 
mesmo dia, tivemos a honrosa visita do Mestre Manuel Carga-
leiro à nossa sala de trabalho. Esta ação só foi possível devido 
ao envolvimento de toda a comunidade escolar e dos apoios do 

Lyons Club do Seixal e da Real Bolo. Um bem-haja a todos os que 
permitiram o sucesso desta ação. Deixo aqui um grande louvor e 
agradecimento a estas entidades.
 Como elemento ativo do grupo de voluntariado, agrade-
ço a todos os que nos ajudaram a tornar o Natal destas famílias 
um bocadinho mais feliz e mais acolhedor. Toda esta iniciativa 
foi bastante enriquecedora para todos os alunos do grupo de 
voluntariado. Pessoalmente, posso dizer que foi das atividades 
mais importantes da minha vida, não por me ter ajudado a pas-
sar o tempo ou algo do género, mas sim porque todas aquelas 
pessoas a quem entregámos os cabazes retribuíam com sorrisos 
e algumas com lágrimas nos olhos e para mim isso foi o que mais 
me surpreendeu e mais me ajudou na forma como vejo os ou-
tros. 
 No dia 11 de janeiro, realizou-se a ação de formação do 
YoungVolunTeam. Trata-se de um projeto da Caixa Geral de De-
pósitos, em parceria com a Sair da Casca e a Entrajuda, que pre-
tende promover o tema do voluntariado junto das escolas do En-
sino Secundário de todo o país, reforçando o reconhecimento da 
importância do seu contributo para o desenvolvimento de com-
petências fundamentais nos jovens em diferentes eixos: inclusão 
social, educação, emprego e cidadania.
 Se gostas de ajudar e gostavas de fazer a diferença, podes 
juntar-te a nós, inscrevendo-te na biblioteca.

Carolina Martins, 11.º G

 On 31st  October 2015, we 
had our English class in the Labling 
of our school, and we liked it very 
much.
 The Labling is a room where 
teachers of subjects of different lan-
guages like French, English and Portuguese help students.
 We talked about Halloween day, we played lots of funny 
games, for example: crosswords and word search and we saw ri-
ddles in a PowerPoint presentation.
  At the end of the class, the teacher gave some candies but 
we could only eat them when we had finished all the exercises, 
because the candies were like a reward to us.

Carolina Bica, Iara Duarte, Inês Pinto, 7º A

Halloween Day

DIREITOS HUMANOS
Textos Criativos

Dizemos NÃO à indiferença!

Todos os dias são importantes nas nossas vidas. Hoje 10 de de-
zembro, não podíamos ficar indiferentes. Muitas conquistas se 
fizeram, muito ainda há por lutar. 
Depois do visionamento do documentário sobre os Direitos Hu-
manos, a professora de Geografia lançou um desafio: “Escrever 
um texto em 77 palavras, onde constasse a expressão “Direitos 
Humanos”. Parece fácil não é? Aqui ficam os nossos testemunhos:

Na atualidade, os Direitos Humanos são muito importantes, mas 
nem sempre foi assim. Para as civilizações passadas nem toda a 
gente tinha direitos e a vida era desrespeitada.
Várias tentativas de formação de uma lista de direitos iguais para 
todos foram feitas, mas nunca eram totalmente respeitadas, pois 
havia sempre alguém que tentava impor a sua superioridade.
Apesar de todas as dificuldades, chegou-se à conclusão que, in-
dependentemente da sua origem, toda a vida humana devia ser 
valorizada.

Ana Rita e Filipa Abreu, 10º F

Hoje, acordei, sabia o que me esperava: mais um dia na fábrica. 
Tem sido assim há oito anos desde que caí na ratoeira desta pro-
posta, neste “poço sem fundo” do qual não tenho esperança de 
escapar. Todos os dias me pergunto o que aconteceu às promes-
sas incumpridas de uma vida livre e igual para todos. Esta passou 
a ser a minha vida, minha e de muitos outros. Nós, as vitimas 
desta fachada que são os Direitos Humanos.

Yahoshua Miranda e Tiago Pratas, 10º F

Toda a gente tem direitos                                                                                                                   
Independentemente da sua condição                                                                                              
quer seja judeu ou cristão                                                                                                                         
são livres de preconceitos

Não interessa a cor da pele                                                                                                                     
nascemos todos iguais                                                                                                                            
como as obreiras que produzem o mel                                                                                                    
somos todos especiais                                                                        

Temos direito à liberdade                                                                                                                      
Independentemente de onde viemos                                                                                                                    
para o mundo entrar em fraternidade                                                                                                  
os escravos libertaremos    

Alcançar a igualdade foi o sonho                                                                                                            
que Dr. King quis concretizar                                                                                                                      
mas a desigualdade é algo medonho                                                                                                     
cabe a nós a conseguir enfrentar

João Gomes, 10º F

Se não houvesse Natal…

Ah, se não houvesse Natal…
não haveria crianças, de todas as cores, de caras imundas
e mãos rogando fragmentos de esperança
ou migalhas de compaixão;
não haveria estilhaços de bombas a destruir corpos e sonhos;
não haveria gente, de olhar baço, a tentar ver o futuro que não 
está lá.

Se não houvesse Natal…
os velhos poderiam continuar a sonhar com o jantar em família,
ou apenas com a sopa fumegante (ou somente com a família?),
mitigando os dias azedos e sem fim
numa expetativa de um excerto de felicidade.

Se não houvesse Natal…
não existiriam mulheres maltratadas, 

nem homens desesperados pelo trabalho 
que lhes fugiu 
e lhe mata os dias e os filhos, 
nem doentes desiludidos - entre lençóis alvos e pessoas indife-
rentes -, 
nem animais enganados num abrigo efémero…

E os loucos, 
aqueles que, alheios ao Natal, apregoam estes males 
e nos massacram as mentes,
aqueles que lutam para exterminar as injustiças, 
aqueles que inventam homens e mulheres e crianças sem-abrigo 
e lhes emprestam um pouco de calor,
esses seriam banidos,
relegados para parte incerta,
… por serem loucos, só por serem loucos.

Maria José Castro

Os Direitos Humanos são para respeitar
Pela liberdade e igualdade deves lutar
A nenhuma força tirana nos devemos submeter
Ninguém tem o direito de nos dizer como viver
Toda a gente tem direitos, sejam desconhecidos, vizinhos ou 
amigos
Somos todos iguais, temos que nos manter unidos
Não discrimines pela cultura, etnia ou religião
Todos somos humanos, todos temos um coração
Não deixes que os Direitos sejam apenas um papel
É preciso que a eles te mantenhas fiel

                  Guilherme Ferreira e Bárbara Sexauer, 10°F

Onde começam afinal os direitos humanos?
Talvez seja na Educação, ou não professores?
Talvez nas câmaras de gás construídas por engenheiros forma-
dos.
Ou nas crianças envenenadas por médicos diplomados.
Talvez até seja nas mulheres e bebés assassinados por terroristas 
graduados de universidades.
Ou nos idosos maltratados pela família aprimorada.
Assim, tenho as minhas suspeitas sobre a educação.
Senhores Professores, os seus esforços nunca deverão produzir 
monstros treinados ou psicopatas hábeis.  
Ler, escrever e saber matemática só será importante se tornar as 
nossas crianças mais humanas. 
Incentivemo-las então a lutar pelos seus direitos e a serem ou-
sadas. Exigimos libertar a nossa mente, a coragem nunca foi a 
ausência do medo, mas sim a sua conquista.

Raquel Rei, 11º G
Todos somos livres
Todos somos iguais
Gandhi decretou
Hitler exterminou
E todos reclamaram
O direito à vida
O direito à justiça
Universalidade
Habitação, saúde
Liberdade? Sim
Escravatura? Não.
E eu tenho um sonho. Afirmou Dr. King.
Mandela preso
Pela tortura e discriminação.
Esta é a breve história da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos.
Somos tão pequenos neste mundo imenso. 
Uma certeza temos – a dignidade em qualquer lugar do mundo. 
Em qualquer lugar do mundo.
Aqui e Sempre! 

Fátima Veríssimo
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VISITA DE ESTUDO
IGOT

COMEMORAÇÃO
 O Núcleo de Educação 
Especial e a BE, com o objetivo 
de sensibilizar para a problemá-
tica da pessoa com deficiência, 
promover a Inclusão do aluno 
com deficiência, fomentar a so-
lidariedade e o respeito pelo ou-
tro e alertar para a importância 
do Voluntariado, dinamizaram, 
entre os dias 30 de novembro 
e 3 de dezembro, na ESMC, ati-
vidades comemorativas do Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência.
 Assim, as quatro turmas do 7º ano participaram num Pe-
ddy Paper  experienciando algumas das dificuldades por que pas-
sam diariamente as pessoas com deficiência. Turmas do básico e 

secundário assistiram ao filme 
“A Família Bélier”, que aborda 
a problemática da surdez e, no 
dia 3, pelas 15.30h, à conferên-
cia subordinada ao tema “So-
mos Todos Cargaleiro”, tendo 
os palestrantes, Dr. João Casal, 
Dr. José Domingos, Dr. Gonçalo 
Ribeiro, Ana Barradas – APCAS  
- e Alice Inácio, antiga aluna e 
deficiente auditiva, abordado 
temas alusivos às várias proble-

máticas.
 Alice Inácio apresentou, ainda, o seu livro, “Jonas e os ou-
vidos mágicos”. 

NEE e BE

 No dia 8 de janeiro, no âmbito da disciplina de Geografia 
A e História A, as alunas do 10º H, da nossa escola, puderam usu-
fruir de uma visita de estudo ao IGOT – Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território, sediado no Campus da Cidade Uni-
versitária em Lisboa. 

 Esta visita surgiu de um amável convite realizado pelo 
Instituto à nossa Escola e respetivas professoras acompanhan-
tes: professora Helena Bernardo e Elisabete Cordeiro. O principal 
objetivo da visita foi conhecer “por dentro” as atividades que este 
Instituto de ensino superior oferece a estudantes universitários. 
Estiveram presentes, neste dia, no IGOT, alunos de ensino secun-
dário de diferentes escolas a nível nacional. As nossas alunas, 
em conjunto com outros alunos e professores, realizaram neste 
Instituto um conjunto de experiências educativas de promoção 
de competências e conhecimentos geográficos. As alunas parti-
ciparam de forma ativa em diversas palestras, interrompidas por 
um almoço oferecido nas instalações da Cantina Universitária de 
Lisboa. O balanço da visita foi assim considerado bastante posi-
tivo, pois as nossas alunas de Humanidades do 10º ano puderam 
conhecer o ambiente académico universitário vivido na Cidade 

Universitária de Lisboa e conviver com outros alunos do ensino 
secundário, revelando interesse de, um dia que se quer próximo, 
poder usufruir mais vezes deste espaço dedicado ao Ensino Su-
perior.   

    Helena Bernardo e Elisabete Cordeiro  

 And this year, once 
again, we celebrated Thanks-
giving at school…
 Thanksgiving is a holi-
day when you spend time with 
your family and eat turkey. It´s 
a national holiday celebrated 
in both Canada and the Uni-
ted States. Thanksgiving is ce-
lebrated on the second Mon-
day of October in Canada and 
on the fourth Thursday of No-
vember in the United States.
 This holiday has histo-
rical roots in the hardships of 
the first pilgrims who arrived 
in the United States in 1620. 
It has a religious background 

and it follows specific cultural 
traditions, of which we talked 
about during class, while wa-
tching an interactive Power-
Point presentation. It has been 
celebrated in a secular man-
ner as well. Thanksgiving meal 
includes turkey, stuffing, pota-
toes, cranberry sauce, gravy, 
pumpkin pies and vegetables.
 We enjoyed the Thanks-
giving lesson very much. We 
played games, watched car-
toons and filled in worksheets 
with vocabulary crosswords 
and word searches.

Diogo Lúcio, 8ºA

  No dia 23 de fevereiro, à tarde, fomos assistir a uma pales-
tra sobre o sismo de 1755. Relembrámos os tipos de sismos, clas-
sificando o de 1755 como sismo tectónico, e foram-nos apresen-
tadas hipóteses de como este se originou, sendo estas incertas 
devido à contradição entre o tipo de sismo e a sua magnitude.

 Depois da palestra, fomos assistir e participar numa atividade 
com um sismógrafo. Aprendemos como são medidas as ondas 
sísmicas tanto artificiais como naturais e três alunos fizeram a 
experiência de testar a velocidade das ondas em três materiais 
diferentes, utilizando um sismógrafo que se encontrava na sala. 
No fim, completámos uma ficha de trabalho.

  Esta atividade, organizada pelas professoras de Biologia 
e Geologia que convidaram a Prof. Dra. Paula F. da Silva e o Prof. 
Dr. José Carlos Kulberg, ambos da FCT, para virem à escola re-
alizar estas atividades, contribuiu para aumentarmos os nossos 
conhecimentos sobre o estudo do interior da Terra, observando, 
na prática, o que tínhamos aprendido em teoria nas aulas.

Catarina Madaleno e Inês Raquel, 10ºB

PALESTRA
Sobre o Terramoto de 1755 e atividade de sismógrafo

Eu quero ser humano!
 A vida é um milagre des-
te planeta e  na Natureza há 
equilíbrio. Tudo o que morre 
tem influência no que nasce e 
tudo o que é destruído contri-
bui para o que é contruído. No 
entanto, uma pequena parte 
deste todo, a vida do ser huma-
no, tem contribuído cada vez 
mais para o desequilíbrio do 
mundo. O ser humano destrói 
mais do que constrói;  polui e 
altera o  clima; cria continen-
tes de resíduos tanto em mar 
como em terra; desfloresta; ex-
tingue outras formas de vida; e 
pior que tudo,  não tem consi-
deração pela morte nem pela 
vida, achando-se mesmo supe-
rior a outras espécies, chegan-
do ao ponto de as escravizar, 
prender e tirar o seu direito à 
vida. 
 O Homem na Nature-
za é um desequilíbrio, é uma 
falha do sistema, é um vírus. 
Vejamos   o próprio compor-
tamento dos homens entre si: 
matar, violar, roubar, invejar, di-

famar, oprimir, escravizar, pra-
ticar a ganância, a ociosidade, 
a selvajaria, o fanatismo…  Os 
seres humanos são para mim a 
espécie mais próxima do con-
ceito de “monstro”. Eu também 
me classifico como monstro. O 
facto de perceber alguns dos 
meus erros não faz de mim di-
ferente. 
 Mas, sabendo que sou 
monstro, posso mudar a minha 
atitude e sonhar com a hipó-
tese de um dia conseguirmos 
mudar a do Homem. Sonhar 
com o momento em que nos 
tornemos algo que nos esque-
cemos que éramos: seres hu-
manos. Há tantas coisas boas 
no interior de nós: amor, ami-
zade, fraternidade, solidarieda-
de, a nossa capacidade de me-
lhorar em tudo…
 Comecemos, então, por 
nos melhorarmos a nós pró-
prios e ambicionemos, depois, 
algo maior que a Índia, que a 
América, que a Terra: sermos 
humanos!!!!

Emanuel Tavares, 12º E

As crianças são influencia-
das pelos comportamentos 
dos adultos

Eu concordo que as crianças 
são influenciadas pelo com-
portamento dos adultos, por 
aquilo que veem os pais fazer, 
porque as crianças tendem a 
seguir os passos dos seus pais 
e a seguir o seu exemplo.
Eu penso que os adultos de-
viam pensar duas vezes antes 
de agir, pois os pais podem 
destruir a infância dos seus 
filhos com maus exemplos, 
como por exemplo dizer as-
neiras, usar de violência do-
méstica, fumar, beber, etc.
Na minha opinião, os adultos 
deviam educar os seus filhos, 
mimá-los, apoiá-los e ajudá-

los quando eles precisam, 
mas também devem deixar 
as crianças serem livres de 
brincar com os seus colegas, 
serem crianças felizes, viver 
a infância, sem mais tarde te-
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rem com a infância estragada 
ao assistir aos erros dos adul-
tos.

Marta Lopes, 7ºD

OPINIÃO

VISITA
 No passado dia 16 de 
fevereiro, o escritor Bruno Viei-
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la para apresentar a sua última 
obra, “As primeiras coisas”.
 Apesar de ser um jo-
vem escritor, tem já alguns 
prémios, sendo o mais impor-
tante o prémio José Sarama-
go, recebido em 2015, com a 
publicação desta obra.
 O escritor começou por 

falar da sua vida enquanto jo-
vem, das suas motivações para 
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Bruno Vieira Amaral

onde se passa a ação, que é o 
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tarde agradável, pois o escri-
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OLIMPÍADAS DE PSICOLOGIA ECO-ESCOLAS
Alterações Climáticas

ECO-NOTÍCIAS

 Na manhã de 25 de novembro, realizou-se um concurso 
anual no âmbito da disciplina de Psicologia com a designação de 
Olimpíadas de Psicologia, coordenado pelo professor das turmas 
participantes, César Ferreira.
 Neste concurso, participaram 3 turmas, 2 turmas repre-
sentantes do curso de Línguas e Humanidades e 1 turma repre-
sentante do curso de Ciências e Tecnologias, subdivididas em 6 

grupos, cada um constituído por 3 alunos. Esses alunos foram 
escolhidos tendo em conta a qualidade das suas competências.
 O procedimento das Olimpíadas teve como base várias 
etapas, cada uma constituída por 3 questões de escolha múl-
tipla, umas fáceis, umas médias e outras difíceis. O número de 

cada tipo de questão variava consoante o nível da etapa em que 
os alunos se encontravam. 
 No final, os 3 primeiros grupos foram premiados com li-
vros oferecidos pela Porto Editora e pela ASA. Uma vez que as 
editoras ofereceram mais livros do que os necessários, foi possí-
vel oferecer livros a todos os grupos.
 O pódio foi partilhado pelas turmas 12ºG (1º lugar), 12ºB 

(2º lugar) e 12ºF (3ºlugar). Estas olimpíadas servem não só para 
consolidar as competências dos alunos, mas também para fo-
mentar o espírito de equipa.
  

Tânia Figueiredo, 12ºB

 Tudo começou em 
2011/12, com um convite da 
Ecopilhas às escolas para par-
ticiparem numa campanha de 
ajuda ao Instituto Português 
de Oncologia (IPO). O desafio 
consistia em pedir a recolha 
de Pilhões cheios de Pilhas e 
Baterias usadas até 31 de de-
zembro, com o objetivo de 
doar aparelhos de tratamento 
ao IPO.
  A nossa escola aderiu 
desde a 1ª edição e tem parti-
cipado sempre.
 Em dezembro de 2015, 
terminou a 5ª edição da cam-
panha e recebemos uma óti-
ma notícia por parte da Ecopi-
lhas, que queremos partilhar 
com todos:

 “ No passado mês de 
dezembro, foram muitas as 
escolas inscritas na campanha 
“Pilhão vai à Escola” que parti-
ciparam no peditório de pilhas 
e baterias usadas a favor do 
Instituto Português de Onco-
logia (IPO).
 Durante a campanha, 
voltámos a ultrapassar os 4 
milhões de pilhas e baterias 
usadas recolhidas. O excelente 
resultado conseguido permite 
à Ecopilhas doar ao IPO um La-
ser CO2 ACUPULSE, para trata-
mentos de Dermatologia em 
Cirurgia de Ambulatório.
 O sistema de LASER 
CO2 fracionado é usado no 
tratamento de tumores cutâ-
neos da pele, menos invasi-
vos, com anestesia local. Este 

tratamento é realizado em ci-
rurgia de ambulatório, pela es-
pecialidade de Dermatologia, 

abrangendo cerca de 20% dos 
doentes atendidos na consul-
ta de Dermatologia do IPO.
 Mas a nossa missão de 
proteger o ambiente não ter-
mina, pelo que continuamos a 
contar com a vossa participa-

ção na campanha “Pilhão vai à 
Escola”.

Vamos continuar a ajudar o 
Ambiente e o IPO?
Para isso temos que continuar 
a trazer pilhas e baterias usa-
das. 

A equipa do Eco-Escolas

Escola Ajuda o IPO

 Na semana de 9 a 15 
de novembro de 2015, as Eco-
Escolas de todo o mundo de-
senvolveram atividades de 
sensibilização para a proble-
mática das alterações climá-
ticas e a nossa escola não foi 
exceção…
 Nas aulas de Educação 
para a Cidadania, os alunos 
do 7º, 8º e 9º anos efetuaram 
o cálculo da sua Pegada Eco-
lógica, valor esse que foi regis-
tado por cada um num grande 
painel de parede em papel de 
cenário, na sala do aluno. Pre-
tendeu-se, com esta ativida-
de, sensibilizar a comunidade 
educativa para a problemática 
da sustentabilidade.

 Mas o que é a pegada 
ecológica (PE)?

  É um indicador de 
sustentabilidade desenvolvi-
do por Mathis Wackernagel e 
William Rees, no princípio dos 
anos noventa, e que procura 
avaliar o impacto que o con-
sumo humano tem sobre o 
planeta Terra nas suas diversas 
componentes.

 Deixamos aqui algu-

mas dicas para reduzir a pega-
da ecológica:

-Sempre que possível, optar por 
produtos sem embalagem;
-Separar materiais para reci-
clar:
-Reutilizar sempre que possível;
-Comprar apenas o necessário, 
para não haver desperdícios;
-Imprimir ou copiar apenas as 
quantidades necessárias;
-Procurar comprar produtos 
cuja embalagem seja reciclável;
-Não deixar a torneira aberta 
ao escovar os dentes ou fazer a 
barba;
-Não deixar as torneiras a pin-
gar (uma torneira a pingar 
pode gastar cerca de 200 litros 
por dia);
-Não lavar carros à mangueira. 
Se o fizer com um balde e uma 
esponja gasta apenas cerca de 
60 litros, enquanto que com a  
mangueira pode gastar 10 ve-
zes mais (600 litros);
-Utilizar as máquinas de lavar 
roupa e loiça apenas quando 
estiverem cheias;
-Utilizar conscientemente o 
autoclismo. Cada descarga, 
dependendo do seu depósito, 
gasta entre 7 e 15 litros de água;
-Não tomar banhos prolonga-

dos (5 minutos com um chuvei-
ro aberto consomem cerca de 
60 litros de água);
-Não deixar as luzes acesas des-
necessariamente;
-Não ligar o ferro para passar 
pouca roupa;
-Não abrir o frigorífico sem ne-
cessidade, nem deixar a porta 
aberta.

 Outra forma de produ-
zir menos resíduos é reutilizar 
tudo aquilo que possa ser útil 
para alguma coisa:

-Usar o verso de folhas impres-

sas para rascunho;
-Imprimir frente e verso do pa-
pel;
-Usar os restos de frutas e legu-
mes para fazer adubo (compos-
tagem);
-Destinar algumas embala-
gens para outros fins que não o 
lixo (por exemplo, frascos para 
guardar alimentos; caixas para 
arquivos; latas para porta-lá-
pis...).

REDUZ A TUA PEGADA 
ECOLÓGICA

FAZ A TUA PARTE!

A equipa do Eco-Escolas

 No passado dia 14 de dezembro, na aula de Desenho A, da 
turma E, do 11ºano, realizou-se uma atividade em parceria com a 
nossa Biblioteca e a Biblioteca Municipal do Seixal.
 A atividade intitulava-se “Retrato a la minute” e consistiu 
em desenvolver um projeto a partir de obras plásticas de artis-
tas famosos. O objetivo é transformar essas obras e dar-lhes um 
novo sentido. Os alunos organizaram-se em grupos de quatro 
a cinco elementos e desenvolveram, com muita criatividade, 
novas imagens, novos olhares e um resultado completamente 
novo da obra de arte.
 Como a atividade não ficou concluída, no dia 11 de janei-
ro, a técnica da Biblioteca Municipal do Seixal deslocou-se nova-

mente à nossa escola e fez a cobertura fotográfica do trabalho 
desenvolvido.
 O “Retrato a la minute” era conhecido pela rápida produ-
ção e por ser executado por fotógrafos ambulantes, o que permi-
tia que, com poucos custos, fosse possível obter retratos.
 Os grupos de trabalho escolheram o artista, o cenário, 
desenvolveram todo o processo e o resultado foi este trabalho 
criativo, fantástico, onde cada um pode ser o personagem mais 
importante e os alunos são sem dúvida o elemento chave deste 
resultado.

Margarida Fonseca

RETRATOS
“ A la minute “

 
Bernardo, Ana Carolina e Airton, 11º E
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 Todos os dias, quando 
as aulas correm menos bem 
ou quando estamos mais can-
sados, desejamos que o dia 
da nossa aposentação che-
gue depressa. Mas quando 
esse dia chega, as saudades 
de quem fica e de quem par-
te começam a surgir. Foi o que 
aconteceu quando o Manuel 
Pires anunciou que se iria em-
bora da escola. Se é certo que 
não se pode agradar a todos, e 
que houve, ao longo dos anos, 
professores, alunos, funcioná-
rios que nem sempre concor-
daram com a sua atuação, a 
verdade é que a grande maio-
ria de todos aqueles que com 
ele conviveram e trabalharam 
lhe reconhece o profissionalis-
mo, a capacidade de liderança 

e sobretudo a sua grande hu-
manidade. Nunca tínhamos 
tido a oportunidade de lho 
dizer de uma forma coletiva, 
mas agora, que estava a par-
tir, tinha chegado o momento 
certo. Mas como? Não foi difícil 
encontrar a melhor forma de 
o fazer. O Manuel Pires sem-
pre deu muita importância às 
manifestações culturais, gos-
tava de trazer à escola antigos 
alunos, antigos professores, 
antigos funcionários e, por-
tanto, um evento onde tudo 
isto acontecesse seria o ideal e 
o mais apropriado à situação. 
Fomos conversando com cole-
gas, antigos alunos, familiares 
e amigos do homenageado e 
todos iam manifestando o seu 
acordo e a sua disponibilidade 

para participar, uns com a sua 
presença, outros diretamente 
na organização do evento.
 Contactámos a Câmara 
Municipal do Seixal que, pron-
tamente, nos cedeu o Fórum e 
com a ajuda de um antigo alu-
no, Ricardo Mestre, começá-
mos a organizar o espetáculo. 
Todos os “artistas” convidados 
fizeram parte da história da 
escola e não estiveram muitos 
mais, porque os afazeres pro-
fissionais os impediram de es-
tar presentes.
 Foi muito agradável, no 
final, ouvir o Manuel perguntar 
“Como conseguiram trazer cá 
tanta gente?”. Ele não sabia de 
nada. Conseguimos manter o 
segredo quase até ao fim, com 
a ajuda da Luisa, a esposa, que 

foi escondendo e impedindo 
que ele tivesse conhecimento 
do que se estava a preparar. 
Foi ela que nos conseguiu as 
fotos que permitiram à nossa 
colega Maria João Cunha fazer 
o filme que abriu o espetácu-
lo. Até o Mestre Cargaleiro aju-
dou, apesar de quase estragar 
tudo… sem querer, claro.
 Foi um espetáculo com 
música, momentos de humor, 
emoções…. Mostrámos assim 
ao PROFESSOR MANUEL PIRES 
o apreço que temos por ele 
e o quanto lhe agradecemos 
tudo o que nos ensinou e tudo 
o que fez pela escola ao longo 
de todos estes anos.

             Maria José Moreira
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 Rita Marrafa de Carvalho e Jorge Picoto  Veradora Corália Loureiro e a Diretora Lurdes Ribeiro  Os organizadores do evento

 Ler é sonhar pela mão de outrem (Fernando Pessoa)
 Foi sob este lema que decorreu mais uma semana da leitura. 

 A décima edição da semana da leitura teve lugar entre os dias 14 e 18 de 
março e foi em clima de festa que o Departamento de Línguas e a biblioteca 

Florbela Espanca uniram esforços e concretizaram diversas atividades que en-
volveram toda a comunidade educativa: mais uma vez fez-se silêncio e, durante 

quinze minutos, a escola parou para ler; as salas de aula foram invadidas por 
alunos que convidaram os professores a ler um poema; os alunos percorreram 

os quatro cantos da escola num peddy paper literário que lhes proporcionou 
momentos de prazer e de enriquecimento pois, graças às perguntas que tinham 

de responder em cada paragem e às tarefas que era obrigatório cumprir, todos se 
divertiram e ficaram a saber um pouco mais sobre a nossa história literária; os pe-

quenitos do infantário voltaram à escola para ouvir contar uma história e divertir-
se com as brincadeiras que os mais velhos lhes proporcionaram; o magnífico rio 

Tejo, pintado pelos alunos de artes foi, aos poucos, enchendo-se de mensagens 
poéticas em português, francês e Inglês dentro de garrafas, na esperança de que as 

águas as levassem até alguém bem longe; na biblioteca, durante noventa minutos, 
os poemas brotaram interruptamente com se de um rio se tratasse; houve concur-

sos, exposições e ainda se ouviu, nos intervalos, poemas franceses e portugueses 
cantados por grandes intérpretes.

 Enfim, foi muito bom, a leitura está de boa saúde e recomenda-se. 
Luísa Pereira
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ENTREVISTA
1. A homenagem que lhe fizeram envol-
veu muita gente, muitos recursos, levou 
muito tempo a preparar. Nunca se aper-
cebeu do que se estava a passar? Não 
houve ninguém que tenha dito alguma 
coisa que o tenha deixado desconfiado?

 A primeira palavra que me surge é 
obrigado. Na verdade fiquei muito emocio-
nado e muito agradecido a todos os que 
prepararam aquela noite inesquecível e 
também os que quiseram e puderam estar 
presentes. Na realidade, foi tudo feito com 
o máximo cuidado para ser surpresa. Con-
fesso que nem da família tive uma palavra 
que me levasse a pensar ou imaginar o que 
estava a ser feito. Só ao fim da tarde do dia 
anterior, um amigo, com quem tinha com-

binado uma reunião para o fim de semana 
se despediu de mim com um “até amanhã”. 
Esta despedida levou-me a perguntar o 
que se estava a passar, mas só no próprio 
dia e poucas horas antes soube de alguma 
coisa.

2.Quando viu todas aquelas pessoas 
reunidas, qual o sentimento que o do-
minou?

 Quando entrei no Fórum Municipal 
do Seixal fiquei muito emocionado e sensi-
bilizado com a presença de tantas pessoas, 
familiares, amigos, colegas, ex-colegas, ex-
alunos, pais, encarregados de educação, 
pessoas com as quais trabalhei ao longo de 

quarenta e três anos, nas escolas e noutras 
instituições, tantos quantos aqueles que 
estou aqui no Seixal.
 Foi um espetáculo extraordinário, 
preparado ao pormenor, com verdadeiros 
profissionais. Ainda hoje, e creio que nunca 
esquecerei tudo o que aconteceu naquela 
noite, sinto uma felicidade enorme. Mas, 
em reforço do que disse na altura, não fiz 
nada de extraordinário. Realizei o meu tra-
balho com a maior simplicidade, disponibi-
lidade e com todo o profissionalismo que 
me foi possível e sempre com a intenção 
de proporcionar o melhor a todos aqueles 
a quem se dirigia o meu trabalho. Duran-
te todos estes anos, tive o privilégio de me 
sentir sempre muito feliz nos trabalhos em 
que me envolvi. (Continua na página seguinte)

Ao Professor Manuel Pires

A Tuna “anTUNIA”

 Os apresentadores, Ana Filipa e Ricardo Mestre  Mário Caeiro Ricardo Mestre Helena Isabel Rodrigues

Ler é sonhar pela mão de outrem
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me foi possível e sempre com a intenção 
de proporcionar o melhor a todos aqueles 
a quem se dirigia o meu trabalho. Duran-
te todos estes anos, tive o privilégio de me 
sentir sempre muito feliz nos trabalhos em 
que me envolvi. (Continua na página seguinte)

Ao Professor Manuel Pires

A Tuna “anTUNIA”

 Os apresentadores, Ana Filipa e Ricardo Mestre  Mário Caeiro Ricardo Mestre Helena Isabel Rodrigues

Ler é sonhar pela mão de outrem
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PROJETO ERASMUS +
Barcelona

NÓS PROPOMOS
Projeto: “Cidadania e Inovação na Educação Geográfica”

 Entre os dias 29 de no-
vembro e 3 de dezembro, esti-
vemos em Espanha, no âmbito 
do projeto Erasmus +. Todos 
nós constatámos, logo de iní-
cio, que os alunos espanhóis e 
as suas respetivas famílias têm 
hábitos e costumes diferentes 
dos nossos.
 A casa onde uma de 
nós ficou tinha certas particu-
laridades interessantes, como 
por exemplo, o facto de ser 
um prédio inteiro e possuir 
um elevador. Outro porme-
nor fantástico acerca da casa 
é que a família estava a fazer 
obras no último andar e esta 
não tinha telhado! O interior 
da casa tinha a mesma tempe-
ratura que o exterior, ou seja, à 
volta de 7 graus! 
 A alimentação dos ca-
talães é feita à base de sandes.  
Um dos pratos típicos é o fa-
moso “pa amb tomàquet” que 
consiste em pão com azeite e 
tomate e outro é o chamado 
“bocadillos”, baguetes com 
chouriço ou presunto.
 Em relação à cultura, 
a Catalunha tem certos cos-
tumes e tradições muito fa-
mosas como os “Castells” que 
são torres humanas que po-
dem chegar até aos 10 ou 12 
andares de pessoas. Durante 
a nossa estadia, observámos 
ao vivo a construção de várias 
torres humanas e alguns de 
nós juntaram-se na constru-
ção dessas torres, o que foi di-
vertido e emocionante.
 Quando chegámos a 
Espanha, o primeiro local que 
fomos visitar foi Girona, um lo-
cal com aspeto medieval, com 
ruas muito estreitas e uma ca-

tedral com umas escadarias 
enormes. Nesta localidade, foi 
gravada uma parte da série 
Game Of Thrones! 
 Em Barcelona, visitá-
mos a La Sagrada Familia e o 
parque Güell , ambos idealiza-
dos por Gaudí, que são lindos. 
Passámos pela Catedral de 

Barcelona e pudemos apreciar 
a sua beleza por fora. 
 Visitámos ainda Mont-
serrat que fica no topo de 
uma montanha e, por isso, 
mal saímos do autocarro ficá-
mos gelados. Este local é im-
pressionante devido às rochas 
enormes que formam a mon-
tanha, sobre as quais foi cons-
truído o mosteiro.

 Participámos em várias 
atividades interessantes ao 
longo da nossa estadia.
 Na manhã do primei-
ro dia, participámos num 
workshop que tinha como 
objetivo a aceitação de nós 
próprios e dos outros. No iní-
cio, tirámos fotografias para, 

depois, podermos comparar 
com o resultado final. Tivemos 
que escolher um conjunto de 
roupa "fora de moda", calça-
do e acessórios e, de seguida, 
maquilhadores e cabeleireiros 
usaram-nos como "experiên-
cias" e transformaram-nos em 
personagens com um estilo 
totalmente diferente do nos-
so (cristas, extensões colori-

das, eyeliner, tinta no pescoço, 
etc.). No fim, fizemos um desfi-
le no campo desportivo da es-
cola. Alguns adoraram o resul-
tado final; outros só queriam 
voltar ao seu estilo normal. 
Participámos também num 
workshop sobre autoestima, 
orientado por uma especialis-
ta nesse tema que nos explicou 
qual deverá ser o nosso com-
portamento para termos uma 
autoestima elevada. Foi-nos 
proposto fazer uma autoava-
liação, assim como classificar-
mos três aspetos importantes 
na nossa autoestima, com o 
objetivo de perceber quem ti-
nha uma boa autoestima. 
 Na última noite, passa-
da em Granollers, fomos a um 
jantar com todos os partici-
pantes do projecto Erasmus+, 
no hotel onde as professoras 
se encontravam hospedadas. 
Foi um jantar formal seguido 
de música e dança. Ficámos 
a dançar até deixar de haver 
música. 
 Foi uma experiência 
incrível que não trocávamos 
por nada. Conhecemos muitas 
pessoas, fizemos amigos para 
a vida e a simpatia com que 
nos receberam faz-nos querer 
voltar e ter muitas saudades! 
Queremos agradecer especial-
mente à Maria, à Júlia, à Que-
ralt e à Lydia (e às respetivas 
famílias), que nos acolheram 
tão bem e fizeram o possível 
para nos sentirmos como se 
estivéssemos em casa!

Joana Pereira, Luciana Frei-
re, Maria Silva, Sara Mota,   

12ºA

O QUE É?
É um projeto que surge no 
âmbito do “Estudo de Caso” 
previsto nas orientações cur-
riculares de 11º ano, Geografia 
A, integrado no tema 3 “Os Es-
paços Organizados pela Popu-
lação”. Pretende-se promover 
uma ativa cidadania territo-
rial, mobilizando os alunos e 
as alunas para a identificação 
de problemas em áreas adja-
centes à Escola ou área de re-
sidência e a apresentação de 
propostas de intervenção que 
visem um desenvolvimento 
local sustentável.
QUEM SOMOS?
A Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro participa este ano 
letivo com as turma F e G do 
11º ano, sob orientação das 
professoras Adriana Cabral e 
Fátima Veríssimo.
 O projeto, coordenado 
pelo Professor Sérgio Claudino 
do IGOT, conta com a parceria 
de várias entidades: Instituto 
de Geografia e Ordenamento 
do Território (IGOT) da Univer-
sidade de Lisboa, Esri Portugal 
e Câmara Municipal do Seixal/
CMS. 
QUE ATIVIDADES DESENVOL-
VEMOS?  
O trabalho de projeto integra 
diversas atividades faseadas 
no tempo, com início em se-
tembro e termo em abril. Des-
tacam-se algumas das ativida-
des já desenvolvidas:
• Escolha do tema-problema e 

definição prévia de objetivos 
(1º período);
• Planificação do trabalho (1º 
período);
• Trabalho de campo (1º e 2º 
períodos);
• Sessão de divulgação do pro-
jeto “O IGOT vai à Escola” dina-
mizado pelo Prof. Luís Moreno;

• Sessões de trabalho entre os 
técnicos da Câmara Municipal 
do Seixal e os grupos de traba-
lho (2º período);
• Assinatura do Acordo de Co-
operação entre a Escola e par-
ceiros (2º Período);
• Elaboração da memória des-
critiva e produto multimédia 
(2º período);
• Divulgação dos projetos no 
Seminário Nacional, no IGOT 
(26 de abril).

QUE PROJETOS DESENVOL-
VEMOS? 
Os alunos do 11º F irão apre-
sentar soluções para os se-
guintes problemas:
• Recuperação de passadeiras 
e sinais de trânsito danificados 
no concelho; 
• Aterro sanitário de Vale de 

Milhaços: melhorar as condi-
ções de funcionamento;
• Recuperar um espaço aban-
donado e degradado no Fo-
gueteiro;
• Requalificar e melhorar os 
ecopontos e os contentores de 
RSU em Belverde e Verdizela;
• Construção de passeios na 
estrada dos Foros de Amora.
Os alunos do 11º G irão apre-
sentar propostas para os se-
guintes problemas:
• Inexistência de uma ciclovia 

entre a Amora e a Praia da Fon-
te da Telha;
• Requalificação da mata do 
alto de D. Ana;
• Requalificação da margem 
direita do rio Judeu;
• Requalificação do Parque Ur-
bano das Paivas;
• Requalificação de um jardim 

dos Foros de Amora;
• Deficiente escoamento de 
águas pluviais na Escola Se-
cundária Manuel Cargaleiro.
 
Acompanha os projetos dos 
teus colegas:

https://www.facebook.com/
nospropomos
http://nospropomos2016.
weebly.com/

Fátima Veríssimo
(Continuação da página anterior)

3- Que significado atribui ao facto de lá 
estarem tantos antigos alunos, alguns 
que são hoje figuras públicas, mas que 
continuam a querer estar presentes e a 
colaborar com o seu "engenho e arte".

 Fiquei muito contente. Defendi 
sempre que a escola é para os alunos. Os 
alunos são as pessoas mais importantes 
nas escolas. Nós, professores, estamos na 
escola para os alunos. Tudo o que fazemos 
é a pensar neles. Tive sempre as melhores 
relações com todos os alunos. Procurei 
estar sempre disponível para os ouvir, 
para os acompanhar nas suas atividades 
e encontrar as melhores soluções para os 
seus problemas, mas também não deixar 
de lhes lembrar as suas responsabilidades 
e exigências da vida de estudantes. Tam-
bém nunca esquecerei a amabilidade, o 
respeito e até amizade da parte deles e 
dos seus pais.

4- Dirigir uma escola durante tanto 
tempo implica uma enorme disponi-
bilidade e muitos sacrifícios pessoais. 
Valeu a pena?
 Durante os meus quarenta e três 
anos de funcionário público como profes-
sor, mais de metade foram exercidos com 
responsabilidades de direção (presiden-
te) das escolas. Passei pelas mais diversas 
funções e por isso aprendi muito. 
 O trabalho na escola, devido às 
suas características, é multidisciplinar e 
muito exigente, mas, sem dúvida que a 
disponibilidade e o diálogo, o relaciona-
mento são fundamentais na direção da es-
cola e tudo isto precisa de tempo e o tem-
po que dediquei à escola deixei de o ter 
para outras atividades. Mas, ao fim destes 
anos, posso afirmar que valeu a pena. Os 
aspetos positivos, as amizades, os proje-
tos, as realizações e as alegrias vividas em 
conjunto com toda a comunidade educa-
tiva foram muitas e fizeram esquecer e su-

plantar os momentos de tristeza e menos 
conseguidos. Contei sempre com a cola-
boração da minha família a quem estarei 
sempre grato e depois, com todos os ami-
gos, colegas, funcionários, pais e alunos, 
com destaque para todos os colegas com 
quem tive o privilégio de trabalhar nos 
diferentes órgãos de gestão. Quero apro-
veitar esta oportunidade para agradecer 
a todos quantos nestes anos se cruzaram 
comigo nas diversas instituições onde 
trabalhei e pedir desculpa dos momentos 
em que não fui a pessoa que esperavam 
de mim. Um agradecimento muito espe-
cial para os que estiveram mais envolvi-
dos na organização deste evento e para 
os representantes da Junta de Freguesia 
de Amora, da Câmara Municipal do Seixal, 
do Ministério da Educação. Um obrigado 
também muito especial ao patrono da Es-
cola e amigo Mestre Manuel Cargaleiro.

OM
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OLIMPÍADAS DE PSICOLOGIA ECO-ESCOLAS
Alterações Climáticas

ECO-NOTÍCIAS

 Na manhã de 25 de novembro, realizou-se um concurso 
anual no âmbito da disciplina de Psicologia com a designação de 
Olimpíadas de Psicologia, coordenado pelo professor das turmas 
participantes, César Ferreira.
 Neste concurso, participaram 3 turmas, 2 turmas repre-
sentantes do curso de Línguas e Humanidades e 1 turma repre-
sentante do curso de Ciências e Tecnologias, subdivididas em 6 

grupos, cada um constituído por 3 alunos. Esses alunos foram 
escolhidos tendo em conta a qualidade das suas competências.
 O procedimento das Olimpíadas teve como base várias 
etapas, cada uma constituída por 3 questões de escolha múl-
tipla, umas fáceis, umas médias e outras difíceis. O número de 

cada tipo de questão variava consoante o nível da etapa em que 
os alunos se encontravam. 
 No final, os 3 primeiros grupos foram premiados com li-
vros oferecidos pela Porto Editora e pela ASA. Uma vez que as 
editoras ofereceram mais livros do que os necessários, foi possí-
vel oferecer livros a todos os grupos.
 O pódio foi partilhado pelas turmas 12ºG (1º lugar), 12ºB 

(2º lugar) e 12ºF (3ºlugar). Estas olimpíadas servem não só para 
consolidar as competências dos alunos, mas também para fo-
mentar o espírito de equipa.
  

Tânia Figueiredo, 12ºB

 Tudo começou em 
2011/12, com um convite da 
Ecopilhas às escolas para par-
ticiparem numa campanha de 
ajuda ao Instituto Português 
de Oncologia (IPO). O desafio 
consistia em pedir a recolha 
de Pilhões cheios de Pilhas e 
Baterias usadas até 31 de de-
zembro, com o objetivo de 
doar aparelhos de tratamento 
ao IPO.
  A nossa escola aderiu 
desde a 1ª edição e tem parti-
cipado sempre.
 Em dezembro de 2015, 
terminou a 5ª edição da cam-
panha e recebemos uma óti-
ma notícia por parte da Ecopi-
lhas, que queremos partilhar 
com todos:

 “ No passado mês de 
dezembro, foram muitas as 
escolas inscritas na campanha 
“Pilhão vai à Escola” que parti-
ciparam no peditório de pilhas 
e baterias usadas a favor do 
Instituto Português de Onco-
logia (IPO).
 Durante a campanha, 
voltámos a ultrapassar os 4 
milhões de pilhas e baterias 
usadas recolhidas. O excelente 
resultado conseguido permite 
à Ecopilhas doar ao IPO um La-
ser CO2 ACUPULSE, para trata-
mentos de Dermatologia em 
Cirurgia de Ambulatório.
 O sistema de LASER 
CO2 fracionado é usado no 
tratamento de tumores cutâ-
neos da pele, menos invasi-
vos, com anestesia local. Este 

tratamento é realizado em ci-
rurgia de ambulatório, pela es-
pecialidade de Dermatologia, 

abrangendo cerca de 20% dos 
doentes atendidos na consul-
ta de Dermatologia do IPO.
 Mas a nossa missão de 
proteger o ambiente não ter-
mina, pelo que continuamos a 
contar com a vossa participa-

ção na campanha “Pilhão vai à 
Escola”.

Vamos continuar a ajudar o 
Ambiente e o IPO?
Para isso temos que continuar 
a trazer pilhas e baterias usa-
das. 

A equipa do Eco-Escolas

Escola Ajuda o IPO

 Na semana de 9 a 15 
de novembro de 2015, as Eco-
Escolas de todo o mundo de-
senvolveram atividades de 
sensibilização para a proble-
mática das alterações climá-
ticas e a nossa escola não foi 
exceção…
 Nas aulas de Educação 
para a Cidadania, os alunos 
do 7º, 8º e 9º anos efetuaram 
o cálculo da sua Pegada Eco-
lógica, valor esse que foi regis-
tado por cada um num grande 
painel de parede em papel de 
cenário, na sala do aluno. Pre-
tendeu-se, com esta ativida-
de, sensibilizar a comunidade 
educativa para a problemática 
da sustentabilidade.

 Mas o que é a pegada 
ecológica (PE)?

  É um indicador de 
sustentabilidade desenvolvi-
do por Mathis Wackernagel e 
William Rees, no princípio dos 
anos noventa, e que procura 
avaliar o impacto que o con-
sumo humano tem sobre o 
planeta Terra nas suas diversas 
componentes.

 Deixamos aqui algu-

mas dicas para reduzir a pega-
da ecológica:

-Sempre que possível, optar por 
produtos sem embalagem;
-Separar materiais para reci-
clar:
-Reutilizar sempre que possível;
-Comprar apenas o necessário, 
para não haver desperdícios;
-Imprimir ou copiar apenas as 
quantidades necessárias;
-Procurar comprar produtos 
cuja embalagem seja reciclável;
-Não deixar a torneira aberta 
ao escovar os dentes ou fazer a 
barba;
-Não deixar as torneiras a pin-
gar (uma torneira a pingar 
pode gastar cerca de 200 litros 
por dia);
-Não lavar carros à mangueira. 
Se o fizer com um balde e uma 
esponja gasta apenas cerca de 
60 litros, enquanto que com a  
mangueira pode gastar 10 ve-
zes mais (600 litros);
-Utilizar as máquinas de lavar 
roupa e loiça apenas quando 
estiverem cheias;
-Utilizar conscientemente o 
autoclismo. Cada descarga, 
dependendo do seu depósito, 
gasta entre 7 e 15 litros de água;
-Não tomar banhos prolonga-

dos (5 minutos com um chuvei-
ro aberto consomem cerca de 
60 litros de água);
-Não deixar as luzes acesas des-
necessariamente;
-Não ligar o ferro para passar 
pouca roupa;
-Não abrir o frigorífico sem ne-
cessidade, nem deixar a porta 
aberta.

 Outra forma de produ-
zir menos resíduos é reutilizar 
tudo aquilo que possa ser útil 
para alguma coisa:

-Usar o verso de folhas impres-

sas para rascunho;
-Imprimir frente e verso do pa-
pel;
-Usar os restos de frutas e legu-
mes para fazer adubo (compos-
tagem);
-Destinar algumas embala-
gens para outros fins que não o 
lixo (por exemplo, frascos para 
guardar alimentos; caixas para 
arquivos; latas para porta-lá-
pis...).

REDUZ A TUA PEGADA 
ECOLÓGICA

FAZ A TUA PARTE!

A equipa do Eco-Escolas

 No passado dia 14 de dezembro, na aula de Desenho A, da 
turma E, do 11ºano, realizou-se uma atividade em parceria com a 
nossa Biblioteca e a Biblioteca Municipal do Seixal.
 A atividade intitulava-se “Retrato a la minute” e consistiu 
em desenvolver um projeto a partir de obras plásticas de artis-
tas famosos. O objetivo é transformar essas obras e dar-lhes um 
novo sentido. Os alunos organizaram-se em grupos de quatro 
a cinco elementos e desenvolveram, com muita criatividade, 
novas imagens, novos olhares e um resultado completamente 
novo da obra de arte.
 Como a atividade não ficou concluída, no dia 11 de janei-
ro, a técnica da Biblioteca Municipal do Seixal deslocou-se nova-

mente à nossa escola e fez a cobertura fotográfica do trabalho 
desenvolvido.
 O “Retrato a la minute” era conhecido pela rápida produ-
ção e por ser executado por fotógrafos ambulantes, o que permi-
tia que, com poucos custos, fosse possível obter retratos.
 Os grupos de trabalho escolheram o artista, o cenário, 
desenvolveram todo o processo e o resultado foi este trabalho 
criativo, fantástico, onde cada um pode ser o personagem mais 
importante e os alunos são sem dúvida o elemento chave deste 
resultado.

Margarida Fonseca

RETRATOS
“ A la minute “

 
Bernardo, Ana Carolina e Airton, 11º E
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VISITA DE ESTUDO
IGOT

COMEMORAÇÃO
 O Núcleo de Educação 
Especial e a BE, com o objetivo 
de sensibilizar para a problemá-
tica da pessoa com deficiência, 
promover a Inclusão do aluno 
com deficiência, fomentar a so-
lidariedade e o respeito pelo ou-
tro e alertar para a importância 
do Voluntariado, dinamizaram, 
entre os dias 30 de novembro 
e 3 de dezembro, na ESMC, ati-
vidades comemorativas do Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência.
 Assim, as quatro turmas do 7º ano participaram num Pe-
ddy Paper  experienciando algumas das dificuldades por que pas-
sam diariamente as pessoas com deficiência. Turmas do básico e 

secundário assistiram ao filme 
“A Família Bélier”, que aborda 
a problemática da surdez e, no 
dia 3, pelas 15.30h, à conferên-
cia subordinada ao tema “So-
mos Todos Cargaleiro”, tendo 
os palestrantes, Dr. João Casal, 
Dr. José Domingos, Dr. Gonçalo 
Ribeiro, Ana Barradas – APCAS  
- e Alice Inácio, antiga aluna e 
deficiente auditiva, abordado 
temas alusivos às várias proble-

máticas.
 Alice Inácio apresentou, ainda, o seu livro, “Jonas e os ou-
vidos mágicos”. 

NEE e BE

 No dia 8 de janeiro, no âmbito da disciplina de Geografia 
A e História A, as alunas do 10º H, da nossa escola, puderam usu-
fruir de uma visita de estudo ao IGOT – Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território, sediado no Campus da Cidade Uni-
versitária em Lisboa. 

 Esta visita surgiu de um amável convite realizado pelo 
Instituto à nossa Escola e respetivas professoras acompanhan-
tes: professora Helena Bernardo e Elisabete Cordeiro. O principal 
objetivo da visita foi conhecer “por dentro” as atividades que este 
Instituto de ensino superior oferece a estudantes universitários. 
Estiveram presentes, neste dia, no IGOT, alunos de ensino secun-
dário de diferentes escolas a nível nacional. As nossas alunas, 
em conjunto com outros alunos e professores, realizaram neste 
Instituto um conjunto de experiências educativas de promoção 
de competências e conhecimentos geográficos. As alunas parti-
ciparam de forma ativa em diversas palestras, interrompidas por 
um almoço oferecido nas instalações da Cantina Universitária de 
Lisboa. O balanço da visita foi assim considerado bastante posi-
tivo, pois as nossas alunas de Humanidades do 10º ano puderam 
conhecer o ambiente académico universitário vivido na Cidade 

Universitária de Lisboa e conviver com outros alunos do ensino 
secundário, revelando interesse de, um dia que se quer próximo, 
poder usufruir mais vezes deste espaço dedicado ao Ensino Su-
perior.   

    Helena Bernardo e Elisabete Cordeiro  

 And this year, once 
again, we celebrated Thanks-
giving at school…
 Thanksgiving is a holi-
day when you spend time with 
your family and eat turkey. It´s 
a national holiday celebrated 
in both Canada and the Uni-
ted States. Thanksgiving is ce-
lebrated on the second Mon-
day of October in Canada and 
on the fourth Thursday of No-
vember in the United States.
 This holiday has histo-
rical roots in the hardships of 
the first pilgrims who arrived 
in the United States in 1620. 
It has a religious background 

and it follows specific cultural 
traditions, of which we talked 
about during class, while wa-
tching an interactive Power-
Point presentation. It has been 
celebrated in a secular man-
ner as well. Thanksgiving meal 
includes turkey, stuffing, pota-
toes, cranberry sauce, gravy, 
pumpkin pies and vegetables.
 We enjoyed the Thanks-
giving lesson very much. We 
played games, watched car-
toons and filled in worksheets 
with vocabulary crosswords 
and word searches.

Diogo Lúcio, 8ºA

  No dia 23 de fevereiro, à tarde, fomos assistir a uma pales-
tra sobre o sismo de 1755. Relembrámos os tipos de sismos, clas-
sificando o de 1755 como sismo tectónico, e foram-nos apresen-
tadas hipóteses de como este se originou, sendo estas incertas 
devido à contradição entre o tipo de sismo e a sua magnitude.

 Depois da palestra, fomos assistir e participar numa atividade 
com um sismógrafo. Aprendemos como são medidas as ondas 
sísmicas tanto artificiais como naturais e três alunos fizeram a 
experiência de testar a velocidade das ondas em três materiais 
diferentes, utilizando um sismógrafo que se encontrava na sala. 
No fim, completámos uma ficha de trabalho.

  Esta atividade, organizada pelas professoras de Biologia 
e Geologia que convidaram a Prof. Dra. Paula F. da Silva e o Prof. 
Dr. José Carlos Kulberg, ambos da FCT, para virem à escola re-
alizar estas atividades, contribuiu para aumentarmos os nossos 
conhecimentos sobre o estudo do interior da Terra, observando, 
na prática, o que tínhamos aprendido em teoria nas aulas.

Catarina Madaleno e Inês Raquel, 10ºB

PALESTRA
Sobre o Terramoto de 1755 e atividade de sismógrafo

Eu quero ser humano!
 A vida é um milagre des-
te planeta e  na Natureza há 
equilíbrio. Tudo o que morre 
tem influência no que nasce e 
tudo o que é destruído contri-
bui para o que é contruído. No 
entanto, uma pequena parte 
deste todo, a vida do ser huma-
no, tem contribuído cada vez 
mais para o desequilíbrio do 
mundo. O ser humano destrói 
mais do que constrói;  polui e 
altera o  clima; cria continen-
tes de resíduos tanto em mar 
como em terra; desfloresta; ex-
tingue outras formas de vida; e 
pior que tudo,  não tem consi-
deração pela morte nem pela 
vida, achando-se mesmo supe-
rior a outras espécies, chegan-
do ao ponto de as escravizar, 
prender e tirar o seu direito à 
vida. 
 O Homem na Nature-
za é um desequilíbrio, é uma 
falha do sistema, é um vírus. 
Vejamos   o próprio compor-
tamento dos homens entre si: 
matar, violar, roubar, invejar, di-

famar, oprimir, escravizar, pra-
ticar a ganância, a ociosidade, 
a selvajaria, o fanatismo…  Os 
seres humanos são para mim a 
espécie mais próxima do con-
ceito de “monstro”. Eu também 
me classifico como monstro. O 
facto de perceber alguns dos 
meus erros não faz de mim di-
ferente. 
 Mas, sabendo que sou 
monstro, posso mudar a minha 
atitude e sonhar com a hipó-
tese de um dia conseguirmos 
mudar a do Homem. Sonhar 
com o momento em que nos 
tornemos algo que nos esque-
cemos que éramos: seres hu-
manos. Há tantas coisas boas 
no interior de nós: amor, ami-
zade, fraternidade, solidarieda-
de, a nossa capacidade de me-
lhorar em tudo…
 Comecemos, então, por 
nos melhorarmos a nós pró-
prios e ambicionemos, depois, 
algo maior que a Índia, que a 
América, que a Terra: sermos 
humanos!!!!

Emanuel Tavares, 12º E

As crianças são influencia-
das pelos comportamentos 
dos adultos

Eu concordo que as crianças 
são influenciadas pelo com-
portamento dos adultos, por 
aquilo que veem os pais fazer, 
porque as crianças tendem a 
seguir os passos dos seus pais 
e a seguir o seu exemplo.
Eu penso que os adultos de-
viam pensar duas vezes antes 
de agir, pois os pais podem 
destruir a infância dos seus 
filhos com maus exemplos, 
como por exemplo dizer as-
neiras, usar de violência do-
méstica, fumar, beber, etc.
Na minha opinião, os adultos 
deviam educar os seus filhos, 
mimá-los, apoiá-los e ajudá-

los quando eles precisam, 
mas também devem deixar 
as crianças serem livres de 
brincar com os seus colegas, 
serem crianças felizes, viver 
a infância, sem mais tarde te-
rem de pensar nos erros que 
os seus pais cometeram.
A meu ver, as crianças devem 
seguir as boas influências dos 
adultos e estes apenas deviam 
ser bons exemplos de com-
portamento saudável e corre-
to na sociedade e em casa.
Resumindo e concluindo, as 
crianças devem ter uma vida 
saudável e feliz em vez de fica-
rem com a infância estragada 
ao assistir aos erros dos adul-
tos.

Marta Lopes, 7ºD

OPINIÃO

VISITA
 No passado dia 16 de 
fevereiro, o escritor Bruno Viei-
ra Amaral visitou a nossa esco-
la para apresentar a sua última 
obra, “As primeiras coisas”.
 Apesar de ser um jo-
vem escritor, tem já alguns 
prémios, sendo o mais impor-
tante o prémio José Sarama-
go, recebido em 2015, com a 
publicação desta obra.
 O escritor começou por 

falar da sua vida enquanto jo-
vem, das suas motivações para 
a escrita, da influência que os 
professores tiveram, especi-
ficamente a nossa professora 
Isabel Silva, que também foi 
sua professora no secundá-
rio. Depois passou a falar des-
ta obra, sobretudo do local  

Bruno Vieira Amaral

onde se passa a ação, que é o 
bairro onde ele mesmo viveu, 
na margem sul. Seguidamen-
te, respondeu, de uma forma 
simpática, às perguntas dos 
alunos e, para terminar, convi-
dou a Catarina e o Pedro a ler 
um excerto do seu livro.

 Concluindo, foi uma 
tarde agradável, pois o escri-
tor Bruno Vieira Amaral soube 
cativar a atenção dos alunos e 
deixou-nos com vontade de 
ler o seu livro.

Rodrigo Duarte, 10 B

Foto Jornal Observador

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
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 Seria ingenuidade 
pensar que basta usar as 
novas tecnologias para pro-
vocar a mudança, tão espe-
rada no ensino, que leve ao 
sucesso dos nossos alunos. 
As novas tecnologias podem 
dar uma boa ajuda, mas não 
são, só por si a resposta. A es-
cola e os professores devem, 
isso sim, desenvolver aquilo 
que Tony Wagner, investiga-
dor de Inovação na Educação 
da Universidade de Harvard, 
chamou de “competências 
de sobrevivência” necessá-
rias para que os jovens pos-
sam enfrentar os desafios 
futuros: pensamento crítico, 
capacidade de argumenta-
ção e de resolução de proble-
mas, agilidade e adaptabili-
dade, colaboração, iniciativa 
e empreendedorismo, boa 
comunicação oral e escrita, 
capacidade de aceder à infor-
mação e analisá-la e, por fim, 
curiosidade e imaginação. Os 
alunos precisam de compre-
ender as razões por detrás 

das coisas, ler, falar, encon-
trar soluções por si próprios.  

 As novas tecnologias 
devem estar ao serviço da au-
tonomia do aluno e não ser 
um entrave à sua capacidade 
criativa e pensante que torna 
o ser humano tão singular.

 As nossas escolas es-
tão cada vez mais apetrecha-
das de meios informáticos e 
tecnológicos, o ensino tende 
a ser cada vez mais “técnico” 
e cada vez menos humanista. 

 É preciso valorizar o 
ser humano pensante e crí-
tico (o nosso cérebro é o 
nosso melhor computador). 
Temos de ajudar os nossos 
alunos a desenvolver o ra-
ciocínio abstrato, a apreciar 
a beleza de uma obra de 
arte, a fundamentar as suas 
escolhas e a posicionar-se 
criticamente perante os 
acontecimentos do mundo.

  Luísa Pereira

EDITORIAL

Professores:
Ana Faria, Júlia Freire, Luísa 
Pereira
Composição: 
Jorge Duarte

Alunos:  
Catarina Correia 11º I
Andreia Henriques 10º J 2
Marta Lopes 7º D
Iris Batista 7º D
Ema Francisco 7º C
Carolina Martins 11º G
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AJUDA A AJUDAR
Voluntariado

 Ao longo do ano, o grupo de voluntariado Ajuda a Ajudar, 
constituído por cerca de 26 alunos da nossa escola, desenvolve 
diversas atividades de cariz social, inclusão e solidariedade. 
 No 30º aniversário da escola, dinamizámos a atividade 
“Aniversário Solidário”. Esta iniciativa teve como objetivo fazer 
cabazes de natal para as famílias mais carenciadas da nossa es-
cola. Com os alimentos angariados no almoço de Natal da comu-
nidade educativa, foi possível recolher bens alimentares e, assim, 
entregar no dia 21 de dezembro, cabazes a 24 famílias. Neste 
mesmo dia, tivemos a honrosa visita do Mestre Manuel Carga-
leiro à nossa sala de trabalho. Esta ação só foi possível devido 
ao envolvimento de toda a comunidade escolar e dos apoios do 

Lyons Club do Seixal e da Real Bolo. Um bem-haja a todos os que 
permitiram o sucesso desta ação. Deixo aqui um grande louvor e 
agradecimento a estas entidades.
 Como elemento ativo do grupo de voluntariado, agrade-
ço a todos os que nos ajudaram a tornar o Natal destas famílias 
um bocadinho mais feliz e mais acolhedor. Toda esta iniciativa 
foi bastante enriquecedora para todos os alunos do grupo de 
voluntariado. Pessoalmente, posso dizer que foi das atividades 
mais importantes da minha vida, não por me ter ajudado a pas-
sar o tempo ou algo do género, mas sim porque todas aquelas 
pessoas a quem entregámos os cabazes retribuíam com sorrisos 
e algumas com lágrimas nos olhos e para mim isso foi o que mais 
me surpreendeu e mais me ajudou na forma como vejo os ou-
tros. 
 No dia 11 de janeiro, realizou-se a ação de formação do 
YoungVolunTeam. Trata-se de um projeto da Caixa Geral de De-
pósitos, em parceria com a Sair da Casca e a Entrajuda, que pre-
tende promover o tema do voluntariado junto das escolas do En-
sino Secundário de todo o país, reforçando o reconhecimento da 
importância do seu contributo para o desenvolvimento de com-
petências fundamentais nos jovens em diferentes eixos: inclusão 
social, educação, emprego e cidadania.
 Se gostas de ajudar e gostavas de fazer a diferença, podes 
juntar-te a nós, inscrevendo-te na biblioteca.

Carolina Martins, 11.º G

 On 31st  October 2015, we 
had our English class in the Labling 
of our school, and we liked it very 
much.
 The Labling is a room where 
teachers of subjects of different lan-
guages like French, English and Portuguese help students.
 We talked about Halloween day, we played lots of funny 
games, for example: crosswords and word search and we saw ri-
ddles in a PowerPoint presentation.
  At the end of the class, the teacher gave some candies but 
we could only eat them when we had finished all the exercises, 
because the candies were like a reward to us.

Carolina Bica, Iara Duarte, Inês Pinto, 7º A

Halloween Day

DIREITOS HUMANOS
Textos Criativos

Dizemos NÃO à indiferença!

Todos os dias são importantes nas nossas vidas. Hoje 10 de de-
zembro, não podíamos ficar indiferentes. Muitas conquistas se 
fizeram, muito ainda há por lutar. 
Depois do visionamento do documentário sobre os Direitos Hu-
manos, a professora de Geografia lançou um desafio: “Escrever 
um texto em 77 palavras, onde constasse a expressão “Direitos 
Humanos”. Parece fácil não é? Aqui ficam os nossos testemunhos:

Na atualidade, os Direitos Humanos são muito importantes, mas 
nem sempre foi assim. Para as civilizações passadas nem toda a 
gente tinha direitos e a vida era desrespeitada.
Várias tentativas de formação de uma lista de direitos iguais para 
todos foram feitas, mas nunca eram totalmente respeitadas, pois 
havia sempre alguém que tentava impor a sua superioridade.
Apesar de todas as dificuldades, chegou-se à conclusão que, in-
dependentemente da sua origem, toda a vida humana devia ser 
valorizada.

Ana Rita e Filipa Abreu, 10º F

Hoje, acordei, sabia o que me esperava: mais um dia na fábrica. 
Tem sido assim há oito anos desde que caí na ratoeira desta pro-
posta, neste “poço sem fundo” do qual não tenho esperança de 
escapar. Todos os dias me pergunto o que aconteceu às promes-
sas incumpridas de uma vida livre e igual para todos. Esta passou 
a ser a minha vida, minha e de muitos outros. Nós, as vitimas 
desta fachada que são os Direitos Humanos.

Yahoshua Miranda e Tiago Pratas, 10º F

Toda a gente tem direitos                                                                                                                   
Independentemente da sua condição                                                                                              
quer seja judeu ou cristão                                                                                                                         
são livres de preconceitos

Não interessa a cor da pele                                                                                                                     
nascemos todos iguais                                                                                                                            
como as obreiras que produzem o mel                                                                                                    
somos todos especiais                                                                        

Temos direito à liberdade                                                                                                                      
Independentemente de onde viemos                                                                                                                    
para o mundo entrar em fraternidade                                                                                                  
os escravos libertaremos    

Alcançar a igualdade foi o sonho                                                                                                            
que Dr. King quis concretizar                                                                                                                      
mas a desigualdade é algo medonho                                                                                                     
cabe a nós a conseguir enfrentar

João Gomes, 10º F

Se não houvesse Natal…

Ah, se não houvesse Natal…
não haveria crianças, de todas as cores, de caras imundas
e mãos rogando fragmentos de esperança
ou migalhas de compaixão;
não haveria estilhaços de bombas a destruir corpos e sonhos;
não haveria gente, de olhar baço, a tentar ver o futuro que não 
está lá.

Se não houvesse Natal…
os velhos poderiam continuar a sonhar com o jantar em família,
ou apenas com a sopa fumegante (ou somente com a família?),
mitigando os dias azedos e sem fim
numa expetativa de um excerto de felicidade.

Se não houvesse Natal…
não existiriam mulheres maltratadas, 

nem homens desesperados pelo trabalho 
que lhes fugiu 
e lhe mata os dias e os filhos, 
nem doentes desiludidos - entre lençóis alvos e pessoas indife-
rentes -, 
nem animais enganados num abrigo efémero…

E os loucos, 
aqueles que, alheios ao Natal, apregoam estes males 
e nos massacram as mentes,
aqueles que lutam para exterminar as injustiças, 
aqueles que inventam homens e mulheres e crianças sem-abrigo 
e lhes emprestam um pouco de calor,
esses seriam banidos,
relegados para parte incerta,
… por serem loucos, só por serem loucos.

Maria José Castro

Os Direitos Humanos são para respeitar
Pela liberdade e igualdade deves lutar
A nenhuma força tirana nos devemos submeter
Ninguém tem o direito de nos dizer como viver
Toda a gente tem direitos, sejam desconhecidos, vizinhos ou 
amigos
Somos todos iguais, temos que nos manter unidos
Não discrimines pela cultura, etnia ou religião
Todos somos humanos, todos temos um coração
Não deixes que os Direitos sejam apenas um papel
É preciso que a eles te mantenhas fiel

                  Guilherme Ferreira e Bárbara Sexauer, 10°F

Onde começam afinal os direitos humanos?
Talvez seja na Educação, ou não professores?
Talvez nas câmaras de gás construídas por engenheiros forma-
dos.
Ou nas crianças envenenadas por médicos diplomados.
Talvez até seja nas mulheres e bebés assassinados por terroristas 
graduados de universidades.
Ou nos idosos maltratados pela família aprimorada.
Assim, tenho as minhas suspeitas sobre a educação.
Senhores Professores, os seus esforços nunca deverão produzir 
monstros treinados ou psicopatas hábeis.  
Ler, escrever e saber matemática só será importante se tornar as 
nossas crianças mais humanas. 
Incentivemo-las então a lutar pelos seus direitos e a serem ou-
sadas. Exigimos libertar a nossa mente, a coragem nunca foi a 
ausência do medo, mas sim a sua conquista.

Raquel Rei, 11º G
Todos somos livres
Todos somos iguais
Gandhi decretou
Hitler exterminou
E todos reclamaram
O direito à vida
O direito à justiça
Universalidade
Habitação, saúde
Liberdade? Sim
Escravatura? Não.
E eu tenho um sonho. Afirmou Dr. King.
Mandela preso
Pela tortura e discriminação.
Esta é a breve história da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos.
Somos tão pequenos neste mundo imenso. 
Uma certeza temos – a dignidade em qualquer lugar do mundo. 
Em qualquer lugar do mundo.
Aqui e Sempre! 

Fátima Veríssimo
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Este ano, decidimos dar a palavra aos alunos participantes. Eis o 
que eles disseram...

•	 Foram	três	dias	cheios	de	energia	e	alegria.	Gostei	muito	
das caminhadas, pois foram desafiantes mesmo sendo eu ama-
dor. Não gostei muito das condições da pousada, até porque ha-
via um vidro partido no quarto dos rapazes que deixava passar 
o frio e apenas uma ficha, no quarto todo, funcionava.

•	 Toda	a	neve	e	amizade	que	se	podem	observar	na	Serra	
resultaram num fim de semana inesquecível.

•	 Foram	três	dias	de	convívio	e	de	desafios	devido	à	tempe-
ratura	e	às	atividades,	porém	foram	três	dias	maravilhosos	que	
quero repetir.

•	 Esta	viagem	à	Serra	da	Estrela	foi	espetacular	devido	aos	
amigos,	ao	tempo,	às	novas	amizades,	às	brincadeiras...	três	dias	
inesquecíveis, que sem dúvida serão para repetir.

•	 Estes	três	dias	foram	algo	que	nunca	esquecerei!!	Desde	
o acordar de madrugada para não perder o autocarro até ao 
regresso a casa. Brincámos, cantámos, rimos ,...,resumindo, par-
tilhámos momentos que jamais serão esquecidos e que serão 
mantidos	como	memórias	estimadas	e	queridas!	Sinceramente,	
foi	uma	experiência	que	gostaria	de	repetir,	sem	dúvida	alguma!

•	 Três	dias	fantásticos!	Desde	o	convívio	às	atividades,	mas	
o que de facto houve de super positivo foi o espírito divertido 
dos	professores,	não	estava	à	espera,	 sinceramente.	Na	escola	
estamos	 habituados	 a	 um	 registo	mais	 exigente	 e	 sério	 e	 foi	
muuuuuuito	bom	ver	a	“transformação”	dos	professores	porque	
deu	 logo	outra	animação	à	 viagem!!!!	 Estou	habituada	a	 fazer	
atividades sem os meus pais, só rodeada de monitores e amigos, 
por	 isso	não	 foi	novidade	a	“liberdade”	e	 ter	de	me	desenven-
cilhar sozinha. No entanto, uma coisa que me fez ter gostado 
ainda mais desta viagem foram os “discursos” do stôr Sousa: “a 
vida sem correr riscos não tem piada”; “ultrapassar os limites por 
vezes	é	bom”…	!!!	Os	6	magníficos	são	brutais	e	que	para	o	ano	
haja	mais	 (com	mel)!	A	melhorar	para	o	ano:	cinco	dias,	 cinco	
dias,	cinco	dias,	cinco	dias!!!!

•	 Na	Serra,	brincámos,	falámos,	cantámos,	fizemos	a	união.	
Na Serra sorrim os, quentinhos, gelados... Memórias do coração.

•	 Foi	uma	experiência	super	agradável	e,	na	minha	opinião,	
importantíssima para se ganhar independência da comida da 
mãe; aspetos que mais gostei: da caminhada, do convívio, e dos 
professores, todos divertidos. Aspetos que menos gostei: a ca-
minhada, NA MINHA OPINIÃO, ser curta.

•	 Foram	 três	 dias	 espetaculares,	 cheios	 de	 risos,	música	 e	
muito	frio!	O	único	problema	é	que	três	dias	é	muito	pouco	tem-
po!	Deviam	ser	pelo	menos	cinco...

•	 Frase:	água	de	mel.	Pontos	 relevantes:	para	uma	pessoa	
que	nunca	viu	neve,	foi	um	facto	bastante	positivo.	A	diversão	
com os colegas. E o acolhimento dado pelos professores foi ex-
celente. Sugestões para melhorar: Nenhuma.

•	 Foram	três	dias	 incríveis,	onde	foi	possível	conhecermos	
pessoas e até mesmo ficar a conhecer melhor quem conhecía-
mos	de	vista.	Gostei	de	tudo	e	do	facto	de	ganharmos	alguma	
independência. Cinco dias era de facto ainda melhor.

•	 Foram	três	dias	 fantásticos	com	ótima	companhia,	onde	
gargalhámos e sorrimos, onde nos divertimos e cantámos e 
onde nos conhecemos melhor. Sem dúvida, três dias inesquecí-
veis	a	repetir!

HOMENAGEM           7
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