
  

 Em tempo de aniversário, o ”Outra Margem” sente-se 
um pouco nostálgico. É que já se passaram 34 anos desde 
que a escola foi inaugurada e há tanto para recordar, tanta 
coisa boa aconteceu (sim, porque as desditas não se dizem)! 
E é bom ter saudades, é bom olhar para trás e perceber que 
a escola cresceu e se fez adulta, graças a todos os que, ao 
longo dos anos, contribuíram para que ela se tornasse uma 
referência no nosso concelho. No que hoje somos está um 
pedacinho de cada um deles.
 Para esta edição decidimos trazer de volta um pouco 
do passado, recordar os primeiros anos, os primeiros sonhos 
e projetos, os seus protagonistas, hoje já pais de alunos da 

nossa escola. Quantas histórias e aventuras po-
deriam ser contadas, escolhemos apenas algu-

mas, numa atitude quase aleatória, pois não haveria es-
paço para referir todas.
 Que o passado nos sirva para valorizar o presente, 
projetar o futuro e repensar a escola, aceitando com en-
tusiasmo os desafios que permanentemente nos são co-
locados.
 O jornal “Outra Margem” junta-se à festa e ergue a 
sua taça, brindando à saúde da escola e de todos os que 
nela trabalham e aprendem.
Parabéns à Escola Secundária Manuel Cargaleiro!

               Luísa Pereira

 “Debruçamos o nosso olhar sobre uma das dez ilhas de 
Cabo Verde. Vislumbramos uma ilha, entre o paralelo 140 48’ 
Norte e 170 22’ Norte, onde imprimimos a nossa criatividade. É 
a nossa sensibilidade que partilhamos convosco”. Assim se ini-
ciou, a apresentação realizada na Direção Geral de Educação, 
após a concretização do projeto de intercâmbio entre a nossa 
Escola e o Liceu de Sal-Rei, Boavista, Cabo Verde, 1998/1999. O 
projeto de intercâmbio foi concebido pelas professoras Carla 
Marisa e Fátima Veríssimo, tendo sido acompanhado pelo pro-
fessor Rodrigo.
 A educação intercultural como pressuposto ideológico 
do projeto, pretendeu fomentar o intercâmbio de saberes e 
culturas, envolvendo uma delegação de alunos na cooperação 

com a ilha da Boavista. 
 Estiveram envolvidos neste projeto diversas entidades 
que apoiaram financeiramente o projeto nas deslocações 
entre as duas escolas, a saber: Grupo de Trabalho para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, o Secreta-
riado Entreculturas, a Câmara Municipal do Seixal e o Governo 
Civil de Setúbal.
 Entre as diversas atividades realizadas pelos alunos das 
duas escolas, destacam-se a troca de correspondência, a rea-
lização de oficinas de formação nas áreas de informática, ex-
pressão dramática e artes plásticas dinamizadas na Boavista 
pelos nossos alunos, as visitas de estudo, as oficinas de forma-
ção para professores, o concurso de poesia, entre outras. 
 Mais dos que as palavras que possamos escrever sobre 
esta experiência vivida pelos professores e alunos, deixamos 
alguns testemunhos.
 Professores do Liceu de Sal-Rei (acolhimento em Portu-

gal):
  “O tratamento em todos os aspetos e de 
todos os rostos que encarámos durante os 12 
dias foi simplesmente fantástico”; “Sentimo-nos 
em casa com tão caloroso acolhimento”.
Diretor do Liceu: “As imagens gravadas, as ami-
zades realizadas, o conhecimento da vossa rea-
lidade entre outras, dificilmente sairão da nossa 
retina
Dos alunos de Cabo-Verde:
 “Não tenho palavras para expressar a ale-
gria de vos ter conhecido”; “Ensinaram-nos mui-
tas coisas”, “Não encontro maneira de expressar 
o que sinto porque é muito forte para poder ex-
plicar. 

Fátima Veríssimo
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  Em 1996, a nossa escola candidatou-se à Rede 
de Escolas Expo’ 98, no sentido de envolver as comuni-

dades educativas para a EXPO'98, Exposição Mundial de 
1998, cujo tema foi "Os oceanos: um património para o 
futuro" e cujo propósito era comemorar os 500 anos dos 

Descobrimentos Portugueses.
 De olhos postos no oceano, desenvolvemos durante 
dois anos um projeto de articulação curricular, integrando 

alguns dos projetos com projeção na escola. 
 Do ponto de vista curricular estiveram envolvidas 

várias disciplinas no domínio das artes, das ciências, das 
línguas, das ciências sociais e do desporto, cujos trabalhos 

foram desenvolvidos 
no âmbito dos conselhos de turma e 
na Área Escola. Igualmente, os diversos 
projetos que existiam na altura (Atelier 
de Artes Decorativas, Desporto Esco-
lar, Rádio e Televisão Escolar, Clube de 
Jornalismo, Clube Europeu, Oficina 
da Ciência, Escola Verde e Clube de 
Cerâmica) deram o seu contributo na 
execução do projeto.
 Deste trabalho, resultaram qua-
tro perspetivas de abordagem sobre 
o tema central e criaram-se os dossiês 
temáticos que serviram de suporte à 
exposição que a Escola participou em 
1998. 

 O Infinito Saber Azul contemplou:
Artismar, onde se incluiu o património edificado do Seixal, as 
artes plásticas, um quadro vivo, o intercâmbio escolar com a 
Escola de Sal-Rei (Boavista, Cabo Verde), dramatização, poesia 
e um festival intercultural.
 Património Marítimo onde se destacou o intercâmbio 
escolar com o Lycée de Saint Exupéry (La Rochelle, França).
Oceano XXI , com uma diversidade de abordagens no âmbito 
da poluição dos recursos marítimos, energias renováveis, ci-
ência e tecnologia, património natural do litoral, entre outras.
 À bolina que explorou as técnicas de orientação, as 
atividades naúticas e os instrumentos náuticos.  

Fátima Veríssimo

EXPO 98 - O INFINITO SABER AZUL
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Foi assim que eu nasci…

            Olá, sou o “ Outra Margem, o jornal da Escola Se-
cundária Manuel Cargaleiro e hoje vou falar um pouco de 
mim. Nasci em 1988 e sou, como já devem ter percebido, o 
projeto mais antigo da escola. Ao longo destes anos, nunca 
deixei de aparecer e fui testemunha permanente de tudo o 
que de importante por aqui aconteceu. Por isso, se quiserem 
conhecer melhor a história da escola, só precisam de percor-
rer com atenção as minhas páginas, algumas já amarelecidas 
pelo tempo.
         Hoje sou um adulto orgulhoso e, ao mesmo tempo, 
consciente das minhas responsabilidades e vou continuar o 
meu trabalho com rigor e verdade, enaltecendo o que se faz 
bem e chamando a atenção para o que falta fazer, sempre 
num espírito construtivo e de colaboração. Mas, como tudo 
na vida, nada conseguirei sozinho, preciso de quem escreva 
e, sobretudo, de quem me leia, por isso aqui vai o meu apelo: 
junta-te a mim, faz-te jornalista, repórter, fotógrafo e faz-te 
leitor! Eu estarei de braços abertos para te receber. Preciso 
de todos para continuar o meu caminho.

   Parabéns à escola que me viu nascer!

EDITORIAL

ELOS DE SOLIDARIEDADE

JORNAL “A OUTRA MARGEM”

Jorge Duarte

Foto: Bergtor  Opsett



 
 
 
 
 
 Em 1985 não tínhamos telemó-
veis, portanto não corríamos o risco de 
partir o telemóvel. 
 Também não sofríamos de stress 
aguardando por mensagens nem tínha-
mos tendinites pelo uso desmesurado 
dos dedos a pressionar teclas. Certo?
Nesses tempos não usávamos computa-
dores e a palavra antivírus não constava 
do nosso vocabulário nem ansiávamos 
pelo correio eletrónico.
 Tínhamos, isso sim, uma escola 
novinha em folha, uma comunidade 
educativa onde todos (ou quase!) éra-
mos estreantes. Os pavilhões eram no-
vos, não tínhamos amianto porque não 
havia telheiros, as cadeiras – as poucas 
já entregues - cheiravam a verniz e as sa-
las tinham o odor da tinta ainda fresca. 
As poças que nos enlameavam os sapa-
tos eram tantas quantas as vontades de 
aprender, fazer coisas novas e usufruir 
das nossas novidades.
 Cedo se criaram atividades relacio-
nadas com a Saúde. Tão cedo que já não 
conseguimos apontar uma data… por-
que nem houve uma inauguração. O clu-
be e as atividades da Saúde misturam-se 
com a história da Escola.
 A disciplina de Saúde, no 9ºano, 
foi um dos motores para levar o tema 
para fora da sala de aula. Inventávamos 
dias comemorativos para os alunos in-
vadirem os espaços, aprumados nas 
suas alvas batas - dobradas e engoma-
das a preceito pelas mães esmeradas 
-, e fazerem rastreios, darem palestras, 
fazerem concursos. O centro de saúde 
da Amora colaborava connosco e, com 
frequência, os médicos vinham à esco-
la: ajudar numa aula, dar uma palestra 
sobre um tema da atualidade ou, sim-
plesmente, ensinar os alunos a fazer os 
testes de identificação dos grupos san-
guíneos (hoje não permitidos na escola 
devido ao risco de transmissão de do-
enças através do contacto com sangue 
contaminado).
 As Artes sempre foram uma área 
forte nesta Escola Secundária do Fogue-
teiro (hoje Manuel Cargaleiro) e, sempre 
foram, também, as nossas aliadas para 
divulgar atividades com cartazes apela-
tivos, dar a conhecer as nossas campa-

nhas com logótipos que atraíam os mais 
distraídos ou emoldurar, enriquecendo, 
os nossos eventos.

 

E as “Letras” eram o nosso braço direito 
fazendo reportagens, comunicando as 
nossas iniciativas, ajudando com textos 
que esclareciam as práticas da saúde.
 Convidámos investigadores e 
profissionais de saúde para nos ensina-
rem mais sobre tudo o que à saúde dizia 
respeito. As disciplinas de Socorrismo 
e Noções Básicas de Saúde, do 11ºano, 
davam-nos a oportunidade de saber, e 
fazer, coisas práticas e auxiliar a divul-
gação de algumas pragas do século XX. 
Surgiam os primeiros casos de SIDA, os 
cientistas isolavam o HIV, e nós quería-
mos saber como era; falavam-nos das 
toxicodependências e aprendíamos que 
o álcool e o tabagismo eram também de-
pendências tal como as drogas “leves” e 
“pesadas” que inundavam a sociedade. E 
o grupo de Teatro ajudava-nos montan-
do peças sobre estas temáticas.
 E a tradição foi-se mantendo. 
Agora as coisas adquiriram um aspe-
to mais formal. Temos um Programa de 
Educação para a Saúde - o PES; temos 
uma equipa constituída por professores 
e técnicos que o operacionalizam; uma 
enfermeira da Saúde escolar, que todas 
as segundas-feiras de manhã está pre-
sente na nossa escola (sala 32) e que faz 
a ponte com os centros de saúde; temos 
uma lei que determina que a Educação 
para a Sexualidade seja 

obrigatória 
em todas as turmas; e temos muitas 
atividades que tocam em temas ful-
crais da saúde (alimentação saudável, 
consumos de substâncias, violência 
nas relações).

 Introduzimos ainda, neste ano 
letivo de 2019-2020, a figura do Em-
baixador da Saúde, um aluno por cada 
turma do ensino básico, que replica in-
formação e desafios mensais nas respe-
tivas turmas.
 Continuamos ainda, tal como já 
o fazíamos no passado, a contar com 
os nossos, de hoje e de ontem, para 
espalhar a saúde: alunos de 12ºano de 
Biologia, que ensinam o que aprendem, 
pondo em prática o projeto “Biologia e 
os Desafios da Atualidade: A sexuali-
dade no séc. XXI”; alunos de 10º e 11º 
que passam palavra para os mais novos 
da nossa escola ou para os convidados 
mais pequenos do 1º ou 2º ciclo das 
escolas vizinhas, dinamizando labora-
tórios abertos; alunos do 9º ano que 
asseguram parte do Congresso da Saú-
de que todos os anos se concretiza na 
nossa escola; e os pais dos atuais alunos, 
ex-alunos que seguiram as vias da saúde 
e que foram os pioneiros de todas estas 
iniciativas, que vêm à Escola falar-nos 
das suas profissões, dos seus caminhos, 
das suas experiências.
 E a tradição mantém-se. E falar de 
Saúde continua a fazer sentido.

Maria José Castro e Teresa Hilário
 (grupo de Biologia e Geologia)

Professores:
Maria José Moreira, Júlia 
Freire, Luísa Pereira
Composição: 
Jorge Duarte
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  O Projeto Serra da Estrela, originalmente deno-
minado Clube de Desporto e Ar Livre, foi criado no ano letivo 
de 1989-1990, no âmbito do Plano de Atividades do Grupo de 
Educação Física. A ideia de criar este projeto surgiu com a ne-
cessidade de proporcionar aos alunos um conjunto de atividades 
desportivas em contacto com a natureza, onde estes pudessem 
vivenciar experiências significantes, numa perspetiva presente e 
futura, com a finalidade de criar hábitos de vida saudável e de 
melhoria da qualidade de vida, valorizando: o desenvolvimento 
das capacidades motoras, volitivas e cognitivas; o gosto pela prá-
tica regular das atividades físicas na natureza; a compreensão da 
sua importância como factor de saúde; a socialização e integra-
ção dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal 
e das relações humanas e da cidadania; o desenvolvimento da 
força de vontade e do espírito de sacrifício, de superação, de res-
ponsabilização e autonomia, contribuindo para a mudança de 

comportamentos e atitudes relativamente à necessidade de 
preservar a natureza.
 Durante estes anos, (no presente ano letivo o projeto 
completará a bonita idade de 30 anos), muitos foram os alu-
nos que participaram nas centenas de atividades realizadas. 
Devemos realçar que devido à sua longa duração, neste mo-
mento, contamos já com os filhos dos nossos antigos alunos, 
que participaram na fase anterior do projeto. 
 Ao longo deste percurso têm caminhado connosco 
muitos professores, que com o seu empenho e entusiasmo, 
têm contribuído para a construção e vitalidade do projeto.  

 Do conjunto de atividades realizadas podemos des-
tacar caminhadas, acampamentos, orientação, escalada e 
rapel, atividades na neve, iniciação ao ski, entre outras. O 
ponto alto das atividades é considerado por todos como as 
atividades realizadas durante três dias na Serra da Estrela.

António Sousa

 PROJETO SERRA DA ESTREL A A SAÚDE, OS TELEMÓVEIS E AS TRADIÇÕES

2019

1991

A escola secundária Manuel Cargaleiro foi uma escola pioneira 
na margem sul a fazer a ligação entre uma cidade francesa e uma 
portuguesa. Esta iniciativa teve como enquadramento a gemina-
ção entre La Rochelle e Seixal e Seixal Grenoble. 
 Primeiramente, os alunos da nossa escola visitaram La Ro-
chelle e receberam em suas casas os seus congéneres franceses, 
num intercâmbio escolar que marcou não só a ligação entre as 
duas comunidades, mas sobretudo todos aqueles que passaram 
por esta inesquecível experiência.  Para além da apresentação dos 
seus projetos escolares, os alunos eram também brindados com 
um intenso programa de atividades, que passava, por exemplo, 
por visitas a lugares icónicos, locais de rara beleza e interesse his-
tórico e cultural das regiões. Este intercâmbio escolar proporcio-
nou a todos os participantes a descoberta de novas realidades, 
o cultivo de relações entre jovens e famílias, que aproximam 

comunidades e fomentam o desenvolvimento de cidadãos, por-
tugueses e franceses, mais abertos à pluralidade, à diversidade e 
ao mundo.
 Recordar esses dias, recordar as emoções que as famílias 
que acolhiam os alunos expressavam na hora da despedida, tan-
to cá como em La Rochelle e Grenoble, são a prova de que esta 
iniciativa criava laços de amizade e experiências enriquecedoras. 
 Conhecer uma cidade e um país é abrir janelas para um 
mundo diferente do nosso quotidiano, é alargar horizontes, é 
aprender e respeitar as diferenças, é criar amizades e é, sobretu-
do, conhecer e receber amigos. Para toda a escola e para todos 
os alunos participantes, estou convicta que estas experiências 
ficaram gravadas nas memórias de todos.

Fátima Fonseca

INTERCÂMBIO

PES

en.campingdelageres.com

Bing Maps

Grenoble



Palavras
Desabrocham na ponta do lápis
Inventam-se as frases teimosas
     Em palavras decompostas.
E o verbo opõe-se ao ESTAR
   SER
   QUERER.

Revolta-se contra o sujeito
            Eu estou
            Eu sou
            Eu quero.

Reclama o predicado dos lugares
Geometricamente desenhados
E, finalmente, cansado das palavras teimosas
Metaforicamente remata.

O mar é como um apagador
Das palavras escritas nas ondas.

E o poeta silenciou a gramática
Libertou a essência da palavra
Com sons inócuos
À conversa com o sujeito.

   Fátima Veríssimo
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 Estávamos em setembro (ainda se 
escrevia Setembro com letra maiúscu-
la!) do ano letivo 1988/89 quando  fui 
colocada na então chamada escola se-
cundária do Fogueteiro.  
 A receção aos professores foi fei-
ta na sala de professores, onde, depois 
das boas vindas do conselho diretivo 
(assim se chamava então!) assisti à re-
presentação da   peça de teatro «Antes 
de começar » de Almada Negreiros. Fi-
quei, ficámos fascinados com a atuação 
dos alunos, vestidos a rigor e com mui-
to bom gosto, e todos os ouvimos com 
atenção e respeito. 
 Quando a peça terminou, e depois 
de enormes aplausos, a professora Tere-
sa agradeceu a nossa presença e deu os 
parabéns aos alunos pelo trabalho reali-
zado. Sim, era a professora Teresa Ferrei-
ra, a que deu o nome ao nosso auditório, 
e que dinamizava o clube de teatro na 
altura. Penso que foi a primeira peça que 
ensaiaram mas muitas  outras se segui-
ram! Ao pedir a colaboração de outros 
professores para integrarem o Clube de 
teatro, prontifiquei-me logo para dele fa-
zer parte e assim começou uma aventura 
que ainda hoje, mas com o nome de Ofi-
cina de expressão dramática,  permanece 
na nossa escola. Muitos alunos a viveram 
connosco e muito nos divertimos todos!  

  

Encenámos o ”Auto 
da Barca” de Gil Vi-
cente, onde a Rita 
Marrafa de Carvalho 
fazia de ajudante de 
diabo, (andava na 
altura no 7ºano!), “A 
boda dos pequenos 
burgueses” de Ber-
tolt Brecht, o “Prin-
cipezinho” de Saint 
Exupéry e tantas 
outras peças adap-
tadas pelos alunos. 
Alguns anos mais 
tarde aderimos à en-
tão chamada “Escola Cultural” e tudo era 
pretexto para teatro e dança. Recordo-
me que fizemos uma representação na 
FIL nesse âmbito, o que nos orgulhou 
mesmo muito.  Os ensaios eram quando 
não tínhamos aulas (também ainda não 
havia a componente não letiva!), ao fim 
da tarde e mesmo aos sábados de manhã. 
Sim, porque a escola estava aberta, havia 
aulas de manhã! Representávamos no re-
feitório mas sem palco! (ainda não havia) 
e cá fora também, no átrio, em sítios im-
provisados. Os adereços eram feitos pela 
D. Filomena (mais uma vez obrigada D. 
Mena em nome de todos!) e os cenários, 
c l a r o, 

pelo grupo de Educação Visual, 
tal como ainda agora. Muito obrigada, 
também!
 Alguns  alunos que fizeram parte 
deste clube seguiram a carreira da re-
presentação mas com o receio de me 
esquecer de alguém, não farei aqui re-
ferência a nenhum em especial.  O que 
me surge dizer para terminar é que a 
nossa escola não seria o que é hoje  
sem o trabalho, o carinho a dedicação 
e a entrega de todos aqueles que fize-
ram e fazem parte dela. É com muito 
orgulho que o digo, que o dizemos!

Conceição Folgado

 

A geração que inaugurou a Escola Secundária do Fogue-
teiro/ESCM!

       Estávamos no ano letivo 1988/89 no 11º ano... uma gera-
ção que cresceu ao "ar livre" com uma adolescência sem tele-
móveis e playstations...com valores e ideologias diferentes das 
atuais...
 Nesta escola 
fizemos amizades 
para toda a vida e 
desfrutámos de uma 
relação saudável e 
privilegiada entre 
alunos e professores 
num âmbito muito 
familiar e de coope-
ração.Exemplo disso, 
foi a nossa viagem 
de finalistas a Itália 
de autocarro, onde, 
durante vários dias,  
tivemos oportunida-
de de conhecer Roma, 
Florença  e Veneza, 
conviver e partilhar 
momentos enriquece-
dores e inesquecíveis...
        A viagem de finalistas exigiu um prévio espírito de união 
entre os alunos com objetivo de realizarmos atividades para a 
angariação de fundos para a viagem. Todos contribuíram para 
a concretização desta viagem: alunos, professores e escola.
       Também o Baile de Finalistas ficou eternamente na me-
mória...
      O desafio parecia estranho e difícil de imaginar alcançar: 
organizar o 1º baile de Finalistas da “ESF”. Isto sem qualquer 
testemunho ou histórico, por onde nos pudéssemos orientar.

 Ímpeto da idade, vonta-

de de avançar e a 
motivação dos professores, fizeram com que se concre-
tizasse. Ambicionávamos que nada questionasse a ima-
gem de qualidade da escola. Queríamos estar todos no 
nosso melhor. Pela 1ª vez vestimos os primeiros fatos e 
vestidos de gala, os penteados aprumados e maquilha-
gem.Apresentação visual e comportamento irrepreensí-
veis e apropriados à ocasião… lá comparecemos quase 

todos.
      Grande surpre-
sa! Nunca nos tí-
nhamos imaginado 
assim. Muito nervo-
sos. Com elevadas 
expetativas de es-
tarmos à altura do 
desafio… lá fomos 
nós.
      Pedimos aos 
professores que 
elegessem os Reis 
do Baile, e lá fo-
mos dançar (com 
playlist seleciona-
da) com colegas e 
professores. Nesse 
momento, sen-
timo-nos quase 
tão adultos como 

o corpo docente. Este, por seu lado, estava orgulhoso por 
todo o ambiente criado. 
 Lá houve a eleição, com faixa e tudo! E muitas fotos para a 
posteridade.
       Passados uns anos, estes “Reis” casaram, tiveram filhos e 
agora tiveram o maior orgulho em colocar a filha na sua es-
cola, membro agora desta grande família que todos criamos!
         A verdade é que esta escola foi uma “segunda casa” para 
muitos de nós!

Cláudia Póvoa e Alexandra Carmo (ex-alunas da escola)

DÉCADAS DE 80 E 90ASSIM NASCEU O TEATRO NA  ESMC

POESIA
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Reclama o predicado dos lugares
Geometricamente desenhados
E, finalmente, cansado das palavras teimosas
Metaforicamente remata.

O mar é como um apagador
Das palavras escritas nas ondas.

E o poeta silenciou a gramática
Libertou a essência da palavra
Com sons inócuos
À conversa com o sujeito.

   Fátima Veríssimo
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 Estávamos em setembro (ainda se 
escrevia Setembro com letra maiúscu-
la!) do ano letivo 1988/89 quando  fui 
colocada na então chamada escola se-
cundária do Fogueteiro.  
 A receção aos professores foi fei-
ta na sala de professores, onde, depois 
das boas vindas do conselho diretivo 
(assim se chamava então!) assisti à re-
presentação da   peça de teatro «Antes 
de começar » de Almada Negreiros. Fi-
quei, ficámos fascinados com a atuação 
dos alunos, vestidos a rigor e com mui-
to bom gosto, e todos os ouvimos com 
atenção e respeito. 
 Quando a peça terminou, e depois 
de enormes aplausos, a professora Tere-
sa agradeceu a nossa presença e deu os 
parabéns aos alunos pelo trabalho reali-
zado. Sim, era a professora Teresa Ferrei-
ra, a que deu o nome ao nosso auditório, 
e que dinamizava o clube de teatro na 
altura. Penso que foi a primeira peça que 
ensaiaram mas muitas  outras se segui-
ram! Ao pedir a colaboração de outros 
professores para integrarem o Clube de 
teatro, prontifiquei-me logo para dele fa-
zer parte e assim começou uma aventura 
que ainda hoje, mas com o nome de Ofi-
cina de expressão dramática,  permanece 
na nossa escola. Muitos alunos a viveram 
connosco e muito nos divertimos todos!  

  

Encenámos o ”Auto 
da Barca” de Gil Vi-
cente, onde a Rita 
Marrafa de Carvalho 
fazia de ajudante de 
diabo, (andava na 
altura no 7ºano!), “A 
boda dos pequenos 
burgueses” de Ber-
tolt Brecht, o “Prin-
cipezinho” de Saint 
Exupéry e tantas 
outras peças adap-
tadas pelos alunos. 
Alguns anos mais 
tarde aderimos à en-
tão chamada “Escola Cultural” e tudo era 
pretexto para teatro e dança. Recordo-
me que fizemos uma representação na 
FIL nesse âmbito, o que nos orgulhou 
mesmo muito.  Os ensaios eram quando 
não tínhamos aulas (também ainda não 
havia a componente não letiva!), ao fim 
da tarde e mesmo aos sábados de manhã. 
Sim, porque a escola estava aberta, havia 
aulas de manhã! Representávamos no re-
feitório mas sem palco! (ainda não havia) 
e cá fora também, no átrio, em sítios im-
provisados. Os adereços eram feitos pela 
D. Filomena (mais uma vez obrigada D. 
Mena em nome de todos!) e os cenários, 
c l a r o, 

pelo grupo de Educação Visual, 
tal como ainda agora. Muito obrigada, 
também!
 Alguns  alunos que fizeram parte 
deste clube seguiram a carreira da re-
presentação mas com o receio de me 
esquecer de alguém, não farei aqui re-
ferência a nenhum em especial.  O que 
me surge dizer para terminar é que a 
nossa escola não seria o que é hoje  
sem o trabalho, o carinho a dedicação 
e a entrega de todos aqueles que fize-
ram e fazem parte dela. É com muito 
orgulho que o digo, que o dizemos!

Conceição Folgado

 

A geração que inaugurou a Escola Secundária do Fogue-
teiro/ESCM!

       Estávamos no ano letivo 1988/89 no 11º ano... uma gera-
ção que cresceu ao "ar livre" com uma adolescência sem tele-
móveis e playstations...com valores e ideologias diferentes das 
atuais...
 Nesta escola 
fizemos amizades 
para toda a vida e 
desfrutámos de uma 
relação saudável e 
privilegiada entre 
alunos e professores 
num âmbito muito 
familiar e de coope-
ração.Exemplo disso, 
foi a nossa viagem 
de finalistas a Itália 
de autocarro, onde, 
durante vários dias,  
tivemos oportunida-
de de conhecer Roma, 
Florença  e Veneza, 
conviver e partilhar 
momentos enriquece-
dores e inesquecíveis...
        A viagem de finalistas exigiu um prévio espírito de união 
entre os alunos com objetivo de realizarmos atividades para a 
angariação de fundos para a viagem. Todos contribuíram para 
a concretização desta viagem: alunos, professores e escola.
       Também o Baile de Finalistas ficou eternamente na me-
mória...
      O desafio parecia estranho e difícil de imaginar alcançar: 
organizar o 1º baile de Finalistas da “ESF”. Isto sem qualquer 
testemunho ou histórico, por onde nos pudéssemos orientar.

 Ímpeto da idade, vonta-

de de avançar e a 
motivação dos professores, fizeram com que se concre-
tizasse. Ambicionávamos que nada questionasse a ima-
gem de qualidade da escola. Queríamos estar todos no 
nosso melhor. Pela 1ª vez vestimos os primeiros fatos e 
vestidos de gala, os penteados aprumados e maquilha-
gem.Apresentação visual e comportamento irrepreensí-
veis e apropriados à ocasião… lá comparecemos quase 

todos.
      Grande surpre-
sa! Nunca nos tí-
nhamos imaginado 
assim. Muito nervo-
sos. Com elevadas 
expetativas de es-
tarmos à altura do 
desafio… lá fomos 
nós.
      Pedimos aos 
professores que 
elegessem os Reis 
do Baile, e lá fo-
mos dançar (com 
playlist seleciona-
da) com colegas e 
professores. Nesse 
momento, sen-
timo-nos quase 
tão adultos como 

o corpo docente. Este, por seu lado, estava orgulhoso por 
todo o ambiente criado. 
 Lá houve a eleição, com faixa e tudo! E muitas fotos para a 
posteridade.
       Passados uns anos, estes “Reis” casaram, tiveram filhos e 
agora tiveram o maior orgulho em colocar a filha na sua es-
cola, membro agora desta grande família que todos criamos!
         A verdade é que esta escola foi uma “segunda casa” para 
muitos de nós!

Cláudia Póvoa e Alexandra Carmo (ex-alunas da escola)
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 Em 1985 não tínhamos telemó-
veis, portanto não corríamos o risco de 
partir o telemóvel. 
 Também não sofríamos de stress 
aguardando por mensagens nem tínha-
mos tendinites pelo uso desmesurado 
dos dedos a pressionar teclas. Certo?
Nesses tempos não usávamos computa-
dores e a palavra antivírus não constava 
do nosso vocabulário nem ansiávamos 
pelo correio eletrónico.
 Tínhamos, isso sim, uma escola 
novinha em folha, uma comunidade 
educativa onde todos (ou quase!) éra-
mos estreantes. Os pavilhões eram no-
vos, não tínhamos amianto porque não 
havia telheiros, as cadeiras – as poucas 
já entregues - cheiravam a verniz e as sa-
las tinham o odor da tinta ainda fresca. 
As poças que nos enlameavam os sapa-
tos eram tantas quantas as vontades de 
aprender, fazer coisas novas e usufruir 
das nossas novidades.
 Cedo se criaram atividades relacio-
nadas com a Saúde. Tão cedo que já não 
conseguimos apontar uma data… por-
que nem houve uma inauguração. O clu-
be e as atividades da Saúde misturam-se 
com a história da Escola.
 A disciplina de Saúde, no 9ºano, 
foi um dos motores para levar o tema 
para fora da sala de aula. Inventávamos 
dias comemorativos para os alunos in-
vadirem os espaços, aprumados nas 
suas alvas batas - dobradas e engoma-
das a preceito pelas mães esmeradas 
-, e fazerem rastreios, darem palestras, 
fazerem concursos. O centro de saúde 
da Amora colaborava connosco e, com 
frequência, os médicos vinham à esco-
la: ajudar numa aula, dar uma palestra 
sobre um tema da atualidade ou, sim-
plesmente, ensinar os alunos a fazer os 
testes de identificação dos grupos san-
guíneos (hoje não permitidos na escola 
devido ao risco de transmissão de do-
enças através do contacto com sangue 
contaminado).
 As Artes sempre foram uma área 
forte nesta Escola Secundária do Fogue-
teiro (hoje Manuel Cargaleiro) e, sempre 
foram, também, as nossas aliadas para 
divulgar atividades com cartazes apela-
tivos, dar a conhecer as nossas campa-

nhas com logótipos que atraíam os mais 
distraídos ou emoldurar, enriquecendo, 
os nossos eventos.

 

E as “Letras” eram o nosso braço direito 
fazendo reportagens, comunicando as 
nossas iniciativas, ajudando com textos 
que esclareciam as práticas da saúde.
 Convidámos investigadores e 
profissionais de saúde para nos ensina-
rem mais sobre tudo o que à saúde dizia 
respeito. As disciplinas de Socorrismo 
e Noções Básicas de Saúde, do 11ºano, 
davam-nos a oportunidade de saber, e 
fazer, coisas práticas e auxiliar a divul-
gação de algumas pragas do século XX. 
Surgiam os primeiros casos de SIDA, os 
cientistas isolavam o HIV, e nós quería-
mos saber como era; falavam-nos das 
toxicodependências e aprendíamos que 
o álcool e o tabagismo eram também de-
pendências tal como as drogas “leves” e 
“pesadas” que inundavam a sociedade. E 
o grupo de Teatro ajudava-nos montan-
do peças sobre estas temáticas.
 E a tradição foi-se mantendo. 
Agora as coisas adquiriram um aspe-
to mais formal. Temos um Programa de 
Educação para a Saúde - o PES; temos 
uma equipa constituída por professores 
e técnicos que o operacionalizam; uma 
enfermeira da Saúde escolar, que todas 
as segundas-feiras de manhã está pre-
sente na nossa escola (sala 32) e que faz 
a ponte com os centros de saúde; temos 
uma lei que determina que a Educação 
para a Sexualidade seja 

obrigatória 
em todas as turmas; e temos muitas 
atividades que tocam em temas ful-
crais da saúde (alimentação saudável, 
consumos de substâncias, violência 
nas relações).

 Introduzimos ainda, neste ano 
letivo de 2019-2020, a figura do Em-
baixador da Saúde, um aluno por cada 
turma do ensino básico, que replica in-
formação e desafios mensais nas respe-
tivas turmas.
 Continuamos ainda, tal como já 
o fazíamos no passado, a contar com 
os nossos, de hoje e de ontem, para 
espalhar a saúde: alunos de 12ºano de 
Biologia, que ensinam o que aprendem, 
pondo em prática o projeto “Biologia e 
os Desafios da Atualidade: A sexuali-
dade no séc. XXI”; alunos de 10º e 11º 
que passam palavra para os mais novos 
da nossa escola ou para os convidados 
mais pequenos do 1º ou 2º ciclo das 
escolas vizinhas, dinamizando labora-
tórios abertos; alunos do 9º ano que 
asseguram parte do Congresso da Saú-
de que todos os anos se concretiza na 
nossa escola; e os pais dos atuais alunos, 
ex-alunos que seguiram as vias da saúde 
e que foram os pioneiros de todas estas 
iniciativas, que vêm à Escola falar-nos 
das suas profissões, dos seus caminhos, 
das suas experiências.
 E a tradição mantém-se. E falar de 
Saúde continua a fazer sentido.

Maria José Castro e Teresa Hilário
 (grupo de Biologia e Geologia)

Professores:
Maria José Moreira, Júlia 
Freire, Luísa Pereira
Composição: 
Jorge Duarte
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  O Projeto Serra da Estrela, originalmente deno-
minado Clube de Desporto e Ar Livre, foi criado no ano letivo 
de 1989-1990, no âmbito do Plano de Atividades do Grupo de 
Educação Física. A ideia de criar este projeto surgiu com a ne-
cessidade de proporcionar aos alunos um conjunto de atividades 
desportivas em contacto com a natureza, onde estes pudessem 
vivenciar experiências significantes, numa perspetiva presente e 
futura, com a finalidade de criar hábitos de vida saudável e de 
melhoria da qualidade de vida, valorizando: o desenvolvimento 
das capacidades motoras, volitivas e cognitivas; o gosto pela prá-
tica regular das atividades físicas na natureza; a compreensão da 
sua importância como factor de saúde; a socialização e integra-
ção dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal 
e das relações humanas e da cidadania; o desenvolvimento da 
força de vontade e do espírito de sacrifício, de superação, de res-
ponsabilização e autonomia, contribuindo para a mudança de 

comportamentos e atitudes relativamente à necessidade de 
preservar a natureza.
 Durante estes anos, (no presente ano letivo o projeto 
completará a bonita idade de 30 anos), muitos foram os alu-
nos que participaram nas centenas de atividades realizadas. 
Devemos realçar que devido à sua longa duração, neste mo-
mento, contamos já com os filhos dos nossos antigos alunos, 
que participaram na fase anterior do projeto. 
 Ao longo deste percurso têm caminhado connosco 
muitos professores, que com o seu empenho e entusiasmo, 
têm contribuído para a construção e vitalidade do projeto.  

 Do conjunto de atividades realizadas podemos des-
tacar caminhadas, acampamentos, orientação, escalada e 
rapel, atividades na neve, iniciação ao ski, entre outras. O 
ponto alto das atividades é considerado por todos como as 
atividades realizadas durante três dias na Serra da Estrela.

António Sousa

 PROJETO SERRA DA ESTREL A A SAÚDE, OS TELEMÓVEIS E AS TRADIÇÕES

2019

1991

A escola secundária Manuel Cargaleiro foi uma escola pioneira 
na margem sul a fazer a ligação entre uma cidade francesa e uma 
portuguesa. Esta iniciativa teve como enquadramento a gemina-
ção entre La Rochelle e Seixal e Seixal Grenoble. 
 Primeiramente, os alunos da nossa escola visitaram La Ro-
chelle e receberam em suas casas os seus congéneres franceses, 
num intercâmbio escolar que marcou não só a ligação entre as 
duas comunidades, mas sobretudo todos aqueles que passaram 
por esta inesquecível experiência.  Para além da apresentação dos 
seus projetos escolares, os alunos eram também brindados com 
um intenso programa de atividades, que passava, por exemplo, 
por visitas a lugares icónicos, locais de rara beleza e interesse his-
tórico e cultural das regiões. Este intercâmbio escolar proporcio-
nou a todos os participantes a descoberta de novas realidades, 
o cultivo de relações entre jovens e famílias, que aproximam 

comunidades e fomentam o desenvolvimento de cidadãos, por-
tugueses e franceses, mais abertos à pluralidade, à diversidade e 
ao mundo.
 Recordar esses dias, recordar as emoções que as famílias 
que acolhiam os alunos expressavam na hora da despedida, tan-
to cá como em La Rochelle e Grenoble, são a prova de que esta 
iniciativa criava laços de amizade e experiências enriquecedoras. 
 Conhecer uma cidade e um país é abrir janelas para um 
mundo diferente do nosso quotidiano, é alargar horizontes, é 
aprender e respeitar as diferenças, é criar amizades e é, sobretu-
do, conhecer e receber amigos. Para toda a escola e para todos 
os alunos participantes, estou convicta que estas experiências 
ficaram gravadas nas memórias de todos.

Fátima Fonseca

INTERCÂMBIO

PES

en.campingdelageres.com

Bing Maps

Grenoble



  

 Em tempo de aniversário, o ”Outra Margem” sente-se 
um pouco nostálgico. É que já se passaram 34 anos desde 
que a escola foi inaugurada e há tanto para recordar, tanta 
coisa boa aconteceu (sim, porque as desditas não se dizem)! 
E é bom ter saudades, é bom olhar para trás e perceber que 
a escola cresceu e se fez adulta, graças a todos os que, ao 
longo dos anos, contribuíram para que ela se tornasse uma 
referência no nosso concelho. No que hoje somos está um 
pedacinho de cada um deles.
 Para esta edição decidimos trazer de volta um pouco 
do passado, recordar os primeiros anos, os primeiros sonhos 
e projetos, os seus protagonistas, hoje já pais de alunos da 

nossa escola. Quantas histórias e aventuras po-
deriam ser contadas, escolhemos apenas algu-

mas, numa atitude quase aleatória, pois não haveria es-
paço para referir todas.
 Que o passado nos sirva para valorizar o presente, 
projetar o futuro e repensar a escola, aceitando com en-
tusiasmo os desafios que permanentemente nos são co-
locados.
 O jornal “Outra Margem” junta-se à festa e ergue a 
sua taça, brindando à saúde da escola e de todos os que 
nela trabalham e aprendem.
Parabéns à Escola Secundária Manuel Cargaleiro!

               Luísa Pereira

 “Debruçamos o nosso olhar sobre uma das dez ilhas de 
Cabo Verde. Vislumbramos uma ilha, entre o paralelo 140 48’ 
Norte e 170 22’ Norte, onde imprimimos a nossa criatividade. É 
a nossa sensibilidade que partilhamos convosco”. Assim se ini-
ciou, a apresentação realizada na Direção Geral de Educação, 
após a concretização do projeto de intercâmbio entre a nossa 
Escola e o Liceu de Sal-Rei, Boavista, Cabo Verde, 1998/1999. O 
projeto de intercâmbio foi concebido pelas professoras Carla 
Marisa e Fátima Veríssimo, tendo sido acompanhado pelo pro-
fessor Rodrigo.
 A educação intercultural como pressuposto ideológico 
do projeto, pretendeu fomentar o intercâmbio de saberes e 
culturas, envolvendo uma delegação de alunos na cooperação 

com a ilha da Boavista. 
 Estiveram envolvidos neste projeto diversas entidades 
que apoiaram financeiramente o projeto nas deslocações 
entre as duas escolas, a saber: Grupo de Trabalho para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, o Secreta-
riado Entreculturas, a Câmara Municipal do Seixal e o Governo 
Civil de Setúbal.
 Entre as diversas atividades realizadas pelos alunos das 
duas escolas, destacam-se a troca de correspondência, a rea-
lização de oficinas de formação nas áreas de informática, ex-
pressão dramática e artes plásticas dinamizadas na Boavista 
pelos nossos alunos, as visitas de estudo, as oficinas de forma-
ção para professores, o concurso de poesia, entre outras. 
 Mais dos que as palavras que possamos escrever sobre 
esta experiência vivida pelos professores e alunos, deixamos 
alguns testemunhos.
 Professores do Liceu de Sal-Rei (acolhimento em Portu-

gal):
  “O tratamento em todos os aspetos e de 
todos os rostos que encarámos durante os 12 
dias foi simplesmente fantástico”; “Sentimo-nos 
em casa com tão caloroso acolhimento”.
Diretor do Liceu: “As imagens gravadas, as ami-
zades realizadas, o conhecimento da vossa rea-
lidade entre outras, dificilmente sairão da nossa 
retina
Dos alunos de Cabo-Verde:
 “Não tenho palavras para expressar a ale-
gria de vos ter conhecido”; “Ensinaram-nos mui-
tas coisas”, “Não encontro maneira de expressar 
o que sinto porque é muito forte para poder ex-
plicar. 

Fátima Veríssimo
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  Em 1996, a nossa escola candidatou-se à Rede 
de Escolas Expo’ 98, no sentido de envolver as comuni-

dades educativas para a EXPO'98, Exposição Mundial de 
1998, cujo tema foi "Os oceanos: um património para o 
futuro" e cujo propósito era comemorar os 500 anos dos 

Descobrimentos Portugueses.
 De olhos postos no oceano, desenvolvemos durante 
dois anos um projeto de articulação curricular, integrando 

alguns dos projetos com projeção na escola. 
 Do ponto de vista curricular estiveram envolvidas 

várias disciplinas no domínio das artes, das ciências, das 
línguas, das ciências sociais e do desporto, cujos trabalhos 

foram desenvolvidos 
no âmbito dos conselhos de turma e 
na Área Escola. Igualmente, os diversos 
projetos que existiam na altura (Atelier 
de Artes Decorativas, Desporto Esco-
lar, Rádio e Televisão Escolar, Clube de 
Jornalismo, Clube Europeu, Oficina 
da Ciência, Escola Verde e Clube de 
Cerâmica) deram o seu contributo na 
execução do projeto.
 Deste trabalho, resultaram qua-
tro perspetivas de abordagem sobre 
o tema central e criaram-se os dossiês 
temáticos que serviram de suporte à 
exposição que a Escola participou em 
1998. 

 O Infinito Saber Azul contemplou:
Artismar, onde se incluiu o património edificado do Seixal, as 
artes plásticas, um quadro vivo, o intercâmbio escolar com a 
Escola de Sal-Rei (Boavista, Cabo Verde), dramatização, poesia 
e um festival intercultural.
 Património Marítimo onde se destacou o intercâmbio 
escolar com o Lycée de Saint Exupéry (La Rochelle, França).
Oceano XXI , com uma diversidade de abordagens no âmbito 
da poluição dos recursos marítimos, energias renováveis, ci-
ência e tecnologia, património natural do litoral, entre outras.
 À bolina que explorou as técnicas de orientação, as 
atividades naúticas e os instrumentos náuticos.  

Fátima Veríssimo

EXPO 98 - O INFINITO SABER AZUL
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Foi assim que eu nasci…

            Olá, sou o “ Outra Margem, o jornal da Escola Se-
cundária Manuel Cargaleiro e hoje vou falar um pouco de 
mim. Nasci em 1988 e sou, como já devem ter percebido, o 
projeto mais antigo da escola. Ao longo destes anos, nunca 
deixei de aparecer e fui testemunha permanente de tudo o 
que de importante por aqui aconteceu. Por isso, se quiserem 
conhecer melhor a história da escola, só precisam de percor-
rer com atenção as minhas páginas, algumas já amarelecidas 
pelo tempo.
         Hoje sou um adulto orgulhoso e, ao mesmo tempo, 
consciente das minhas responsabilidades e vou continuar o 
meu trabalho com rigor e verdade, enaltecendo o que se faz 
bem e chamando a atenção para o que falta fazer, sempre 
num espírito construtivo e de colaboração. Mas, como tudo 
na vida, nada conseguirei sozinho, preciso de quem escreva 
e, sobretudo, de quem me leia, por isso aqui vai o meu apelo: 
junta-te a mim, faz-te jornalista, repórter, fotógrafo e faz-te 
leitor! Eu estarei de braços abertos para te receber. Preciso 
de todos para continuar o meu caminho.
   Parabéns à escola que me viu nascer!

Luísa Pereira

EDITORIAL

ELOS DE SOLIDARIEDADE

JORNAL “A OUTRA MARGEM”

Jorge Duarte

Foto: Bergtor  Opsett
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