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Conhecer, respeitar, aprender, dialogar, cooperar

Q

uando o outro vem... Antes de mais, o que é, quem
é, «o Outro»? Será o diferente de mim, uma pessoa, certamente, mas também tudo
o que me interpela, desafia, seduz,
atrai ou afasta.
Trata-se de situações muito diversas. Na maior parte dos casos, é o
encontro, ou desencontro, com alguém que não conheço, ou em relação ao qual construí uma representação que pode ou não corresponder
à (sua) realidade, pois todos temos
um catálogo de imagens sociais que
nos leva a classificar «o outro» de
diferentes formas. Na maior parte
dos casos, as referências não são racionais: baseam-se em clichés, preconceitos ou modelos veiculados
pelas comunicações que alimentam a visão que temos dos grupos
sociais, das pessoas e do mundo. A
importância da escola como espaço
de questionamento e (re)construção
de tais representações sociais é fulcral. Dos preconceitos, que todos
temos, ao racismo e à perseguição
do «outro», do diverso, o caminho é
breve e escorregadio...

Para todas as situações existe um
(semi)decálogo proposto há já
meio século pelo Concílio Vaticano II, na Declaração Nostra Aetate, sobre as relações da Igreja com
as outras religiões (foi promulgada
por Paulo VI, em 28 de outubro de
1965, e termina com as palavras: «A
Igreja condena toda e qualquer discriminação ou violência praticada
por motivos de raça ou cor, condição
ou religião»). As indicações deste
documento do magistério da Igreja católica fazem parte do programa de EMRC do Ensino Básico e
aplicam-se não só à atitude que um
cristão deve(ria) ter perante pessoas que têm crenças diferentes da
sua (um muçulmano, um hindu, um
budista...), mas em relação a quem
simplesmente pensa, sente e age de
modo diferente dele: aplica-se também, e sobretudo, ao mundo da política, às conversas de café, à heterogeneidade de uma turma escolar,
à família... Como me devo colocar
perante um adversário político, um
agnóstico, um ateu?
Simplificando e muito resumidamente, a atitude (de abertura), o
comportamento propostos pelos
representantes da Igreja católica
no último concílio ecuménico de

1963-65 – não só aos cristãos, pois
os documentos da Igreja dirigem-se sempre também «às pessoas de
boa vontade» – correspondem a um
percurso, difícil mas possível, que
inclui cinco patamares. Em primeiro lugar, é necessário conhecer o
«outro», a sua realidade, o que ele
pensa, as ideias que defende, a cultura a que pertence. Sabemos que
todas as culturas têm direito de cidadania no mundo e, para podermos
argumentar, antes de rejeitarmos ou
condenarmos uma ideia, deveríamos conhecê-la, compreendê-la. É
óbvio, à luz da razão. Para justificar
a indicação, o documento afirma
que em todas as tradições culturais
existe “um raio daquela Verdade
que ilumina todos os homens” (n. 2).

Em segundo lugar, é preciso respeitar as ideias, as crenças, as opiniões dos outros – não só para que
também as nossas sejam por eles
respeitadas, mas para aproveitarmos
os aspetos positivos que pudermos
reconhecer nelas. Não ficamos felizes quando, num debate ou troca de
ideias, alguém reconhece que «não
tinha pensado nisso» e acaba por estar de acordo connosco? É o segredo da «sabedoria» dos japoneses:
aprendem com tudo o que observam
no mundo diferente do deles, fazendo melhor... Enriquecer-se com a
«diversidade» dos outros é a terceira etapa do percurso de «sabedoria»
apontado pela Nostra Aetate, e também esta «dica» se torna preciosa,
pois ninguém desperdiça ou despreza aquilo a que dá valor.
Em quarto lugar, o Concílio propõe o diálogo (debate) com quem
pensa e age de modo diferente do
nosso: nesse exercício, para o qual
é preciso dispor de bons argumentos e sabê-los utilizar, desenvolve-

-se também a mente e a capacidade
de defesa das próprias ideias (e de
as transmitir ao outro). Esta é uma
premissa e condição para se poder
passar à última fase de uma relação
humana e racional com o outro: colaboração, reforçando o conhecimento recíproco e garantindo uma
convivência humana saudável e
pacífica. Passados 25 anos do Concílio, o Conselho Pontifício para o
Diálogo Inter-Religioso publicou
um outro documento notável no
qual escreve as seguintes palavras,
que parecem apropriadas para terminar esta reflexão: «Os obstáculos, mesmo reais, não devem levar
a subestimar as possibilidades de
diálogo ou a esquecer os resultados
obtidos até agora. Houve progressos na compreensão recíproca e na
cooperação ativa. O diálogo também teve um impacto positivo sobre
a própria Igreja. Também outras
religiões foram levadas, através do
diálogo, à renovação e a uma maior
abertura. O diálogo inter-religioso
permitiu à Igreja compartilhar com
outros os valores evangélicos. É por
isto que, apesar das dificuldades,
o empenho da Igreja no diálogo se
mantém firme e irreversível (Diálogo e
anúncio, 19.05.1991, n. 54). O Papa Francisco tem dado ao mundo inteiro um
bom exemplo da aplicação prática
destes princípios.
Voltando ao princípio, penso que
a pergunta deveria ser colocada ao
contrário: em vez de esperar que
seja o «outro» a vir ter comigo, ser
eu, sermos nós, a ir ao encontro
dele. O que faz a diferença entre a
antiga «regra de ouro», proclamada
no mundo oriental 500 anos antes de
Cristo, «não faças aos outros o que
não queres que os outros te façam a
ti», é a nova lei do evangelho, «faz
aos outros o que gostarias que eles
te fizessem»: somos convidados a
trocar a atitude passiva, própria de
quem se sente seguro, por uma postura pró-ativa, capaz de questionar,
intervir, antecipar, construir, ser parte da solução...

No fundo, trata-se do exercício de
uma cidadania ativa, esclarecida,
praticada por pessoas conscientes
dos próprios direitos e deveres, no
mundo cada vez mais plural, complexo e globalizado em que vivemos. Parece tudo muito simples,
mas não é: Entre falar e fazer, há
muito que dizer! (Em italiano: tra il

dire e il fare c’è di mezzo il mare)! (Fp)

I

nterpelados

pelo fluxo de notícias e pelos dramas e tragédias que se aproximaram do nosso mundo, vendo as imagens de milhares de pessoas
a percorrer novos caminhos distantes das suas
terras de origem numa «peregrinação» em busca
de refúgio e auxílio, propusemos à Comunidade
escolar do CEF para este número do Inforcef o
tema «Quando o Outro bate à nossa porta», ou,
como hipótese menos comprometedora, «Se o
Outro batesse à nossa porta».
A resposta ficou aquém do esperado: por um
lado, parece que o trabalho escolar e os compromissos do dia-a-dia esgotam o tempo e as
energias de todos, mesmo dos que têm sido colaboradores regulares do jornal escolar; por outro,
perante uma solicitação como esta, a reação é
a mesma que as pessoas manifestam quando se
lhes pede solidariedade ou compreensão em caso
de necessidades alheias e se pensa: os «outros»,
as instituições do estado, a sociedade... que se
ocupem do problema. Afinal, para que servem os
impostos?
Conhecendo e não questionando a sustentabilidade desta posição e tendo consciência de que,
para «fazer mossa», o tema devia ser contextualizado, pedimos concretamente aos professores que, na apresentação do tema aos alunos,
sugerissem que ele fosse abordado segundo diferentes pontos de vista, se possível referindo situações concretas... A intenção era suscitar reflexão/debate sobre o que significa nos dias de
hoje, para a sociedade e para cada um, concretamente, o Outro, o Diferente: um desconhecido
(imigrante, refugiado) ou um colega de turma,
de trabalho… que evitamos, tememos, desprezamos e que, pelo contrário, se pode revelar
uma pessoa fantástica…». De qualquer forma,
os textos que preenchem as páginas seguintes
justificam e merecem o destaque que damos a
este grande tema de atualidade.
As imagens das tragédias com milhares de mortos no Mediterrâneo (3.200 só em 2015), as
colunas de centenas de pessoas a atravessar os
campos da Hungria a caminho da Áustria/Alemanha, barreiras de quilómetros de arame farpado a dividir, marcar fronteiras/repelir e outras
«respostas» semelhantes ensaiadas mesmo por
países tradicionalmente mais sensíveis à defesa dos direitos humanos (Dinamarca, Holanda)
contrastaram com o acolhimento – mesmo que
seletivo – dado a essas pessoas na Baviera, em
Berlim e noutras partes da Europa.
Todos estes cenários, não se tratando de um pesadelo que desvanece com a aurora de um novo
dia, mas que configuram uma situação dramática
e um desafio enorme para os líderes de todo o
mundo, não podiam deixar de ser assinalados,
ainda que minimamente, com uma reflexão no
nosso jornal escolar – mais ainda quando o tema
do Ano Santo extraordinário, inaugurado pelo
Papa Francisco, primeiro em África (na catedral
de Bangui) e depois, em Roma, a 8 de dezembro,
nos propõe como modelo a seguir e dever a cumprir precisamente os valores do acolhimento, do
perdão, da solidariedade e da misericórdia. (Fp)

TEMA

Se o Outro...

Jubileu da Misericórdia

Êxodo...
dar(-se) a mão

O

P. Rodrigo dos Santos Carvalho
Diretor | Representante da Entidade Titular

mundo debate-se com inúmeros dramas sociais, que é
urgente encarar, e encontrar
caminhos que conduzam a soluções seguras e credíveis.

As guerras que continuam a grassar em vários países têm provocado milhares e milhares de refugiados que é preciso acolher,
proteger e ajudar.
Para agravar ainda mais esta situação, no
meio de todo este drama, eis que Paris é confrontada com a tragédia dos atentados, que a
todos nos atemoriza e faz sofrer.

cristãos, sentimo-nos obrigados não só a colaborar neste esforço humanitário, mas também a desempenhar um papel decisivo na
mudança de mentalidades. Como escola católica, temos conseguido criar um ambiente
de interculturalidade que nos mereceu o “selo
de interculturalidade”. Mas não ficamos só
por aqui. Reconhecemos o momento que vivemos, e queremos insistir no valor do acolhimento. Aproveitando o tempo litúrgico do
Advento e Natal, que apontam para a esperança, luz e paz, a todos os homens de boa vontade, escolhemos esta via, por onde esperamos
fazer caminho: “Paz na terra, aos homens de
boa vontade”.

Imagens de refugiados na Hungria (Fonte: Internet)

Para onde caminha este mundo que, embora
tenha conseguido um nível tão extraordinário de desenvolvimento, desbarata assim, tão
cruelmente, a vida?
Ninguém pode ficar indiferente a esta tragédia que nos é relatada pela comunicação
social.
Situando-nos no momento histórico, como

Comprovando pois a composição multicultural das sociedades atuais, favorecidas pela
globalização e, nos nossos
dias, por este êxodo, a presença simultânea das culturas
representa, certamente, uma
riqueza, mas se não for bem
assumida pode constituir um
problema grave, quando se vivem essas culturas como uma
ameaça contra a coesão social,
contra a defesa e o exercício
dos direitos individuais ou do
grupo. Não é fácil chegar a
um equilíbrio pacífico entre as
diferentes culturas existentes
e as novas. Daí que este seja
um problema que preocupa
não só os diferentes governos, mas também a Igreja, as
instituições, as escolas, que
vão promovendo projetos que
melhor respondam a estes fenómenos…

O Papa Francisco, sempre
atento aos problemas da humanidade, não deixa de insistir para que todos juntem as mãos neste momento difícil da
história. E, aproveitando o Ano Santo da Misericórdia, refere: "A celebração do Jubileu, a
nível diocesano e nacional, tenha em atenção,
o mais próximo possível, os migrantes e refugiados, com a sua participação e envolvência
da comunidade cristã”.
dezembro de 2015 3

TEMA

Se o Outro...
...batesse à nossa porta… Duas mãos... Dar sentido...

A

tualmente, a nossa sociedade tem vindo a enfrentar problemas a nível
económico, político, social e religioso, criando-se, assim,
conflitos entre nações de ideais diferentes.
Em consequência destas situações,
uma parte da população não tem
outra alternativa senão abandonar
o seu país de origem em busca de
novas oportunidades e de uma melhor qualidade de vida.
Perante este fenómeno, cada país
tem dado o seu contributo, como
é o caso de Portugal, através de
mantimentos, vestuário e habita-

T

4

se um dia o outro nos bater à porta a pedir ajuda...
como reagiríamos? Ajudávamos ou simplesmente
ignorávamos?

Em conclusão, as diferenças que,
no passado, nos caraterizavam devem ser esquecidas, para que, assim, possamos viver numa sociedade de respeito e dignidade. Para
que se alcancem estes objetivos,
é necessário estarmos dispostos a
abrir as nossas portas aos que precisarem, não olhando à raça, religião
ou condição social e económica.

Não devemos ter medo de ajudar,
de partilhar, de ser solidários... Não
devemos ignorar quem bate à nossa
porta, pois se alguém bate é porque
precisa de nós! Quando alguém nos
vem pedir ajuda a nossa primeira
reação deverá ser positiva, isto é,
devemos aceitar esse pedido com a
consciência de que a nossa atitude
irá beneficiar o outro. Julgar a vida
de quem nos pede ajuda é fácil, difícil é ajudá-lo a vencer os obstáculos! Assim, para tornar este mundo
um pouco melhor, são as pequenas
atitudes que prevalecem.

Juliana Reis Prazeres, Beatriz Graça Santos e
Lucas António Martins Pereira, 11.º A

Refugiados

Raquel Branco Cipriano, 11.º C

oda a história da humanidade tem episódios chocantes de perseguições
xenofóbicas, religiosas,
políticas… mas é o agora que nos
deixa perplexos e comovidos quando vemos em que condições se
encontravam os refugiados sírios.
Vivem em tendas, sujeitos à fome,
à doença, à morte, suscitando-nos
a compaixão e a revolta quanto à
inação dos poderosos que nos governam. Mas, o que fazer se uma
família de refugiados nos batesse à
porta? Esta é a pergunta à qual, provavelmente, nenhum de nós quer
responder.
O problema dos refugiados de que
tanto se fala é um drama não só social, de reinserção numa sociedade
diferente, mas também cultural,
político e religioso, uma vez que os
sírios que chegaram ao nosso país
vêm de uma cultura diferente da
nossa e com uma religião que não
conhecemos nem estamos preparados para aceitar.
Com efeito, o preconceito contra os
refugiados é tão grande que é necessário repensar se o valor da caridade é superior ao preconceito que
os refugiados irão, mais tarde ou
mais cedo, encontrar em qualquer
país em que procurem exílio contra
a guerra que lhes destruiu a vida e
os sonhos.
Mas termos nós as condições necessárias para os acolher? EnquanInforcef 76

E

ções. Deste modo, todos podemos
participar em campanhas de solidariedade e de voluntariado, uma vez
que é nosso dever ajudar o próximo.

to
indivíduos?
Enquanto
país?
Queremo-los a viver como nossos
vizinhos? Ainda não há soluções
concretas nem respostas. Por muito que me entristeça e revolte esta
situação, a realidade é mesmo esta:
não, não sei como reagiria se uma
família de refugiados me batesse à
porta…

Múltiplas são as vantagens de ajudar o próximo:
• os nossos problemas tornam-se
mais pequenos,
• sentimo-nos úteis ao ajudar alguém que precisa,
• o nosso coração fica mais rico
Para finalizar, não nos podemos
esquecer de que temos duas mãos
e que portanto uma serve para nos
ajudarmos a nos próprios e a outra
para estender e ajudar o próximo.
Nicole Nascimento, 11.º B

T

odas as pessoas, a partir do primeiro instante
da sua criação, tornam-se diferentes umas das
outras. Todos nós desenvolvemos
características psicológicas que nos
diferenciam das restantes pessoas,
logo, há sempre algo que nós temos
e que os outros não têm, e vice-versa.
O impulso de nos ajudarmos uns
aos outros em momentos difíceis não é nada de novo. Portanto, “quando alguém bate à porta”
o nosso ato solidário em forma
de carinho, de afeto ou de doação
torna-nos seres mais felizes e mais
justos. O amor ao próximo aumenta
a nossa autoestima e dá sentido às
nossas competências.
Todos nós conhecemos histórias
fantásticas de pessoas que se desdobram em salvar vidas. Aqui “alguém bate à porta” e o espírito solidário de praticar o bem leva-nos
a perceber que somos um conjunto
de pessoas pequeninas unidas em
prol de algo maior. Percebemos que
os nossos problemas não são assim
tão desoladores e que a nossa realidade ao praticarmos um ato solidário conquista muitos benefícios.
“Quando alguém bate à porta” e a
“porta” se abre tornamo-nos melhores indivíduos. A bondade é um
ato de amor ao próximo e através
deste gesto conseguimos encontrar
o verdadeiro sentido da vida.
Como dizia Santo Agostinho:
“Aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa
para dar”.
Catarina Silva Heleno,
Pedro Simões Vala,
Rita Silva Reis, 11.º B

Ajudá-lo-ia

C

omo todos sabemos, a
grande crise humanitária
vivida nos últimos meses
é um assunto muito preocupante e
que nos faz refletir.
Apesar de serem refugiados e terem um passado infeliz e com condições desoladoras, todos aqueles
a quem esta situação está a afetar
merecem uma oportunidade de sor-

Mariana Marto Reis, 11.º D
rir, de terem uma vida
melhor, de se sentirem
bem, confiantes e realizados.
Se nós, países desenvolvidos, formos
egoístas ao ponto de não os querermos receber, para além de lhes estarmos a negar boas condições de vida,
para que consigam ter alguma estabilidade, estamos também a negar-lhes

a felicidade que merecem.
Se lhes negarmos a nossa ajuda, estamos a virar costas a um problema
do nosso quotidiano e que por si só
não desaparece. É a vida de um ser
humano que está em causa.
Por isso, se o outro batesse à minha
porta, ajudá-lo-ia da melhor forma
que conseguisse, dignificando a
vida humana.
Ajudando o próximo, ajudo-me a
mim mesma. Tornando-me melhor,
também melhoro o outro.

TEMA

Se o Outro...

Acolher não é apenas dar

Acolher é partilhar

Sentido solidário e fraterno
para com a diferença

Margarida Castelão Dias, Professora de CFQ

C

ÁGAPE

aridade é muito mais do
que uma distribuição de
bens, porque isso até o
podemos fazer sem amor.
Caridade é um termo latino que traduz a palavra grega do Novo Testamento – ágape. Ágape é amor de
benevolência, total capacidade de
dom e acolhimento.
Atualmente, a caridade toma muitas
vezes apenas contornos de assistência social. Não quero contudo dizer
que essa assistência social não é importante, porque o é, mas não basta.
Acolher não é apenas dar, mas também receber. Há muito amor em
receber, em engrandecer o outro
fazendo-se pequenino. Por isso,
ainda que eu faça muito bem, se o
fizer de maneira orgulhosa e prepotente e não souber acolher o outro
– esvaziar-se em favor do outro –
não é caridade, refere Vasco Pinto
de Magalhães in A Força dos Dias.
Cada um de nós, enquanto pessoa,
na nossa raiz, na nossa essência, é
capacidade de acolhimento e simultaneamente uma capacidade de
dom, de fazer de nós um bem para
o outro. No sentido de sermos um
espaço que se abre para acolher o
outro.
Deus é caridade e acolhimento máximo, porque tem capacidade de
nos acolher a todos sem reservas.
Mas esta é uma dimensão da vivência da caridade a que não estamos

habituados. Estamos habituados a
dar aos pobres, mas não estamos
habituados a receber deles. Mas é
facto que os pobres apreciam que
recebamos deles, o que eles têm
para nos dar.
Acolher o outro é muito mais do
que abrir a porta.
Acolher o outro é escutá-lo sem
pressa.
Acolher o outro é acolhê-lo na sua
diferença, mesmo que essa diferença choque com a nossa cultura,
as nossas tradições e o nosso quotidiano.
O preconceito impede-nos
de acolher a diferença. Mas
acolher sem preconceito e
sem reservas não é fácil e alguns dirão que até é contraproducente.
Mas é na interface entre as
diferentes culturas e na sua
partilha que nos enriquecemos enquanto pessoas. É certo que perdemos um pouco a
nossa identidade inicial, mas
vamos construindo uma nova
identidade muito mais rica,
o mesmo acontecendo com
quem partilha connosco.
Acolher é receber todo o
bem do outro, dando todo o
bem que somos ao outro.

Acolher é partilhar.

As cores estampadas na natureza
Invadem a minha visão
Os dias cinzentos pagam e o meu coração também.
Os vasos vazios enchem-se de sementes
Começa o florescer das plantas
Começa o florescer da minha vida
Acordo e sinto a frescura,
Um pássaro pousa em mim.
Se sinto, a natureza, não sei o que ela é
Mas o amor por ela não acaba,
E a compreensão foge tão rápido
Como o vento num dia de chuva.
Assim, a natureza é como o despertar de um dia triste
Que me acalma a alma
Como um pássaro voando.
Juliana Florindo e Mariana Frazão, 12.º E

S

José Carlos Sousa, Professor de EMRC

er solidário, acolher a
pessoa do outro como diferente, exige compreensão, dignidade e respeito.
Toda a Doutrina Social da Igreja
confere, nos seus princípios, a
dignidade da pessoa humana, porque é “imagem de Deus”, logo,
não depende da raça, sexo, nação, cultura, religião ou qualquer
outra, e em nenhum caso deve
ser violada, nos seus princípios e
nos seus direitos. O Papa Francisco lançou o convite, dizendo que
“acolher o outro é acolher a Deus
em pessoa”. Isto transcende todo o
conhecimento e toda a capacidade

humana, colocando-nos numa abertura à
comunhão solidária e
à relação fraterna, num serviço constante à pessoa daquele que vem ao
nosso encontro. Todos os momentos
exigem de facto uma resposta, que
interpela cada um, individualmente.
O humanismo cristão convida-nos
a um diálogo aberto e dinâmico em
relação à pessoa do outro e à sua diferença, sempre com a máxima preocupação de acolher e nunca excluir.
Deus é misericordioso e exige de nós
misericórdia, solidariedade e fraternidade para com o outro. “ Acolher o
outro é acolher a Deus”.

Papa Francisco deixa saudades na República Centroafricana [30.11.2015]

Em busca da salvação

A

Catarina Rosa Branco Pereira, 11.º D

tualmente somos confrontados
com um grave problema social.
Todos os dias chegam à Europa muitos refugiados que precisam da
nossa ajuda.
Por exemplo, Lesbos, uma pequena ilha
na Grécia, chegou a receber, em média,
3.000 refugiados por dia. Nela já se encontram várias associações de voluntários que ajudam todos estes migrantes.
A missão destes voluntários é dificultada devido à inatividade política, pois os
governos não estão a agir e não estão
a proporcionar formas legais de estas
pessoas entrarem na Europa. Estes re-

fugiados passam dias
em filas de espera sem
acesso a uma casa de
banho ou até mesmo a
comida e, devido a tal
situação, o pânico instala-se tanto
na parte dos refugiados como dos
voluntários e até mesmo da parte
dos polícias.
Mas no final, quando estes refugiados se instalarem na nossa comunidade, cabe-nos a nós a missão
mais importante: a de lhes estender
a mão e fazê-los sentir-se bem-vindos.
dezembro de 2015 5
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Pensar no Outro
trabalhar por uma causa

O

desafio foi lançado…
O pensar no Outro… A
verdade é que no nosso
dia-a-dia não nos lembramos do Outro… E se ele precisar de nós? Que fazemos? Ajudamos? Ele também nos ajudaria?
Foi neste cenário e pensando também como membros de uma Escola Solidária e ligadas ao mundo
das Ciências que nos lembrámos
da grande amiga Dina Esteves. A
Dina, que na maioria das vezes se
encontra tão distante, está sempre a
lembrar, a fazer chegar a informação da causa que abraça de coração
e que apoia sem limites nem bar-

Prof.ª Marta Simões e Dina Esteves

maduras solares e roupas de manga
comprida...
É de referir que o custo destes itens
em Angola atinge valores proibitivos para a generalidade da população. Neste sentido, o GVAPAA,
tem vindo a proceder a uma campanha de sensibilização da população no sentido de recolher itens que
possam ser distribuídos pelos albinos angolanos em situação carenciada. Os itens recolhidos são distribuídos a pessoas com albinismo.
São estes: protetores solares (fator
SPF50+), batons com proteção solar, pomadas cicatrizantes, chapéus
de abas, óculos escuros com pro-

Branquinha (Benguela) antes e depois de 3 semanas a aplicar protetor solar (SPF50)
e cremes regeneradores.

reiras. Inicialmente, apenas chegou
a Angola para trabalhar no ensino,
acabando por se dedicar ao Grupo
Voluntário de Apoio a Pessoas com
Albinismo em Angola (GVAPAA).
São um grupo de cidadãos de várias
nacionalidades, sem personalidade
jurídica e sem fins lucrativos, que se
juntaram com o intuito de dar apoio
de modo sustentável a pessoas com
albinismo em território angolano.
Adicionalmente, existem inúmeros
problemas sociais associados a esta
condição: os albinos são frequentemente rejeitados devido à sua diferente fisionomia, sendo que a maior
parte dos albinos, em África, está
exposta a crenças e superstições
que os levam a ser discriminados e
vítimas de preconceitos.
Como fator último de limitação,
existe associado à condição de albino em África, e especificamente
em Angola, uma generalizada falta
de informação e de meios, em que
pais e familiares não têm conhecimentos, nem meios financeiros,
para adquirir meios de proteção básicos. como protetores solares, chapéus de abas, batons com índice de
proteção solar, pomadas para quei6
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teção UV, roupas de manga/perna
comprida frescas, entre outros.
Além da necessidade dos bens
acima referidos, estes voluntários acreditam que qualquer
projeto desta natureza se deve
enquadrar numa perspetiva
sustentável em que a educação seja o pilar fundamental.
Como referimos, o preconceito a que crianças e adultos

C

ada ser vivo tem as suas
próprias características,
codificadas nos segmentos do ADN, ou seja, nos
genes. Contudo, podem ocorrer modificações na sequência dos nucleóticos, denominadas mutações génicas, como é o caso do albinismo. O
albinismo resulta da manifestação
do gene recessivo.
O albinismo, também conhecido
como hipopigmentação, consiste
numa alteração ao nível do material
genético, refletindo-se na irregularidade na produção de melanina.
Tal facto traduz-se em indivíduos
que apresentam pele muito clara
ou cabelos brancos, dado que esta

albinos são sujeitos é um obstáculo
importante quer para o seu tratamento quer para a sua integração na
sociedade.
Este grupo foi formado no início de
maio de 2013, tendo tido as redes
sociais (nomeadamente o Facebook) como meio de divulgação
principal. Em cerca de 2 meses o
grupo contou com mais de 2600
membros que, de forma totalmente
voluntária, divulgam o projeto, angariam bens (por diversos países,
mas principalmente em Portugal
e Brasil, onde existem outros voluntários locais) e que os têm feito
chegar até Angola.

No terreno, em Luanda, Benguela,
Kuanza Sul, Malange, Lubango... e
em outras províncias, têm pequenas
equipas que, de forma igualmente
voluntária, fazem chegar esses donativos aos que deles necessitam,
assim como procedem à sensibilização para o problema, fornecendo
informações sobre como lidar com
o albinismo.
É neste sentido que o Grupo Disciplinar de Ciências Naturais se
dirige a todos os elementos da Comunidade Escolar, pedindo que se
juntem a esta causa. Podem fazer
chegar os donativos às professoras
de Ciências Naturais ou de Biologia e Geologia.
Em nome das pessoas com albinismo em Angola, agradecemos desde
já a vossa ajuda!

E se o
outro me
batesse à
porta?

E

sta é uma questão muito debatida nos dias de hoje, devido principalmente ao caso
dos refugiados.
Nós compreendemos esta situação, visto que são pessoas que
não conhecemos e, portanto, há
sempre alguma desconfiança
quando se trata do desconhecido.
No entanto, achamos que antes
de fazermos qualquer juízo de valor, devemos colocar-nos na posição do outro, porque devemos
sempre pensar como gostaríamos
de ser tratados. Se o próximo nos
“bate à porta” é porque necessita
da nossa ajuda e se nós estivéssemos na posição dele iríamos gostar que alguém nos desse a mão.
Estas pessoas, os refugiados em
particular, fogem para países distantes do seu devido à guerra, o
que para eles também não deve
ser fácil e se houver alguma maneira de os ajudar, nem que seja
pelo simples ato de permanecerem no nosso país, devemos
ajudá-los.
Para concluir, concordamos que
devemos ajudar o próximo, pois
não sabemos qual é a situação
dele e quando alguém nos bate à
porta devemos pensar “E se fossemos nós a ter de bater à porta
do Outro?”.
Maria João Neto e Soraia Paulino, 11.º A

Albinismo

Anita, Beatriz, Carlos, Juliana, Luís,
Maria Gabriel, Maria Neto, Rita e Soraia, 11.º A

substância é responsável pela atribuição de cor aos olhos, pele e cabelos
nos animais, embora também se possa
manifestar em plantas.
A melanina tem também a função de
proteger os seres vivos das radiações
solares, pelo que, na ausência total ou
parcial desta, estes são mais suscetíveis de sofrer queimaduras solares ou
até mesmo de desenvolver cancro da
pele, sendo crucial, no caso concreto
dos seres humanos, que se tomem precauções aquando da exposição ao sol.

Muitos
deles
preferem realizar as suas atividades durante
a noite e ficaram
por isso conhecidos por filhos da
lua.
Segundo um estudo publicado
pelo Instituto Nacional de Saúde dos
EUA, uma em cada 17.000 pessoas
tem albinismo em todo o mundo.

TEMA

Quando em causa estão vidas humanas

Não consigo ficar indiferente
RE•FU•GI•A•DO (adjetivo e substantivo masculino)
1. Que ou aquele que tomou refúgio, que se refugiou.

Daniela Carvalho, 12.º E

2. Que ou quem é forçado a abandonar o seu país por motivo de guerra, desastre natural,
perseguição política, religiosa, étnica, etc. in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.

R

efugiado(s). Não há assunto tão atual como este.
Quer no jornal quer na televisão, estamos constantemente a receber informações em relação a esta temática. Temática esta
que está a dividir o mundo, uma vez
que suscita a dúvida: sim, ou não?
Ora, para mim, a resposta parece-me
óbvia, e um tanto humana, mas para

outra porção de portugueses, que
tiveram a sorte de nascer num país
demograficamente protegido pela
União Europeia, esta visão já não
é tão aceite. Dizem-me que é uma
questão de opinião e que só tenho de
aceitar, mas não consigo ficar indiferente quando o que está em causa
são vidas humanas. São-me apresentados todos os argumentos possíveis e imaginários para a recusa da
vinda deles para Portugal:
1. “Existem sem-abrigo a viver na
rua e Portugal nunca fez nada
por eles”;
2. “Portugal está em crise económica, não tem dinheiro para sustentar os portugueses, quanto mais
os refugiados”;
3. “Eles vêm para cá para roubar
os nossos empregos”;
4. “São de uma religião diferente,
vêm para cá e não respeitam as
nossas regras”;
5. “Vêm muitos terroristas infiltrados no meio dos refugiados”.

Ora, estes são, entre muitos outros,
os principais argumentos dados pelos portugueses, na maioria mal informados, porque nada há de mais
errado.

Em primeiro lugar, queria salientar
o facto de eles estarem a viver em
condições tão miseráveis que gastam todo o seu dinheiro em travessias de barco no Mediterrâneo, com
péssimas condições e com a possibilidade de não conseguirem chegar
à Europa com vida. Por vezes, dão
mesmo essa hipótese aos filhos, tal
é o desespero e sofrimento por que
passam. Em segundo lugar, os argu-

mentos apresentados contra a vinda
dos refugiados nada mais são que
incorreções, uma vez que:
1.º – Apesar de Portugal estar a dar
apoio aos refugiados, está também a
dar apoio aos sem-abrigo. Não é por
estarmos a apoiar uma causa que temos de abdicar de outra. Para além
disso, na maior parte das vezes, as
pessoas que usam este argumento
também nunca fizeram nada pelos
sem-abrigo e só agora é que se lembraram da sua existência.

a população aumenta, aumentam
também as necessidades nacionais,
gerando emprego, não o contrário.
Nem é justo afirmarmos tal barbaridade porque a partir da década de 70
muitos portugueses emigraram para
países como por exemplo a França,
com vista a terem melhores condições de vida. Os refugiados não o
fazem por razões económicas, mas
sim para fugir à guerra e evitar a
morte.
4.º – Não é por serem de uma religião diferente que não se podem integrar na nossa sociedade. Portugal,
apesar de ser, na sua maioria, habitado por católicos, é também habitado por pessoas de outras religiões,
sendo que existem também muçulmanos a viver em Portugal (segundo dados de 2011 do INE, cerca de
20.640). Têm hábitos e costumes
diferentes dos nossos (por exemplo, o facto de as mulheres cobrirem
a cabeça com o hijab), mas não é
por isso que não se podem adaptar
e integrar-se no nosso país. Podem
ser até mais respeitadores que os
próprios portugueses, uma vez que
estão em território desconhecido,

Se o Outro...
não conhecem nada nem ninguém e
querem simplesmente adaptar-se a
um novo ambiente.
5.º – Andou a circular uma notícia
pelas redes sociais com o título «Estado Islâmico diz ter infiltrado mais
de 4.000 terroristas entre refugiados». Esta notícia que, circulando
por redes sociais como o Facebook
ou o Twitter, fomenta o medo da população. Muitas destas notícias nem
têm credibilidade ou qualquer prova
do assunto, mas tal é a preocupação
da população que tomam estas informações como corretas. Mas nem
é assim. Os terroristas têm maneiras
mais práticas de chegar à Europa e,
portanto, não arriscariam a sua vida
numa viagem de barco, onde a sobrevivência não é assegurada. Para
além disso, o Daesh recruta, normalmente, europeus para a Síria e
não o inverso. Como pudemos ver
no massacre de Paris de 13 de novembro de 2015, os terroristas eram
maioritariamente de nacionalidade
europeia.
São estes e muitos mais os argumentos que comprovam que a vinda dos
refugiados não é preocupante e não
é algo tão alarmante como parece.
Claro que é preciso um redobro da
segurança e uma entrada ordeira
dos refugiados nos países da União
Europeia, mas estes devem ser aceites e integrados, uma vez que o que
aqui está em causa são vidas humanas, mulheres, homens e crianças
que só querem paz na sua vida.

Também em Portugal, o diferente, o diverso, o outro... é tema recorrente e cada vez mais atual no debate cultural, político e social.
Neste dossiê inserimos alguns excertos de trabalhos que lhe foram
dedicadas nos últimos números do Jornal de Letras, sob d♥iferentes
perspetivas.

2.º – Quem usa este argumento tem
medo que o dinheiro usado para
ajudar os refugiados venha do bolso deles. Mas não. Existem fundos
comunitários para o efeito e, para
além disso, existem pessoas que se
voluntariam e se inscrevem em plataformas de apoio aos refugiados;
3.º – Eles não vêm para cá roubar
os nossos empregos. Eles vêm para
cá temporariamente, estão só a fugir da guerra, e o que eles procuram
de momento é estabilidade. Se eles
vêm para cá viver, serão também
consumidores, irão gastar dinheiro
em despesas, como comida, rendas
e afins. Logo, estarão também a ser
criadores de postos de trabalho. Se
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U

E se alguém me bater à porta?

D

Beatriz Ladeira Faria, 12.º B

Márcia Catarina O. Fontes, 12º B

para lhe pedir se lhe pode esclareesde pequenos que nos
cer uma dúvida. O mais velho pode
ensinam que devemos
afastar o mais novo, dizendo que
cuidar do “próximo”.
tem muito trabalho e que não tem
Mas, “Quem é o próxinada a ver com as suas dúvidas, ou mo?”, “Quando é que vem o próparar um pouco com o seu trabalho ximo?” e se ele chegar “Vou consee ajudá-lo. Por vezes, nesta socie- guir cuidar dele?”.
dade, cada vez mais individualista
Vejamos um exemplo básico. Suem que vivemos, temos tendência
pondo que vem uma aluna
a evitar os outros e os
nova para a escoseus problela que pramas, foimigração tanto
tica a
canpode ser um fator
re-

ção, para distinguir uma cultura da
outra… Que sentido é que isto faz?
Não somos todos seres humanos?
Não temos todos os mesmos direitos? Não nascemos todos iguais?
Parece que não. Se somos todos
iguais, porque é que continuamos
a generalizar e a estereotipar uma
pessoa pela cor da pele, pela sua
cultura, pela religião que pratica,
pelas posses económicas que tem?
Há pouco tempo ouvimos falar dos
atentados terroristas em Paris, eles
ocuparam cerca de 45 minutos dos
de enriquecimento e fortelejornais durante quase duas setalecimento da sociedade europeia, como pode
manas; mas poucos foram os que
ter como consequência uma redução da qualidade de
se lembraram que nessas duas
vida e um aumento dos conflitos sociais”,
semanas, e que ainda hoje, os
Em relação aos migrantes, julpaíses do médio oriente são
go que devemos acolhê-los.
bombardeados,
crianças
É verdade que, na situação
morrem umas a tentarem
“assumidas e analisadas com o
de crise económica que se
fugir aos horrores da guervive em Portugal, somos
objetivo de se encontrar uma solução que permita um acolhimento dos
ra, outras a tentar sobrelevados a pensar que, com
imigrantes sem a UE perder a qualidade de vida dos seus cidadãos nem
viver enquanto não têm
a vinda de um número tão
a sua matriz identitária”.
a oportunidade de fugir
grande de pessoas, não
também. Crianças que
“cheias
de
vontade
haverá emprego para tonunca puderam, como nós
de
trabalhar
(desde
os
trabalhos
mais
simples
aos
cientistas,
aos
artistas)
dos. Contudo, muito pelo
ir à escola, que nunca soucontrário, a inserção dos
beram o que é viver sem
sírios em Portugal, com
medo.
emprego, habitação e todas
É dezembro e, este mês, toas condições para uma boa
”Não teremos
dos fazemos e distribuímos
qualidade de vida garantidas,
nós a obrigação de assegurar oportundiades iguais para tocabazes de Natal, contribuímos
seria, na minha opinião, muito
das as pessoas do mundo e não apenas para aqueles que
para instituições e pessoas cabenéfica para Portugal, não só firenciadas; contudo, às vezes, dutiveram a sorte de nascer e viver em países ricos,
nanceiramente, mas também ética e
rante o resto do ano, esquecemos
culturalmente.
desenvolvidos e em paz?”
l
i
um pouco esta ajuda. Será que os
Analogamente, no nosso dia-a-dia, d o g
i
ã
o
doentes, não precisam de apoio
deparamo-nos com situações nas -nos só
muçulmae os sem-abrigo ou os refugiados
quais, antes de nos precipitarmos, em nós. Mas
na
e
usa
uma
não precisam de ajuda? Precisam
devemos refletir um pouco sobre será isso correto?
burca,
que
veio
para
e, se calhar, precisam ainda mais
o assunto. Tome-se como exemplo E se fôssemos nós a precisar
fugir
à
guerra
no
seu
país
porque
mas, geralmente, lembramo-nos do
uma situação em que, na bibliote- de ajuda? Gostaríamos de ser desnunca
conheceu
outra
realidade,
próximo no Natal. E isto é correto?
ca da escola, um aluno mais novo prezados e ignorados?
podemos dizer que não a vamos
De facto nunca sabemos quando é
vai ao encontro de um aluno mais “Se alguém batesse à nossa porta”,
julgar? Não, não podemos garantir
que alguém nos vem bater à porvelho, que está atarefado a estudar, isto é, se alguém nos pedisse ajuda,
nada, é certo que alguns a vão julou mesmo se não pedisse e nós gar, culpar por aquilo que alguém ta mas devemos estar preparados
soubéssemos que precisava de que praticava a sua religião fez, para receber essa pessoa, para a
uma mãozinha, o que faríamos? irão pô-la de parte, dizer que os ajudar como gostaríamos que fiQuer fosse um colega com dú- seus pais fazem e acontecem quan- zessem connosco e temos de estar
vidas no trabalho de casa, a mãe do na realidade ela e a sua família dispostos a sair da nossa zona de
atarefada com o jantar, a vizinha apenas queriam conhecer um sítio conforto e a aceitar o outro como
carregada com as compras ou o diferente, um sítio no qual não ti- ele é, porque devemos “lutar pela
avô que precisasse de uma ajudi- vessem medo de sair à rua. E não liberdade sempre que as diferenças
nha para se equilibrar, devemos o merecem? Merecem, todos temos nos discriminem e lutar pela difeestar alerta e atentos ao que se os mesmos direitos. Ela devia ser rença sempre que a igualdade nos
passa à nossa volta, levantar um tratada da mesma forma que eu, e descaracterize”, escreveu Boaventura Sousa Santos. Devemos deixar
pouco os olhos do telemóvel. tu, somos tratados.
de lado o preconceito e fazer cair
Tudo na vida é mutável; as nossas atitudes são um exemplo dis- Em pleno século XXI ouvimos os muros que vamos construindo,
so, por isso, há que refletir sobre falar da construção de muros para criando laços entre culturas, raças,
separar países, para parar a imigra- credos ou opções pessoais.
as nossas ações.

ltimamente, o tema
dos migrantes sírios
é bastante abordado.
Ouço com frequência
afirmações antagónicas como, por
exemplo, “Eu não me importava
de acolher estes refugiados; ajudá-los a integrar-se aqui na terra e a
sentir-se em casa…” e “Sírios para
aqui? Nem pensar! Ainda mandam
tudo ao ar! Eles que fiquem lá na
terra deles…”. Há que saber lidar
com esta crise migratória; mas não
é só o que se fala na televisão que
é importante: há que saber também
lidar com problemas semelhantes
do nosso quotidiano.
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TEMA

Viriato Soromenho
Marques

Nós e o diverso

Jornal de Letras | n.1173, p.27

Se o Outro...

O tema proposto para uma abordagem holística neste número do jornal escolar – «Se o Outro batesse à
minha porta...? – foi também assumido pelos alunos mais novos. Estes trabalhos, elaborados na disciplina de
Português, sob a coordenação da Professora Hélia Reis, centram bem o tema, vão ao âmago da questão.

O meu amigo
refugiado e eu

A

vaga de refugiados
que acode através
de diferentes rotas
ao coração da Europa é
um daqueles problemas
complexos, que desafia
qualquer raciocínio simplista. É um problema estratégico, relacionado com
erros de política externa do
Ocidente no Iraque (2003),
na Líbia (2011), na Síria
(2012-13)? Sem dúvida,
mas não é só isso. É um
problema da guerra secular
que divide o mundo islâmico, entre sunitas e xiitas?
Parece claro que sim, mas
é muito mais do que isso.
Nas vagas de refugiados
encontra-se gente que foge
da morte violenta (refugiados políticos), mas também gente que foge de sociedades que se deixaram
degradar ao ponto de não
oferecerem a possibilidade
de alimentar a sua população. Como distinguir um
refugiado político e um refugiado económico, se ambos fogem da morte? Por
entre as múltiplas e entrecruzadas causas, espreita
também a sombra de longa duração e de profundo
impacto da crise global do
ambiente, e em particular
das alterações climáticas.
Na verdade, politicamente,
este processo de deslocação das placas demográficas foi acelerado com a
chamada Primavera Árabe, começada na Tunísia,
no início de 2011. Sabemos
hoje que a Revolução Árabe de 2011, tal como a Revolução Francesa de 1789,
foi (também) despoletada
por uma enorme escassez
e carestia de alimentos.
Em 2010, as ondas de calor anormais na Rússia,
que incendiaram milhões
de hectares de florestas,
levaram-na a suspender as
suas exportações agrícolas.
[Extrato | continua]

E

u estava a pensar na
crise, na guerra e na
tristeza que as crianças da minha idade passam
todos os dias nos campos de
refugiados, e fiquei triste.
Não consigo perceber porque há pessoas que só pensam em guerra, embora
compreenda que todos têm
uma parte boa e uma parte
má, uns mais e outros menos.
Eu tenho muita sorte e os
meninos da minha turma
também. Penso que todos
eles têm uma casa, uma
cama confortável, um sofá,
uma televisão, mas os adultos e as crianças que fogem
da guerra e que estão nesses
campos, não têm nada disso.
Quando eu for mais velho,
vou tentar ajudar essas pessoas. Agora, com a minha
idade, também posso ajudar
dando roupa, brinquedos e
sapatos e espero que outras
pessoas também ajudem.
Rodrigo de Freitas Videira, 5.º A

Somos todos
iguais

E

A tristeza

stá por todo o lado!
Todos os dias, há tristeza a bater à porta de
qualquer um, tristeza e lágrimas!
A guerra nos outros países
é uma das maiores tristezas, pois causa dor. Todos
os dias há pessoas a fugir
da guerra. Pessoas que não
têm nada, que sofrem, mas
que, mesmo assim, tentam
mudar as suas vidas e lutam
por sobreviver.
É muito triste a situação do
povo desses países. Eles
não têm comida, nem roupa, nem dinheiro. A guerra levou-lhes tudo. Vivem
uma vida difícil, por isso eu
desejo muito que a guerra
acabe e agradeço a Deus
pela vida que ele nos deu.
Catarina Pereira, 5.º A

Eu e o outro

N

uma sexta-feira, há
não muito tempo,
eu estava a ver televisão e, de repente, a minha
mãe mudou de canal. Nem
sabem o que estava a dar!
Pois é! Exatamente naquele
momento, passavam uma
notícia sobre os refugiados.
É muito triste ver famílias
inteiras a fugir da guerra
que está a acontecer em
muitos países. E, quando vi
duas crianças mortas, junto à costa, até me vieram
as lágrimas aos olhos! Os
pais dos meninos deviam
estar destroçados! Eu não
me imagino sem os meus
pais, pois deveria ser muito
triste. Eu quero que a guerra acabe e que os refugiados
tenham uma vida melhor
em Portugal.
Maria João Bartolomeu, 5.º B

A

guerra na Síria trouxe os refugiados
para Portugal. Na
minha opinião, nós deveríamos ficar contentes porque,
assim, a população pode
aumentar e eles podem-nos
ajudar a desenvolver o nosso país.
Eu sei que nem todos são
maus, apesar de terem outra religião. É claro que há
sempre alguém que está
contra a sua vinda e tem
medo que os que agora chegam lhes estraguem o dia,
mas penso que, mais tarde
ou mais cedo, todos se irão
entender. Bem vistas as coisas, todos somos iguais!…
Mesmo assim, os países
deviam procurar controlar
a entrada e a saída das pessoas, sejam refugiados ou
não.
Francisco Prazeres, 5.º B

Os refugiados

A

discriminação, a
guerra e a injustiça são horríveis!
Muitas famílias da Síria
e do Iraque (países que
estão em guerra) tiveram
de lá sair e deixar tudo
para trás. Muitos perderam os próprios filhos
ou outros elementos da
família. Agora estão a
ser levados para campos
de refugiados para irem
para outros países, como
a Alemanha, a França ou
Portugal…
Neste momento, eles
estão sem casa, sem alimentos e sem família e
precisam da nossa ajuda.
Nós, ao pé deles, somos
uns sortudos.
Rúben Antunes, 5.º A
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MISSA DE NATAL

Missa de Natal,
celebrada no dia
16 de dezembro, no pavilhão,
mais uma vez transformado numa magestosa «catedral», teve este ano um
esplendor particular: à luz
trazida ao mundo pelo nascimento de Cristo, representada pela chama viva
de dezenas de velas acesas
ao redor do presépio e pelos holofotes focalizados
no altar e nos espaços onde
decorreram os diversos
momentos da celebração,
acrescentou-se o brilho da
alegria visível nos rostos
das pessoas.
Às 20.30 horas, mais cedo
do que é habitual, tendo em
conta a presença das crianças do Externato e o facto
de no dia seguinte ser ainda
dia de aulas, todo o espaço,
incluindo as bancadas superiores estavam repletas.
O esplendor dos cânticos
projetou-se até às alturas
celestes pelas vozes de um
coro de duas centenas de
alunos a vibrar em uníssono com o timbre e o ritmo
de uma execução perfeita.
A exclamação «Glória a
Deus nas alturas», estampada no largo rodapé do
altar, correspondia ao sentimento mais íntimo e sincero de todos, no silêncio
dos seus lugares. Altar e
cenário foram preparados
pela professora Rosalina
Sousa, responsável pelo

design de todo o ambiente,
numa espécie de abraço a
acolher a assembleia. O seu
foi um trabalho em equipa,
colaborativo, com colegas
e ex-colegas que, mais uma
vez, sem falhas, garantiram uma difusão perfeita
do som e da luz em todo o
amplo espaço envolvente.
Obviamente, não faltaram
fotógrafos e a TVCEF fez
o seu trabalho, com duas
câmaras a filmar o evento.
Prescindindo de momentos
«espetaculares» que, nos
anos passados, acrescentavam à liturgia propriamente dita outra beleza e

davam visibilidade a trabalhos realizados sobretudo
nas áreas artísticas do teatro, da dança e da música, a
celebração deste ano teve a
sobriedade própria do recolhimento e da poesia natalícia. E, na opinião de todos,
não perdeu por isso beleza
ou esplendor, pelo contrário. Mas não prescindiu do
anúncio dramatizado da
vinda de Jesus ao mundo,
contextualizado historica-

mente no início da celebração pelas alunas Joana Heleno, Beatriz Fonseca (6.º C)
e Inês Lourenço (5.º C). Essa
evocação do nascimento de
Jesus em Belém dispensou
o «prelúdio dramático” tradicionalmente confiado ao
rufar dos tambores do grupo de percussão do CEF.
Maria, José e o Menino,
apesar de uma busca «desesperada», acentuada por
uma gesticulação dramática, não encontraram lugar
nas hospedarias de Belém
e dirigiram-se até Belém
e estiveram rodeados de
anjos no presépio vivo,

simples e eloquente mas
monumental, como sempre
foi, ocupando uma área notável do espaço.
Concelebraram a Eucaristia o ex-diretor pedagógico do CEF, Padre Rodrigo
dos Santos Carvalho, e os
padres monfortinos José
Sousa e António Pereira,
ex-professor e ex-diretor do
CEF, respetivamente.
Na homilia, breve e profunda, o presidente da assembleia falou da luz e da
alegria celebradas no Natal,
uma luz que não se confunde com «o brilho das realizações materiais, de uma
saúde perfeita ou de uma
vida sem problemas». Fez

por essa luz, sem mentira
nem vingança, e que todas as energias se orientem para a construção «do
bem, da justiça e da paz». E
acrescentou: «Que esta luz
brilhe na família, a luz que
resgata a plena vocação de
gerar amor, carinho, ternura, confiança, auto-estima
e laços que nunca ninguém
possa quebrar».
Inspirando-se no magistério
mais alto que uma grande
parte do mundo reconhece
na figura do Papa Francisco, o Padre Rodrigo exortou a sermos família «sem
preconceitos, com disponibilidade e a misericórida de
quem acredita que o perdão
é vida. Que esta luz – exortou – brilhe na nossa Igreja
para sermos mais abertos,
mais missionários, indo ao
encontro de todos. Que ela
nos faça amar mais a Igreja, a nossa comunidade, a
nossa escola, que posamos
zelar por ela – cuidar dela.
Que a Igreja deixe de se
preocupar apenas em dizer
o que não devemos fazer,
mas que mostre mais como
temos que viver, amar, perdoar, ajudar, rezar».

As fotos desta página, de Salomé Mamede,
votos para que
documentam alguns momentos da celebração.
essa luz “brilhe Em baixo, a estalajadeira (Leandra Vicente, 9.º A), São
em cada um de
José (Miguel A. Roque, 7.º B) e Nossa Senhora (Érica
Ribeiro, 7.º C) figurantes do presépio vivo.
nós e ilumine o
A contracapa é dedicada ao coro de alunos e ao
lado sombrio do
presépio vivo.
nosso viver cheio
de tantas contradições» e nos
«leve a procurar o
melhor de nós em
todos os dias da
nossa vida».
Prosseguindo, o
Padre
Rodrigo
auspiciou que a
vida de cada um
seja
iluminada
10
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Feira do livro 2015

Carla Maia de Almeida

Um testemunho vibrante de vida

A

Feira do Livro deste ano contou mais
uma vez com a
presença de duas livrarias de Leiria, que ocuparam todo o amplo espaço da
biblioteca expondo um vasto
leque de obras literárias –
com aliciantes descontos.
Alunos e professores, em
grupos ou isoladamente, visitaram as bancadas e escolheram os livros que puderam comprar – no caso dos
alunos, nos valores estipulados com os respetivos encarregados de educação.
Cada um dos três dias da Feira ficou marcado pela presença de escritores que vieram
apresentar obras recomendada pelo Plano Nacional
de Leitura. O primeiro foi a
obra Irmão Lobo, traduzida
em várias línguas, e apresentado pela Autora, Carla Maia
de Almeida, aos alunos do
8.º e do 9.º anos no primeiro
dia, 14 de dezembro.
A escritora veio expressamente de Lisboa, de expresso, para o encontro, que
decorreu num ambiente de
grande interesse e expectativa e foi uma tarde marcante
para todos, pela densidade e
atualidade dos temas abordados, relacionados com a crise
da família e partilhados com
a assistência num diálogo
surpreendente precisamente
pelo valor do testemunho de
vida pessoal da Autora.
A professora bibliotecária,
Cristina Carvalho, apresentou a escritora, que já publicou uma dezena de obras nas
quais os temas da família es-

tão sempre presentes, a partir
do seu currículo, começado
na Universidade Católica
Portuguesa e ligado à atividade de jornalista e escritora,
Depois da apresentação, Carla Maia de Almeida mostrou
ao público presente uma espécie de «entidade tutelar»
um lobo em miniatura, que
assistiu à sessão, vigiando e
tomando conta da oradora, e
também da assistência…

Um Cartaz a anunciar o evento realizado
pelos alunos do Curso de Multimédia

Nuno Matos
Valente

O lobo, um animal de muita força

O

Antes de responder às numerosas perguntas dos alunos,
Carla de Almeida explicou
como nascem os seus livros,
como se organiza para os
escrever, falou do gosto que
tem pela natureza, do seu
amor pelos animais, da necessidade do silêncio... Não
renunciou a revelar um pouco da história narrada na sua
obra, dando igualmente algumas dicas para compreender
o recurso às alcunhas das
suas personagens, mas sem
prejudicar o suspense que
caracteriza uma obra… que
é para ser lida integralmente,
não só por adolescentes.
As profissões da convidada
– escritora e jornalista freelancer – são hoje particularmente difíceis (aliás, ela não
as recomenda), mas escrever
é algo que a enriquece e realiza. Se ela pudesse mesmo
escolher entre todas as profissões, seria... escritora!
Carla Almeida quis terminar
o encontro evocando significados antropológicos de
todos os tempos, começando
por se inspirar no valor cultural do Xamanismo e declamando um autêntico hino de
louvor ao animal escolhido
para título da sua obra que
reproduzimos integralmente
ao lado.

lobo é um animal
que integra muitas
culturas do mundo
inteiro. Já certamente ouviram falar do xamanismo,
um conjunto de crenças
ancestrais que engloba práticas de magia e evocações
comuns a vários povos,
desde a Lapónia, à Sibéria,
à Austrália, aos índios norte-americanos, onde o lobotem um significado especial:
é um professor, é o mestre…
O lobo é o desbravador de
caminhos, o percursor de
novas ideias, é aquele que
sempre retorna ao seu clã
para ensinar e compartilhar
os conhecimentos adquiridos. O lobo tem apenas uma
companheira durante toda a
sua vida e possui o espírito
fiel como o do cão. Quando observamos de perto os
lobos notamos de imediato
que eles possuem um grande
sentimento de família em relação aos demais membros
da alcateia, sem que isto
afete, no entanto, o forte individualismo característico
da espécie. Este comportamento faz com que os lobos
se assemelhem muito a nós,
os humanos, pois também
conjugamos a capacidade

de integrar uma sociedade
sem que isto altere a nossa
individualidade ou impeça
a existência dos nossos sonhos e anseios pessoais.
Na grande nação das estrelas, o lobo é representado
pela constelação do cão,
Sírius, da qual, segundo as
antigas tradições, vieram
os nossos mestres: para os
egípcios do tempo dos faraós, assim como para a tribo africana Dogan, na época
atual, sírius é a morada dos
deuses.
É uma coincidência impressionante o facto de os índios
norte-americanos também
pensarem o mesmo e terem
adotado as pessoas do tótem
do lobo como professores.
O lobo tem os sentidos muito aguçados e tem na lua a
sua aliada de poder: a lua
simboliza a energia psíquica e também o inconsciente que guarda os segredos
da sabedoria e do conhecimento. Ao uivar para a lua,
o lobo manifesta o seu desejo de entrar em contacto
com as novas ideias que se
ocultam sob a superfície da
mente consciente. A magia
do lobo fortalece e estimula
o professor que existe dentro de cada um de nós. O
tótem do lobo estimula-nos
a ensinar as crianças da terra a viverem em harmonia e
a compreenderem o grande
mistério e o sentido da vida.

Retirado do site do Centro Espírito Ascensionado – http://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/xamanismo/animais-de-poder-ou-aliados-de-poder/
lobo-o-professor/

C

omo há dois anos, “O Tesouro do Califa”, foi a
obra apresentada aos alunos do 6.º e do 7.º anos por
Nuno Matos Valente, no dia 15 de
dezembro.
Mais uma vez, este professor e
escritor de Alcobaça demonstrou
uma capacidade invulgar de cativar o público juvenil, envolvendo-o ativamente com a história do seu
livro e despertando nele o interesse por um desporto especial, ao ar
livre, um verdadeiro desporto mas
também passatempo, designado
com o termo inglês geocaching:
consiste em esconder objetos nos
sítios mais impensáveis, em zonas
urbanas ou rurais, apontando as
suas coordenadas na Internet e permitindo que outros jogadores possam ir à sua procura e os possam

descobrir, sendo surpreendidos
com uma grande variedade de recompensas. Essa forma, paciente e
empática, de comunicar com os jovens prolongou-se depois, na sessão de autógrafos, em que muitos
alunos tiveram a oportunidade de
comprar as
suas obras e
partilhar com
ele experiências de geocaching realizadas em
Marrocos.
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Nos 25 anos da APAV

DIA DO PROFESSOR

Jantar

Seminário Júnior contra a
VIOLÊNCIA

Tomé Reis Vieira, Professor de Português

Anabela Milheiro, Professora de História

N

o dia 18 de novembro, a
APAV celebrou 25 anos
de existência e para assinalar esta data organizou, em parceria com o Município
de Ourém e a Conselheira Local
para a Igualdade, Dr.ª Maria de
Fátima Lopes, o Seminário Júnior
contra a VIOLÊNCIA, dirigido
aos alunos das escolas do Concelho. O CEF esteve brilhantemente
representado pelas alunas Andreia
Violante, Diana Lopes, Maria Alves, Marta Santos e Raquel Reis,
do 10.º A, Melanie Rosa e Micaela
Baptista, do 10.º D.

a violência entre jovens, cada vez
mais recorrente nas escolas. A violência pode denegrir a autoestima
e provocar medo, insegurança, vergonha e sofrimento, por isso deve
ser denunciada e travada. Neste
âmbito, as autoridades competentes devem promover ações, como
aquela que decorreu em Ourém, de
sensibilização, informação e prevenção contra a violência, em especial em meio escolar. É imprescindível educar para os afetos como
forma de prevenir estes comportamentos desajustados, auxiliar as
famílias e as vítimas de violência.

O grupo de trabalho apresentou um
filme de sensibilização sobre “Violência no Namoro”, tendo contado,
para o efeito, com a participação
dos alunos Alina e Elvis, entre
outros. O CEF elogia a iniciativa
tendo em conta a pertinência da
temática abordada, em particular

EDUCAR, PREVENIR E APOIAR
são as palavras de ordem de uma
matéria sensível mas que não pode
mais ser ocultada. Como cidadãos
temos esta responsabilidade: DENUNCIAR qualquer tipo de VIOLÊNCIA. PARABÉNS à APAV.

O que é a APAV?

A APAV, Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, é uma organização
sem fins lucrativos, criada em 1990 por
um grupo de 27 membros fundadores,
com o objetivo de promover e prestar

informação, proteção e apoio às vítimas de crime. A APAV presta diversos
tipos de serviços, gratuitos e confidenciais, no âmbito do apoio jurídico, psicológico e social.

Para saber mais: www.apav.pt.
Ver também: http://www.violencia.online.pt/artigos/show.htm?idartigo=390 e o vídeo
apresentado pelas alunas em Ourém: https://www.youtube.com/watch?v=5OuR5jafi_8
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N

o passado dia 16 de outubro, os professores
do CEF realizaram o
já tradicional jantar de
acolhimento aos novos professores.
Ao longo dos anos, tem-se tornado
um momento de saudável convívio,
propício ao exorcismo dos problemas próprios das incontáveis horas
de trabalho que desde o primeiro
dia de cada ano letivo acompanham
a vida diária de quantos se dedicam
de corpo e alma à nobre missão de
educar. O ambiente escolhido para
o serão não poderia ser melhor: de
facto, a Quinta do Casalinho Farto,
com o calcário habilmente trabalhado e a sua decoração campestre, enquadrado pela aldeia e pelo
bosque circundante, transmite
aquele ar descontraído e acolhedor, ideal para homenagear
os professores Diamantino
Rosa e Isabel Magalhães, dois
exemplos de humanidade que
assentam no mesmo aprumo
vertical, só ao alcance dos melhores.
Com efeito o jantar deste ano
foi especial, também porque
os professores do Externato
de São Domingos que vieram
enriquecer o corpo docente
do Centro de Estudos de Fátima se juntaram ao convívio.
Tiveram oportunidade de se
apresentar aos colegas através da
excelência e do rigor que caracteriza o trabalho jornalístico de Egroj
Sevlaçnong e Rosas Júlio, míticos
repórteres da TVCEF. As respetivas
entrevistas fizeram as delícias dos
presentes… Bem, talvez
nem todos, pois o Sr. Diretor, alinhando no tom
de brincadeira, deu a entender que poderia rever a
breve trecho a situação laboral dos novos docentes.
Para o final da noite ficou guardado o momento
mais emotivo: a homena-

gem a Diamantino Rosa
e Isabel Magalhães, dois
dos professores que ao
longo das últimas décadas têm escrito as
melhores páginas da
história do CEF e que
iniciaram recentemente
uma nova etapa nas suas vidas, que
se espera longa e auspiciosa. Para
a ocasião, foi preparado um vídeo
com alguns apontamentos biográficos, além dos testemunhos sentidos
de vários professores e da Direção.
Por fim, e de viva voz, o professor
Manuel Bento e o P. Rodrigo reiteraram o reconhecimento pela forma empenhada e humanista como
se dedicaram à docência, cada um
mantendo uma identidade muito
própria, alicerçada em valores comuns de probidade, profissionalismo, generosidade e altruísmo. Os
homenageados agradeceram, emocionados, a todos quantos os ajudaram ao longo das suas carreiras.

Pouco depois, o serão terminou
descontraidamente, regado a licores apurados pelos anos na adega
pessoal do professor Diamantino,
que os guardara para uma ocasião
especial como esta.

Aposentação merecida

R

Homenagem a dois grandes professores
Ser espelho de uma instituição Há pessoas que ficam para sempre…
Prof. Júlio Rodrigues Rosa, Coordenador do Ensino Secundário

adica no senso
comum a afirmação de que as
instituições são o
espelho das pessoas que delas fazem parte. Nada mais
fácil de aceitar, pois que, na
sua essência, a riqueza de
uma instituição reside, sobretudo, na sua componente
humana e nas dinâmicas que
as pessoas imprimem com o
sentido de preservar e elevar
o bom nome da instituição a
que pertencem, afirmando-a no contexto em que está
inserida, porventura, alargando o seu raio de ação e
de influência. Para isso, será
sempre imprescindível uma
dedicação sem reservas, uma
ligação umbilical e um orgulhoso sentimento de pertença
que trarão também, inevitavelmente, o reconhecimento
dos pares e da comunidade
envolvente. Contudo, todos
temos conhecimento de que
uma das características das
instituições é a sua capacidade de resistir no tempo, que
se prolonga para além dos ciclos da vida humana, o que,
no fundo, significa que as
pessoas vão passando pelas
instituições, deixando a sua
marca indelével e caracterizando períodos de tempo a
que chamamos ciclos. A nossa realidade CEF não foge

à regra. O seu trajeto,
sempre em ascensão,
facto que ainda hoje se
verifica, ficou e ficará
sempre marcado pela
intervenção de pessoas
que pela sua dedicação, forma de ser, de
estar e de agir, se transformam em referências
e exemplos a seguir.
Estamos a referir-nos ao
professor Diamantino, cujo
testemunho se enquadra perfeitamente nestas considerações e que, pela imutável
lei da vida, fechou o seu ciclo como professor no CEF.
Falar dele é fácil, como fácil
foi sempre a sua relação com
os alunos, a quem se dirigia
amigavelmente
tratando-os por Xôr ou por Xôra e
de quem recebia o reconhecimento pela sua inegável
capacidade de transmitir
conhecimentos
matemáticos, mas, sobretudo, pelo
seu estilo inconfundível de
motivar os seus alunos e de
os consciencializar de que o
segredo do sucesso está no
trabalho e no esforço. Não
vou perder tempo com rasgados elogios a que ele sempre
foi avesso, mas é justo deixar aqui alguns traços da sua
personalidade que sempre
evidenciou:
simplicidade,

A ti, professor do CEF

rigor, profissionalismo, frontalidade, honestidade, entre
outros .
Por tudo o que o professor
Diamantino foi como professor e como pessoa, bem
mereceu o jantar de homenagem que a Direção e os colegas lhe quiseram fazer no
passado dia 16 de outubro.
Aí, com recurso a vídeos do
passado, sempre motivadores de boa disposição, tivemos também momentos de
grande sensibilidade e com
grande carga afetiva, próprios de uma despedida de
um amigo. Na sua intervenção final recordo, sobretudo,
os conselhos deixados aos
colegas consolidados na sua
longa experiência.

H

Coordenação do Secundário

á pessoas especiais que, pelo
seu caráter e
profissionalismo,
despertam em nós sentimentos de carinho, respeito
e admiração e cuja amizade
nos enriquece. A professora
e amiga Isabel Magalhães é
uma delas.
A professora Isabel fez parte desta Instituição durante
mais de três décadas e continua a ser motivo de orgulho
para todos nós. Companheirismo, dedicação, profissionalismo, inteligência e
amizade são as qualidades
que melhor a caracterizam.
Hoje, homenageamo-la por
tudo o que nos ensinou: a
capacidade de “relativizar”
os problemas e mobilizar
para o trabalho foram determinantes na sua atuação
como Coordenadora. Na

relação pedagógica, salientamos o prazer de ensinar,
a tolerância, a compreensão
e a empatia com os alunos,
aos quais deixa muitas saudades. Esta é a justa homenagem que resulta da gratidão e reconhecimento de
todos, pelo trabalho desenvolvido enquanto professora de Matemática, diretora
de turma e coordenadora e
que muito contribui para o
bom nome da nossa escola.
Por tudo isto, sentimos que
fará sempre parte desta família e recordá-la-emos
com grande estima e amizade.
Cada um que passa em
nossa vida leva um pouco
de nós mesmos e deixa um
pouco de si… E há os que
deixam muito… (Antoine de
Saint-Exupéry).

Como é óbvio, fica a saudade
de longos anos de convívio e
de admiração por um professor que tratava a matemática
por tu

Bem hajas, Diamantino!

Apontamentos escritos em cima do joelho, algumas horas antes do encontro, e
lidas no final do jantar, depois do filme-homenagem, às 23.00 horas do dia 16
de outubro, com voz carregada de emoção. Ao lado, a transcrição.

A Prof.ª Isabel M. do Carmo, com a turma B do 6.º Ano,
da qual foi Diretora (2014-2015).

D

epois de muitos anos a demonstrar teoremas, a explicar o que é o infinitamente pequeno ou o infinitamente grande, a assinalar a beleza do
cálculo diferencial, a calcular a probabilidade de acontecimentos elementares ou compostos, a resolver problemas de lógica aristotélica, a desenhar
curvas de funções logarítmicas, experienciais, circulares, polinomiais... a resolver tantas, tantas equações, muitas vezes de solução complexa, eis o momento de
deixar umas palavras a todos os que privaram comigo (durante mais de 30 anos)
e que pretendo que sejam apenas uma simples forma de vos agradecer.
Cada um de vós funciona como um ponto, que se desloca sobre a curva da nossa
vida, essas curvas desenhadas ao longo do tempo vão-se entrelaçando ou afastando, havendo necessariamente momentos, muitos momentos de contacto. É aí
que se estabelece a amizade, é nesses pontos de encontro e desencontro que os
laços marcam cada um de nós, como se se tratasse de encontrarmos as soluções
das equações das nossas vidas. Que em cada um de vós fique gravado um simples
sinal da minha passagem pelo CEF. Quero que sintam a presença de um professor que, ao longo da sua vida, quis rigorosamente ser professor. Quero que em
mim fique gravado de todos, mas, rigorosamente, de cada um de vós. Quero que
saibam que fui feliz como professor do CEF. Exijo que trilhem a curva do sucesso
no vosso longo caminho e tenham sempre presente que os pontos de encontro
das linhas das nossas vidas são a solução para muitos dos nossos problemas.
Diamantino. Um abraço.
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16 de setembro de 2015

Receção aos Alunos

F

oram calorosas, as
palavras de boas-vindas na receção
aos alunos e encarregados de educação, no
início de um novo ano letivo, em meados
de setembro.
Na manhã do
dia 16, foi a
vez de os alunos do Ensino
Básico, desde
o 5.º até ao 9.º
anos. De tarde,
chegaram os do
décimo e, no dia seguinte,
já com a escola a funcionar
regularmente, os dos dois
últimos anos de escolaridade. Em cada uma das quatro sessões de acolhimento,
o auditório encheu-se: alunos e encarregados de educação ouviram indicações e
informações gerais sobre a
escola que os recebia e as
novidades do ano letivo –
para os que já frequentaram
o CEF, foi sobretudo um
reavivar da memória.
Depois de um documentário de apresentação da escola e de uma atuação da
aluna Beatriz Jacinto, para

recordar que este ano o festival Chuva de Estrelas celebra vinte anos, tomaram
a palavra os diretores e os
coordenadores.
O diretor executivo e pe-

dagógico, Prof. Manuel
Bento, adaptando as suas
palavras a cada grupo de
alunos e pais, começou por
transmitir uma mensagem
positiva de boas-vindas e
explicou a razão da sua intervenção: «estou certo de
que vão gostar de aqui andar…», frisou, lembrando
às pessoas presentes que o
que torna o CEF uma das
escolas mais inovadoras do
país é o seu Projeto Educativo, cujo tema, nestes anos,
é a formação para os valores da cidadania, entendida
no seu sentido mais amplo,
de acordo com a mensagem

que o traduz no lema: «Eu
sou um cidadão do mundo».
O Professor Manuel Bento
referiu os principais projetos em que o CEF se envolveu e algumas das principais apostas
que aceitou,
ou
lançou.
Mencionemos dois, para
exemplificar:
no ano passado, a abertura
da universidade sénior;
este ano, o Jardim de Infância e a integração no CEF
dos alunos do Externato
de São Domingos. E para
eles haverá grandes novidades, pois a aposta na sua
formação passa pela oferta
de duas disciplinas que não
se encontram na maioria
das escolas: filosofia para
crianças, algoritmia e programação, logo nos primeiros anos de escolaridade.
Esta oferta tornou-se possível graças a parcerias com a
Universidade de Coimbra.

Longa foi a enumeração
das mais-valias que o CEF
proporciona à sua comunidade escolar: horário alargado de
funcionamento
da biblioteca, novos equipamentos informáticos,
caráter intercultural… Entre os
prémios e distinções conquistados pela escola,
foram destacados
os selos de escola
intercultural, há
dois anos, e o de
escola voluntária,
no ano passado.
Uma imagem do auditório que se encheu em cada uma das sessões de receção.

Neste caso, alunos e encarregados de educação do III Ciclo. Em cima, os Coordenadores do Ensino Secundário e Ensino Profissional; ao centro, os diretores do CEF,
Prof. Manuel Bento e Padre Rodrigo dos Santos Carvalho.
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16 de outubro

Dia da Alimentação

C

iência, arte e literatura estiveram
na ementa da atividade comemorativa do “Dia Mundial
da Alimentação” que teve
lugar na cantina do CEF e
nos espaços contíguos no
passado dia 16 de outubro.
Esta atividade teve como
objetivo principail comemorar a efeméride e sensibilizar a comunidade escolar para a importância de
uma alimentação saudável
e diversificada.
A organização teve uma
articulação disciplinar que
incluiu Ciências
Naturais, Educação Musical e
Português, e ainda a colaboração
dos alunos do
Curso Profissional de Comércio
e do Núcleo de
Educação para a
Saúde (NES).
No interior da cantina, cartazes, uma banca de alimentos, canções e textos
explicativos lidos pelos
alunos do 2.º ciclo foram
as estratégias utilizadas
para atingir os objetivos do
evento.
Os elementos mais novos
do primeiro ciclo, que recentemente passaram a integrar a grande família do
CEF, também não foram

esquecidos, tendo mesmo
sido eles os primeiros a entoar uma canção alusiva ao
tema: “Os Heróis da Fruta”.
Depois, os mais velhos
seguiram-lhes o exemplo
e interpretaram “Futuro”,
uma canção com letra da
escritora oureense Carmen
Zita Ferreira e música do
prof. Jorge Gonçalves que
fala, precisamente, nos alimentos.
De seguida, foram lidos os
textos didáticos sobre, entre
outras coisas, os cuidados a
ter com a alimentação.

Já no exterior, os alunos
foram confrontados com
uma atividade prática relacionada com a agricultura:
a construção e tratamento
de uma horta. Esta atividade final teve como objetivo
específico conhecer todo o
processo de produção dos
alimentos, desde a lançamento das sementes à terra
até chegar à nossa mesa.
Jorge Gonçalves,
Professor de Música

De tarde, os alunos do Externato assistiram a uma peça de teatro sobre
o mesmo tema, referida noutra parte deste jornal

Os rostos dos alunos | 5.º e 6.º Anos
5.º A

6.º A

Afonso Maria N. S. B. Agro  Afonso Oliveira Henriques  Ana Mafalda V. Faria  Beatriz Jesus Gonçalves
 Benedita Felício N. B. Sottomayor  Bruno Miguel M. Alcobia  Carolina Lopes Pereira  Carolina Pereira

Pedro  Carolina Prates Ribeiro  Catarina Fonseca Pedrogão  Catarina Lopes Pereira  Diana Sofia R.
Santos  Diogo Santos Vitorino  Gonçalo Luís G. Araújo  Guilherme Antunes Parreira  Joana Filipa C. Antunes  Marco Cardoso Bastos  Margarida V. S. Mendes  Maria Carolina V. S. Mendes  Mariana Sofia S.
P. Ferreira  Nuno Miguel M. Mendes  Rafael Manuel P. Dias  Rodrigo Freitas Videira  Rodrigo Santos S.
P. Morgado  Rúben Micaelo Antunes  Rui Pedro C. Pires  Simão Mendes Vieira  Telmo Francisco O. Silva

5.º B

Beatriz Silva CorreiaDaniela Catarina G. SilvaDaniela Sofia S. Henriques Diana Carrilho SantosDiana
Cruz SantosDinis ChorneyDiogo Miguel Z. Z. MorgadoEloísa Mafalda S. RodriguesFrancisco Miguel
F. MontêsFrancisco Neves R. PrazeresJoão Antunes BrancoJuliana Neves G. S. SilvaManuel José
F. R. RosaMarcos Pascoal R. PinheiroMaria Inês V. DiasMaria João V. BartolomeuMariana Vieira
MirandaMariana Vieira SantosMartim Lourenço FerrazMartim Rafael S. AlmeidaNuno Prazeres
VieiraRodrigo Pereira PandolfoRúben Conde JordãoRúdi Daniel S. AlmeidaSalvador Lourenço
PereiraSimão Silva CorreiaTiago Alexandre R. Dimas

5.º C

6.º B

Afonso Barão P. I. Coutinho  Afonso Miguel C. RebeloAlex Fernandes Baptista  Ana Catarina C. Marques
 Carolina Raposo Lopes  Cecília Maia Baptista  Chloé GabrielDiogo Silva Henriques  Édi Baptista
MarquesFrancisca Carvalhana SantosGonçalo Simões VilasIara Francisca BarataInês Sofia J.
CardosoJoão Pedro G. MorcelaJoão Pedro M. RodriguesJoão Rafael R. PinheiroLeandro Baptista
VieiraLourenço Cabeleira N. D. PedroMartim Desgarrado FreitasMartim Rosa RodriguesMiriam
Bastos SilvaRenato Daniel S. VieiraRita Lage FernandesRodrigo Santana VeríssimoTatiana Pereira
CarreiraTelma Antunes SantosBernardo Basso Batata

6.º C

Beatriz Maria M. FonsecaBeatriz Venda AnastácioCarlos José P. VieiraCarolina Matias BarrosoDuarte
Carvalho S. FaustinoÍris Martins BaptistaJoana Silva HelenoLeandra Prazeres SousaLiliana Simões
VieiraMadalena Gaspar MendesMaria Mendonça MesquitaMarta Craveiro NevesMarta Pereira
NevesMartim Bárbara P. TeixeiraMuriel Encarnação MartinsPedro Tomé C. AndradeRicardo
Alexandre S. MajorRicardo Manuel A. CarvalhoRita Alexandra P. VieiraRita Dias SousaRui Pedro M.
GouveiaTomás Costa GomesTomás Mariano LouroTomás Silva S. MarquesVicente Fortunato Anastácio

Fotos de Alexandra Carneiro

António Francisco S. OliveiraBeatriz Alexandra SousaDinis Santos TrindadeDiogo Pereira
SantosEva Brites VieiraFilipa Alexandra G. OliveiraFrancisca Bonifácio FerreiraFrancisco José P.
SantosGuilherme Cordeiro V. R. DominguesGuilherme Rodrigues FranciscoHenrique Novais V. Brites
Inês Matos F. SantosInês Silva M. LourençoJoão Godinho AntunesLara Velosa FreireLuís Marcelo C.
SilvaMaria Ruivo C. SousaMariana Rito CostaMateus Ferreira SousaMiguel Duarte CarreiraPatrícia
Isabel G. LourençoRenata Ferreira MarquesRicardo José S. MarquesRodrigo Felício CabeleiraRodrigo
Lourenço RibeiroSara Marisa N. SantosSara PereiraTeresa Vieira Brites

Alexandre Oliveira FerreiraAna Lúcia D. MamedeAndreia Daniela G. FilipeBruno Miguel V. FariaGabriel
Pereira LoboManuel Francisco O. MarquesMariana Castanheira SimõesNuno José F. GonçalvesPedro
Manuel Reis FerreiraRafael David M. FeninaRafael Vieira AquinoRafaela Fenina G. R. FerreiraRodrigo
Alexandre C. ReisRodrigo Simões MartinsRui António L. RodriguesSara Mounouar VieiraSofia Formiga
SantosSofia Galo CarvalhoTelma Eusébio LopesTomás Sousa Vicente
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Os rostos dos alunos | 7.º e 8.º Anos
6.º D

Ana Maria T. AndradeBeatriz Maria P. NevesBruna Ribeiro SilvaBruna Silva FerreiraDiana Filipa F.
SantosDiogo Alexandre C. FélixDiogo Santos DominguesDuarte Afonso D. VieiraGonçalo Fortunato
AlfaiateInês Lopes HenriquesInês Mateus R. FerreiraInês Rodrigues FerreiraJoão Tiago G. P.
AlvesJoel Mendes JesusJorge André N. OliveiraLara Henriques M. SilvaLucas Jacinto OliveiraMaria
Filomena B. CorreiaMariana Oliveira LucasMarta Marques RibeiroPedro António B. OliveiraRicardo
Filipe B. SilvaSalomé Maria S. FerreiraSalomé Oliveira SantosVasco Gomes C. Silva

7.º A

Andreia Gonzalez RodriguesAntónio Almeida HenriquesBeatriz Henriques M. SilvaBeatriz Oliveira
FerreiraBernardo Castanheira VieiraBruno Sebastião CarreiraDiogo José R. SantosDuarte
Reis PereiraGuilherme Correia OliveiraIsaac Alexandre S. H. RodriguesJacinta Bernardete R.
BradleyJoão Diogo C. R. S. RobaloJosé Gonçalves FerreiraLaura Oliveira MarquesLuísa Fortunato
AnastácioMargarida Isabel F. MarquesMargarida Silvério NobrePedro Nuno R. RodriguesPedro Vieira
FariaRodrigo Marques Vieira

Fotos de Alexandra Carneiro

7.º B

Ana Filipa F. SilvaAntónio Santos VieiraArtur Jesus OliveiraBeatriz Silva LopesCarlota Mendes
CunhaCynthia Jareny Girão FigueiraDiana Lourenço VieiraÉrica Godinho RomãoFrancisco Alexandre
R. PereiraGuilherme Martins G. P. SilvaGuilherme Martins PereiraGuilherme Silva SantosJacinta
Oliveira BarrosJoão Carreira MamedeJoão Pedro O. MarquesJoel Vieira GregórioJosé Júlio F. R.
RosaLuana Lourenço FerrazMaria Silva CarvalhoMiguel Alexandre A. S. RoqueMiguel OlimovPatrícia
Silva SantosPedro Branco C. Z. FernandesPedro Miguel F. DuqueRafael Marques MendesRita Pereira
SilvaRodrigo João R. ReisTomás Marques Silva
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7.º C

Afonso Rodrigues GomesBeatriz Alexandra G. OliveiraBruna Faustino FariaCristina Silva
CarvalhoDaniel Gordo RebeloDenis ZagorodniiDiogo Mota MatafomeEduardo Stanziola S.
GonçalvesÉrica Filipa S. RibeiroFrancisca Gil SantosFrancisca Matias DuarteFrancisco Vieira
RoqueJoão Miguel M. RosaJosé Emanuel S. ViolanteJosé João L. Q. MarquesMafalda Margarida
F. M. FerreiraMaria Branco AlvesMaria Novais V. BritesMécia Oliveira R. P. CoutoMiguel André P.
NascimentoNádia Carreira AntunesPedro Carvalho SantosPedro Gomes SantosRebeca MartinsSara
Catarina T. C. FernandesSara Henriques SimõesSofia Alexandra N. CrespimTiago Milheiro
ConceiçãoTomás Neves Órfão

7.º D

Alexandre Sousa OliveiraAna Filipa O. L. L. LopesAna Luísa N. FrazãoBeatriz Antunes OliveiraBeatriz
Pereira MarquesBeatriz Simões LopesCarolina Basílio P. L. CharepeCarolina Camponês SilvaDaniela
Antunes SilvaDiana Margarida R. FerreiraFábio André O. MarquesGuilherme Dias SantosInês
Marques F. C. JoséJaime Brice O. SilvaJoão Pedro S. OliveiraMafalda Dias SantosMiguel Marques
SantosPedro Miguel P. ReisRodrigo Antunes ParreiraRodrigo Faria LourençoRodrigo Oliveira
NascimentoRodrigo Simões MotaRui Manuel C. SilvaRute Reis RoqueSara Maria O. FilipeSofia
Marcelino CarreiraValéria MudrykVerónica Matias PereiraYuliya Klyuchka

8.º A

Alexandre Dias MouraAna Margarida S. LourençoBernardo Melo RibeiroCarina Cordeiro SilvaCarolina
Oliveira CarreiraDavlatjon SamejonovDiogo Santos CunhaFilipa Passadouro BagagemFrancisca
Ferreira SousaFrancisco DominguesGabriel Adriano F. RochaGheorghe CreciunJéssica Isabel
D. MamedeJoão Carvalho SantosJoão Pedro S. RodriguesLara Sofia T. SantosMarco António O.
BouçaMaria João R. SantosMaria Margarida S. FerreiraMariana Marques SantosMarta Maria P.
GilPedro Rodrigues CarvalhoRute Marlene R. PinheiroSara Filipa M. MendesTiago Abreu VieiraVera
Sofia S. Ângelo

Os rostos dos alunos | 8.º e 9.º Anos
8.º B

Alexandra Rodrigues FranciscoBeatriz José P. TomásCatarina Santos FerreiraCristina
VieiraDiana Andreia R. SimõesDiana Cristina G. PrazeresDiogo Carreira FerrariaEduardo
Martins MarquesGuilherme Almeida PatrãoJaime Coelho LopesJéssica Reis LopesJoana Filipa
B. SilvaJosé Luís G. SilvaLara De Brito JorgeLara Margarida S. ReisMariana Neves DiasMarília
Mendes FerreiraMarisa Marques LopesMartim Oliveira MarquesMiguel Velosa FreireMiriam Antunes
S. S. FerreiraNuno Sousa SantosRafael Pereira ReisRenato José RodriguesRicardo Miguel S.
AlhoVerónica Costa Guiomar

8.º C

Beatriz Vieira LopesBruno Reis L. MeninoCarina KondratyukDiogo Lourenço FerreiraEma Isabel V.
PereiraFrancisca Sousa CatarinoGuilherme Pereira JoaquimGuilherme Ribeiro FigueiraGuilherme
Rodrigues SantosInês Tomé C. AndradeJacinto Gomes D. PedroJoão Carlos V. CostaJoão Pedro
T. CochichoJoão Tomás P. LopesLourenço António G. FernandesMárcia Morgado G. SilvaMarco
Pereira CostaMariana Martins VieiraOceana Filipa C. PenaSandro Pereira NevesSofia Elisabete
K. DidenkoTatiana Filipa L. MartinsTiago Garrucho PereiraTiago Silva AquinoTomás Primitivo C. N.
RibeiroVera Vieira Silva

8.º D

Alexandre Montez FerrariaAna Cristina C. PereiraAndré João G. MarquesAndré José G.
CristinoBeatriz Lourenço RibeiroBruno Gonzalez RodriguesBruno Miguel G. CesárioDiogo
André MarquesDiogo Miguel R. FerreiraEdgar Gomes O. NevesFrancisco Guerra A. QuintasIvan
Assunção CarreiraJoão Pedro S. LealJoão Pedro T. AndradeJustino Pena ÓrfãoLeandra Catarina
F. VicenteLucas Pinto SousaMargarida Capaz F. Q. SilvaMargarida Nunes FilipeMaria Mendes
CunhaMariana Francisco OliveiraMiguel Vieira LapasRicardo Miguel M. SantosRodrigo Galo
CarvalhoSara Vieira LopesTiago Vicente Ferreira

9.º B

Bárbara Silva MarquesBeatriz Carvalho SantosBeatriz Henrique CostaBruna Carreira GaioBruno
Miguel F. VieiraCamila Francisco CrespoCarina Sofia C. MacedoCarolina Henriques MaurícioCarolina
Oliveira FranciscoDiana Silva PauloGonçalo Luís R. VieiraJoana Tomás RemédiosJoão Pedro O.
FerreiraMarco António C. GuerraMargarida Ferreira MarquesMargarida Lopes OliveiraMaria Beatriz
F. RibeiroMaria Carmo F. D. CarreiraMaria Teresa M. FranciscoMariana Lourenço AntunesMarta Filipa
O. L. L. LopesMarta Vieira G. VasconcelosMiguel Silva GomesPedro Miguel F. FranciscoPedro Miguel S.
BoalPedro Sousa PinheiroRúben Francisco S. CostaTiago Gomes Alves

9.º C

Alexandre Araújo L. S. MachadoAna Catarina N. FerreiraBeatriz Alexandra G. VolanteCláudia Santos
LealDiogo Manuel C. A. CorreiaDuarte Gomes PonteFrancisco Mariano LouroJoana Catarina G.
SantosJoão Pereira V. AlexandreJordão Tiago MartinsMargarida Matias BaptistaMariana Filipa
P. ReisMariana Sofia R. SantosMartim Matos FranciscoMiguel Antunes BrancoMiguel Neves R.
PrazeresMiguel Sousa PinheiroNuno Bernardo C. S. RodriguesPaulo Joaquim B. GilPedro Manuel
M. ReisRodrigo Pereira JoaquimSoraia Martins CarreiraTiago Xavier S. FerreiraTomás Venda
DiasVasco Xavier S. Ferreira

Fotos de Alexandra Carneiro

Adriana Palma ConceiçãoAna Filipe G. V. A. TelesAntónio José S. S. NetoBeatriz Lopes
HenriquesBernardo Gomes RemédiosClarisse Dzebic LopesDiogo Alexandre S. MajorFrancisco
Oliveira RodriguesGabriel Chaves M. RodriguesGuilherme Pereira RodriguesHenrique Oliveira
BaptistaIara Remédios MoçoInês Costa SantosJoana Graça C. CunhaJoão Francisco R. PereiraJoão
Pedro B. PereiraJoão Rosa OliveiraLaura Homem R. FonsecaMafalda Rodrigues GuidoMaria Francisca
A. HenriquesMarta Alves Guedes OliveiraMarta Costa SantosMarta Ribeiro SilvaRicardo Remédios
NobreTatiana Ferreira Pereira

9.º A
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Os rostos dos alunos | 9.º e 10-º Anos
9.º D

Ana Maria O. BouçaAna Rita B. GraçaAna Sofia F. GasparAndré Filipe PereiraAndreia Cardoso
CostaCarolina Godinho AntunesCarolina Simões MarquezCatarina Inês P. SantosDiana Virgínia
P. S. CandeiasDiogo Frazão T. SilvaEdgar Pereira MarquesEduarda Félix AguiarEma Rafaela S.
CampoGonçalo Rodrigues SilvaInês Duarte RibeiroInês Sousa MendesJoão Miguel PereiraLeonardo
Rodrigo S. FerreiraManuel Gomes C. SilvaMargarida Sá P. OliveiraMaria Carmo R. BradleyMaria
Inês F. MendesMariana Lopes QueridoMarisa Vieira GuiomarMarta Santos FerreiraMichaël
BaptistaSalvador Mª F. N. B. SottomayorSandro Maia Baptista

10.º A

Anastasia UrsuAndreia Costa ViolanteAntónio Manuel G. OliveiraBeatriz Antunes SilvaCarlos Miguel
L. FelizardoCatarina Isabel M. N. ReisCláudia Silva OliveiraDiana Maria M. LopesDiogo Gonçalves
BentoFrancisca Oliveira RomeiroInácio Simões MartinsInês Margarida R. AlexandreJoão Miguel
M. PereiraJoão Miguel P. VieiraJoão Miguel R. LopesJoão Tomás M. MendesJosé Manuel P.
MangasJuliana Catarina A. RodriguesLeandro Reis SilvaLeonardo Silva LopesMaria Gonçalves P.
AlvesMariana Ribeiro LopesMariana Vaz FrazãoMarta Rosa B. SantosMiguel Baptista PereiraNicole
Prazeres SousaRaquel Gonçalves ReisRodrigo Custódio Neves

Fotos de Alexandra Carneiro

10.º B

Ana Mafalda C. SilvaAnaísa Caetano MachadoBernardo Calado PatrícioCarolina Carvalho S.
FaustinoCarolina Reis SousaCatarina Ferreira NakovCatarina Vieira GonçalvesDiana Maria S.
RibeiroErikson Marcos A. CassobaEunice Rita P. R. L. VicenteFilipa Conceição SantosGuilherme
José G. AmadoInês Martins BaptistaInês Soraia F. PereiraJoana Cristina D. MatiasJoana Filipa L.
FonsecaJoana Marques G. S. BernardesJosé António P. ReisJosé Miguel S. NevesJuliana Jesus
GonçalvesManuel António G. MendesMaria Barros Matos Mariya Yuliya RomanovychMickaël Anthony
SilvaNuno Dias PrazeresRicardo Luís F. PestanaSandra Sousa MoreiraSara Cristina P. Lopes
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10.º C

Alexandre Manuel S. PintoAndré Simões LopesAntónio Miguel B. CorreiaBeatriz Silva CrespoCarina
Beatriz S. MarquesCátia Luciana C. BritesDaniela Ladeira FariaDário Duarte FernandesDário Ribeiro
SilvaDavid Miguel M. AlcobiaDiogo António D. GraçaDiogo Castanheira SimõesEduarda Cordeiro
SoaresFrancisco Jorge TriguinhoFrancisco Manuel S. MachadoFrancisco Marques FerreiraJoão
André R. DomingosJoão Francisco O. MarquesJoão Francisco P. NevesJosé Pedro L. RodriguesLeslie
ReisMarco António L. GasparMariana Neves OliveiraNatacha Santos OliveiraNuno Miguel C.
NovoRicardo Mendes VieiraRita Ferreira CamponêsRodrigo Dias OliveiraTiago Silva Lopes

10.º D

Andreia Carina O. SilvaBeatriz José G. RodriguesBernardo Ferreira JorgeCristiana Filipa H.
SantosDaniela Rodrigues CarvalhoDaniela Valente PereiraDiogo Miguel F. CruzFrancisco Rebocho
S. N. MorgadoGabriela Santos EusébioGuilherme Jorge RodriguesGustavo Cardoso F. SantosJosé
Luís S. PereiraLeonardo Filipe C. PenaMaria Inês D. SabinoMarisa Esteves CarvalhoMélanie Pereira
RosaMicaela Fernandes BaptistaNeuza Rino BatistaNuno Alexandre S. NascimentoPatrícia Adinda
MeijerRodrigo Remédios MouraYiqing Zhu

10.º E

Adriana Margarida J. LopesAlexandra Filipa H. GameiroAlina TudoreanuAna Carolina S. LopesAndré
Gonçalves PrinoAram TonoyanCarlos Rafael C. DuzarteDaniela Alexandra V. MirandaElvis
Morgado DavidGabriela Filipa F. VicenteGuilherme José P. ReisInês Antunes FrazãoInês Oliveira
HenriquesInês Santos DiasJoana Marques RibeiroJoão Carlos R. SimõesJoão Tiago A. DuarteLaura
Duarte A. LuísMariana Calado SantosMarta Alexandra M. MirandaPedro Miguel R. S. FerreiraRaquel
Rodrigues OliveiraRicardo Miguel V. MonteiroRita Reis RoqueSimone Gonçalves Prazeres

Os rostos dos alunos | 10.º e 11.º Anos
10.º F

Ana Carolina S. MartinsAna Filipa R. ParruchinhaAna Margarida V. CavalheiroBeatriz Silva
SantosBeatriz Jacinto OliveiraBruna Pereira BarrosCarolina Alexandra S. NevesConstança Felício
N. B. SottomayorDaniela Pires LaranjeiroEunice Sofia S. MineiroFrancisco Trindade VieiraGustavo
Domingos CarreiraJoana Teresa M. LopesJoão Miguel S. MartinsJosé Rebocho PereiraLara Filipe F.
OliveiraLuís Miguel O. NevesMadalena Costa FerreiraMarcelo Alexandre R. GameiroMaria Gerardes
ReisMaria Primitivo C. N. RibeiroMário Agostinho L. F. FerreiraMickaël AntunesMiguel Simão F.
ReisMykhaylo KucharovPaulo Rafael S. VieiraSara Elisabete C. DuarteSara Silva RibeiroTiago Santos
Gomes

11.º A

Adriana Silva SousaAna Catarina C. NevesAna Margarida O. RitoAnita Luísa M. AmadoBeatriz
Graça SantosBernardo Miguel S. GameiroCarlos André J. FélixDiana Vieira OliveiraFábio Alexandre
V. JesusFilipe André O. MarquesGuilherme Gomes A. CarvalhoInês Filipa R. SantosJuliana Reis
PrazeresLeandro Carreira VieiraLucas António M. PereiraLuís Henrique S. R. ChavesMadalena
Mendes DuarteMaria Sousa CatarinoMaria Gabriel PeixeMaria João G. NetoMarta Estanqueiro NevesRafael Flora FerreiraRafael Venda JorgeRicardo João P. CarreiraRita Henriques
SimõesRoberto Martins PereiraRúben Filipe G. DomingosSamuel Vieira OliveiraSofia Vieira
FrazãoSoraia Cristiana P. Paulino

11.º B

Abigail Marques ChambelAlexandre Ferreira RibeiroAna Paula F. SilvaAna Rafaela S. FerreiraBeatriz
Vieira ReisCarolina Costa SarraipaCatarina Santos MoreiraCátia Sofia R. FaustinoEdite Henriques OliveiraIsaac Neto CastanheiraIsabel Carreira NetoJoana Pereira PiresJoão António
L. PereiraJuliana Santos SilvaLeandro Manuel M. FeninaMaria João F. BorgesMariana Gameiro
FaustinoMariana Isabel L. C. G. CostaMarta Baptista RibeiroMarta Coelho SilvaPedro Silva
GirãoRafael Silva CarvalhoRaquel Branco P. P. CiprianoRicardo Vieira GordoRúben Marques SilvaRui
Santos HenriquesXavier Carvalho Correia

11.º D

Alexandre Manuel M. PrimorAna Carolina F. JorgeAna Carolina R. S. M. PereiraAna Salomé S.
MartinsAntónio Luís C. SilvaBeatriz Ferreira MartinsBruno Miguel P. FigueiredoCassandra Caetano
MachadoCatarina Rosa B. PereiraDiogo Gil PaixãoFrancisco Godinho AntunesFrancisco Gomes
RemédiosFrancisco José S. SantosGuilherme Gomes EugénioInês Filipe FazendaInês Oliveira
FerreiraInês Pereira FariaIsidro Manuel G. PereiraJosé Pedro F. RodriguesLuís Augusto R.
VieiraMariana Marto ReisMarta Ferreira GonçalvesMykhaylo LevchenkoPaulo Lucas G. PereiraPedro
Guimarães FerreiraRafael José S. PereiraRafaela Fernandes LourençoRenato João S. OliveiraRicardo
Pereira V. AlexandreSamuel Reis NevesSteven Conceição FerreiraTiago Ribeiro PereiraVasco
Faustino FariaViviane Pires Laranjeiro

11.º E

Afonso Brito CarreiraAlexandre Santo CostaAndré Rodrigues SilvaBárbara Santos FerreiraBárbara
Reis VieiraCatarina Cruz InácioDaniela Rodrigues DiasDiana Domingues TorresDiogo Miguel N.
ViolanteDiogo Querido AmaroFilipa Mota BatistaFilipa Vides NevesFrancisco Simões LopesGonçalo
Reis S. M. PereiraInês Moreira RodriguesInês Vides NevesJoão Daniel MendonçaManuel André V.
SilvaManuela Santos ReisMargarida Baptista FranciscoRaquel FerreiraRodrigo Marques FariaRui
Pedro S. CarreiraTomás Emanuel B. P. TeixeiraTomás Santos P. BentoYiqian Zhu

Fotos de Alexandra Carneiro

Afonso Martins MarquesAna Catarina T. CordeiroAna Sofia L. S. R. AugustoAndreia Filipe C.
CunhaÂngelo Miguel M. FerreiraBeatriz Rodrigues SilvaCarolina Pereira NevesCatarina Silva
HelenoCatarina Maria P. RodriguesDuarte Pouseiro C. SantosFrancisco Alves BarreiroFrancisco
Domingos CarreiraInês Oliveira BaptistaInês Milheiro ConceiçãoJoana Bento VicenteJoana
Filipa R. VieiraJoana Marto CaveiroJoão Leonardo M. RodriguesLaura Santos CarvalhoMargarida
José MarcelinoMargarida Reis OliveiraMarta Sofia R. SilvaMiguel Remédios NobreNataliya
ZhurakivskaNicole Oliveira NascimentoPedro Simões ValaRenato Ferreira GonçalvesRicardo Alexandre L. RodriguesRita Silva ReisTânia Rodrigues Vieira

11.º C
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Os rostos dos alunos | 11.º e 12-º Anos
11.º F

Ariana MartinsAurelia CornescuBárbara Rodrigues CamarinhaBeatriz Barros RibeiroBeatriz
Branco SantosBeatriz Rodrigues NascimentoDaniel Fernando C. ReisDuarte Oliveira MarquesInês
Margarida R. FerreiraIsabel Pacheco N. AraújoIsabel Santos PereiraIsabella Barbosa P. SouzaJoana
Pereira FerreiraKateryna KaraLara RéminiMafalda Felício N. B. SottomayorMaria Francisca C. C.
AbreuMariana Santos PereiraMariana Sousa ReisMarisa Caetano AntunesPatrícia Arriaga BentoRita
Ferreira MateusSamuel Gomes CorreiaSoraia Melo Ribeiro

11.º G

Alexandra Neves CostaAna Margarida S. ClementeAnita Pereira AlmeidaAnna KurlikovaBruna
Martins CatarinoCarlos Xavier S. MarquesCarolina Amaro FariaCarolina Silva DiasCarolino Miguel
P. O. G. SantosDiana Maria M. B. OliveiraDinis Antunes RosaEmanuel Filipe S. TimóteoFilipa Bento
NogueiraGonçalo Martins G. P. SilvaHugo Oliveira FonsecaJaime Pena ÓrfãoJosé Nuno B. P.
UrbanoMárcia Rafaela R. SantosMariana Ferreira VieiraMariana Isabel S. RodriguesMariana Reis
PereiraMariana Sofia L. PintoMónica Guerra CaladoRicardo Lourenço R. PereiraSandrina Cordeiro
SilvaSara Silva TrezentosTânia Filipa M. Tomás

Fotos de Alexandra Carneiro

12.º A

Adriana Crispim H. M. PedroAna Carolina F. JorgeAnna KurlikovaBárbara Borges S. CostaCarolina
Morouço GasparCarolina Raquel A. ReisCarolina Ribeiro FernandesDaniela Oliveira PintoDébora
Cristina O. MechaDuarte Anastácio FortunatoDylan ReisFilipe André O. MarquesGabriel José P.
BritesHelena Sofia S. C. MendesInês Oliveira PrazeresInês Oliveira FerreiraInês Pereira FariaJoana
Bento VicenteJoana Marto CaveiroJoão António L. FerreiraJoão Pedro P. MartoJorge Miguel C.
MatosMaria Eduarda P. M. FidalgoMariana Arrimar CoelhoMariana Dias FerreiraQuélia Baptista
MarquesRui Ian P. GameiroSalomé Carreira Mamede
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12.º B

Beatriz Ladeira FariaBruna Alexandra G. FariaCarina Gouveia FernandesEmanuel Jorge FormigaInês
Ferreira AzevedoInês Silva NevesIrina Cristiana P. LourençoJoana Rita R. AquinoJoão Pedro L.
DiasJoão Ricardo M. LopesJoão Rodrigo H. CostaJosé Filipe G. NevesJosé Pedro M. FrancoLeandro
Carreira VieiraLeila Maria F. NetoMárcia Catarina O. FontesMargarida Fernandes MirandaMaria
João M. N. ReisPatrícia Garrucho PereiraPedro António C. NevesPedro Miguel N. PenaRicardo
Lopes SantosRita Capaz F. Querido da SilvaRita Marques FerreiraRui Tomás S. CunhaSara Maria F.
RibeiroSofia Abreu VieiraTelma Moreira

12.º C

António José G. ValérioAntónio Xavier F. CorreiaBernardo Carvalho SantosBruna Filipa J.
PereiraBruna Valéssia G. FigueiraDany Santos CostaDiogo Caetano P. LucasDiogo Gil PaixãoEdgar
Vicente CorreiaFrancisco José N. OliveiraFrancisco José S. SantosFrancisco Manuel C.
CarvalhoFrancisco Miguel V. AlmeidaJosé Luciano R. PereiraMarcelo Gaspar SantosMário Miguel R.
OliveiraMiguel Amado VieiraPaulo Sousa SantosPedro António R. ReisPedro Gomes FilipePedro Miguel S. FerreiraRicardo Pereira V. AlexandreRicardo Vieira GordoTommy Domingos RemédiosXavier
Martinho Henriques

12.º D

Adriana Calado LaranjeiroAlina PavelAna Catarina G. HenriquesAna Filipa F. PereiraAna Rita
LopesAna Rita P. ConceiçãoAurora Silva AmadoBeatriz Mendonça MesquitaBeatriz Santos
ReisCarolina Lourenço NevesCatarina Neves LainsCristiana Bastos SilvaEliana Andreia S.
GaleãoGabriel Sousa AlmeidaJessica Pereira SilvaJúlia Rodrigues FerreiraLeandro Castanheira SimõesLuís Augusto R. VieiraMaria Anita O. MarquesMaria João M. GuedesMaria Rita N. S.
AfonsoMarília Dias PereiraMarta Reis VieiraMiguel José P. ReisMilene Jesus OliveiraNadine Carina
S. CarvalhoPaulo Miguel G. LopesRicardo Jorge P. FlorindoSérgio Vieira SilvaSofia Cruz FilipeTelmo
Micael O. Henriques

Os rostos dos alunos | 12.º Ano e Primeiro Ciclo
12.º F

12.º E

Ana Carolina F. MarquesAndré Neto RebeloDaniela Sofia S. CarvalhoDanielly Cruz S. SilvaDiana
Ribeiro PereiraGonçalo João C. S. MartoInês Gil SantosJoão Francisco R. MatosJuliana Silva
FlorindoLiliana Pereira AmaroLisa Estelle ReisMarco António S. GomesMaria Filipa N. SilvaMaria
João C. HenriquesMariana Silva FrazãoMónica Guerra CaladoNadine Sofia V. JesusOlga
SavchiyPedro Gonçalo M. SilvaRicardo Gomes VicenteSamantha Isidro SilvaSemíramis Rafaela C.
AntunesSilvia Cornescu

1 de novembro

N

Dia do Bolinho no CEF

o dia 31 de outubro, o
Clube de Português festejou o Dia do Bolinho.
Pela azáfama dos preparativos dava para perceber o entusiasmo e o interesse dos alunos
em mais esta atividade promovida
pelo Clube de Português. Os trajes
e os adereços não enganavam. Alguns alunos do 6.º ano vestiram-se
de pastorinhos: os rapazes, com
barretes, camisa aos quadradinhos,
com um colete e uma saca. As raparigas andavam com um lenço à
cabeça, uma camisa e saias compridas; por cima das saias, levavam
um avental e andavam com cestas a
vender bolinhos. As sacas levavam
um bolinho, nozes, passas, amêndoas, avelãs e figos secos. O empenho foi enorme e teve a colaboração dos pais e dos avós. Foi mais
uma oportunidade de os alunos do
II ciclo aprenderem, divertindo-se.
Os objetivos desta comemoração
também são evidentes: conhecer
e preservar o património cultural
português e, neste caso, regional, já
que é uma tradição com raízes vin-

cadas na nossa zona centro.
Pão por Deus, ou Ó Tia, dá Bolinho, são expressões bem conhecidas, ligadas à tradição do Dia de
Todos os Santos que, segundo rezam as crónicas, foi instituído para
celebrar os santos que, ao longo do
ano, não foram mencionados nas
preces.
Terminados os preparativos, os
alunos partiram ao encontro de
professores e colegas, proclamando: “Ó Tia dá bolinho?” A primeira
morada a ser visitada foi o gabinete
da direção. Depois, a Secretaria,
onde se abre uma exceção à tradição: em vez de se pedir o bolinho,
pedem-se alguns cêntimos para
ajudar o Clube de Português. Na
sala de professores, a angariação
de fundos, aliada à comemoração
do evento, deu mais frutos.
Durante a hora do almoço, os alunos e a professora de português
montaram uma banca, onde havia
para vender bolinhos, rebuçados,
bolachas caseiras, sacas e sumos.
À volta da banca havia receitas, provérbios e imagens dos
bolinhos. Foi um dia muito
divertido. Tão depressa não
esqueceremos. Parabéns aos
professores do Clube de Português e aos alunos que, mais
uma vez, mantiveram viva
esta tradição no CEF.

Alexandra Sousa PereiraÂngela Filipa A. MarquesAnita Oliveira MarquesArtur Gomes S. SantosBeatriz
Matias BaptistaBilly Verdasca PereiraBruna Baptista MartinsCatarina Filipa P. R. LopesCatarina
Silva ReisDaniela Pires CarreiraDaniela Sousa SantosDavid José S. MartinsFlávia Alexandra A.
SantosFrancisco Domingos CarreiraFrancisco Santos ConceiçãoJoão Pedro S. S. InvernoLarisa Rebeca TiurbeLiliana Alexandra L. BernardinoLisandra Catarino RibeiroMariana Vieira CostaNuno Filipe
S. VicenteRita Ferreira MateusSabrina Rodrigues SilvaSara Verdasca GonçalvesViktoriya Matviyenko

Núcleo de Educação para a Saúde do CEF

Não! Muito obrigado!

P

ara assinalar o Dia Mundial do Não Fumador,
que se comemora a 17 de
novembro, o Núcleo de
Educação para a Saúde promoveu
ações de sensibilização sobre prevenção do tabagismo na adolescência. As ações decorreram durante
mais de uma semana, de 16 a 24 de
novembro, e tiveram como destinatários todos os alunos do 7.º ano.
As ações foram dinamizadas pela
Enf.ª Lénea Coelho, das Unidades
de Saúde de Fátima. Sempre num
ambiente de serenidade e utilizando recursos didáticos apropriados,
os alunos puderam confrontar-se
com diferentes modos de pensar e de agir relativamente ao
tabagismo e conhecer os fatores
de risco associados ao consumo
de tabaco, numa idade em que
muitos não resistem à tentação
de experimentar, acabando de-

pois por cair no vício: isso não é
difícil, pois 25% dos portugueses
são fumadores (o que corresponde
à média da união europeia), e 55%
dos fumadores em Portugal começam na faixa entre os 15 e os 18
anos: 21% começam a fumar antes
dos 15 anos e 20% entre os 19 e os
25.
As ações de formação que são dinamizadas todos os anos no CEF
propõem-se também contribuir
para a construção de uma autoestima positiva que permita aos jovens
resistir às diferentes pressões associadas ao consumo do tabaco e das
drogas.
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Os rostos dos alunos | Cursos Profissionais
10.º G – CPT Eletrónica, Automação e Computadores

Abdullah ShahBeatriz Melo M. G. CruzCésar André LupanDaniel Santos SousaDuarte Joaquim
S. FerreiraDuarte Ribeiro PereiraDumitru TalmaciEduardo Ferreira BaptistaFrancisco Pereira
LopesFrédéric Bruno C. MarquesIon TacicJuliana Pereira FartariaLuís Carlos R. VieiraMarcelo
Adriano F. RochaMarcelo Filipe S. AlmeidaMaria Elisabete B. GouveiaMiguel Anastácio FortunatoMiguel
Eusébio MendesMiguel Sousa OliveiraRemi Filipe S. C. MendesRodrigo Peixoto G. AlmeidaRúben
Alexandre R. MoreiraSuleiman ShanTiago José S. Simões

11.º H – CPT Multimédia

Chen Jia JeDiogo Manuel S. PereiraEmanuel Pereira VieiraFrancisco Miguel O. PiresGabriel Filipe F.
VicenteJoão Antunes RodriguesJoão Marcelo E. AmendoeiraJoão Paulo S. PereiraJoaquim José G.
C. G. BatimJorge Miguel S. SilvaLuís Miguel N. FigueiraMarco António S. J. FranciscoMelanie Martins
CarreiraMickaël Claude J. ThiryPedro António S. J. FranciscoPedro Henrique M. SantosRaphaël
FariaRicardo de Jesus PonteRichard Tomás RemédiosSamuel Ascenção FonsecaThomas
RibeiroValdo Abel O. Ramadas

10.º H1|H2 – CPT Comércio / Multimédia

10.º H1 – Ana Carolina R. PereiraAna Isabel R. PinheiroCarlos Wilson A. F. XistoCarolina Pereira
VieiraEugénia CreciunFábio Preguiça VenturaLuís Guilherme R. MartoMarco Emanuel C. DuarteMário
Alexandre B. PereiraMónica Andreina S. OliveiraPaulo Rúben M. Figueiredo
10.º H2 – Carolina Pedrosa DurãoDaniela António SantosDaniela Fonseca PedrogãoDaniela
Vieira M. FranciscoÉlio Filipe VieiraJoana Alexandra V. M. AugustoJoão Nuno C. F. SantosJoelma
Oliveira MachadoMickael Aspeçada SilvaMiguel Gaspar JúlioPedro Miguel A. AlhoPedro Miguel N. B.
PereiraRaquel Ferreira Barros
11.º I1|I2 – CPT Comércio|Eletrónica, Automação e Computadores

11.º I-1 Asif Nawaz KhanBeatriz Carreira ValérioCarina Marques CarreiraCarolina Silva

GomesCathy VieiraGonçalo Costa LebreJosé Rafael R. BradleyNeuza Martins S. Leão
Raquel Camponês LopesRodrigo Silva BeloSofia Duarte NetoTatiana Gordo Neto
11.º I-2 David Manuel P. SantosEdgar Silva LuísGuilherme Alves OliveiraGuilherme Ribeiro PereiraHugo Vieira SilvaJoão Pedro A. CorreiaJosé Maurício V. ReisMarcelo dos Santos
MalagueiraMiguel Vieira LopesNicolas Guillaume GabrielRicardo Antunes SantosRicardo
SilvaRodrigo Pereira MarianoRodrigo Remédios MouraSamuel Formiga Santos

12.º G – CPT Comércio

ACREDITA EM TI!

Fotos de Alexandra Carneiro

É preciso fechar os olhos mais vezes, e pensar no que
poderemos um dia vir a realizar.

É preciso fechar os olhos e dar lugar e tempo à mente para que a
pessoa possa confiar e acreditar em si própria!
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Alice Silva BorrelaAna Carolina J. AnjosBruno Ribeiro C. RodriguesCatarina Oliveira DiasDiana
Reis PinaDiogo Luís C. FreitasEmanuel ReisJoão Miguel P. RebeloLaura Almeida PatrãoLuís Miguel
F. CarreçoMaria Adelaide R. SantosMiguel Valente GameiroNicole Sofia S. AlmeidaNuno André A.
GonçalvesPaulo Jorge P. ConceiçãoPedro António A. GonçalvesSamuel Alexandre S. SantosSara
Andreia Lucas

Num meio-dia de fim de Primavera
Tive um sonho como uma fotografia.
Vi Jesus Cristo descer à terra.
Veio pela encosta de um monte
Tornado outra vez menino,
A correr e a rolar-se pela erva
E a arrancar flores para as deitar fora
E a rir de modo a ouvir-se de longe.
Começa assim o longo Poema do Menino Jesus,
de Fernando Pessoa (heterónimo Alberto Caeiro),
do qual o Externato de S. Domingos escolheu uma
passagem para assinalar o início do novo ano letivo
no Centro de Estudos de Fátima.
Quase no fim, o Poeta escreve:

Novo ano letivo

C

[...] Depois fugiu para o Sol
E desceu no primeiro raio que apanhou.
Hoje vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita de riso e natural.
Limpa o nariz ao braço direito,
Chapinha nas poças de água,
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as.
Atira pedras aos burros,
Rouba a fruta dos pomares
E foge a chorar e a gritar dos cães.
E, porque sabe que elas não gostam
E que toda a gente acha graça,
Corre atrás das raparigas
Que vão em ranchos pelas estradas
Toda a celebração decorreu Com as bilhas às cabeças
em ambiente de festa, avi- E levanta-lhes as saias.
vada por vezes pela espon- A mim ensinou-me tudo. [...]
taneidade e liberdade – de
movimento e de palavra –,
da parte mais inocente e
***
jovem da assembleia – as crianças No dia seguinte, 28 de setembro,
do Externato de S. Domingos, tam- ao meio da tarde, dado que o Pabém com cânticos bem ensaiados, dre Rodrigo comemorava 46 anos
incluindo coreografias…
de ordenação sacerdotal, teve lu-

Missa de inauguração

apela cheia, ambiente
das grandes ocasiões comecemos pelo princípio: procissão do celebrante até ao altar, passando pelo
meio da assembleia, ao som do
cântico «Deixa Deus entrar na tua
própria casa…».
Ato penitencial, pedindo perdão a
Deus… «pela ausência de gestos
corajosos, pela fraqueza dos atos
consentidos… para recomeçar de
novo, como o sol… Liturgia da Palavra e reflexão do salmo responsorial...: leituras proclamadas por
alunos, assim como as intenções da
oração universal dos fiéis.

Antes, a homilia – reflexões e admoestações apropriadas para o início de uma nova caminhada rumo
à sabedoria, à construção da felicidade.
Chegado o momento do ofertório, em primeiro lugar, a voz
das crianças do Jardim e I ciclo,
ecoando Fernando Pessoa, nos últimos versos da sua «História do
Meu Menino Jesus: «Ele ensinou-me tudo…». Depois, a beleza e a
emoção das oferendas, levadas ao
altar pelos mais pequenos da nossa
escola: cada oferenda, uma prenda
com um simbolismo concreto, desde o Jardim de Infância… até ao
último ano do secundário.

Quase no fim, depois da comunhão,
foi a vez de eles manifestarem mais
visivelmente a própria presença,
executando singelamente o hino do
Externato. A pedra angular a rematar a celebração foi a execução do
Hino do CEF, sempre com uma vibração, quase atordoante

gar na capela da escola uma breve
celebração eucarística: para recordar a efeméride, obviamente, mas
também para repor o Santíssimo no
sacrário da capela, que ficara vazio
durante as férias. O «Parabéns ao
Menino Rodrigo» ecoou na própria
capela, no final da celebração.

No início de cada ano letivo, repete-se a tradição de «fazer constar para a posteridade» a composição do
corpo docente do CEF. Aconteceu no dia 2 de setembro
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Ex-alunos

Universidades | Escolas e Institutos Superiores
Concurso nacional de acesso ao ensino superior público

I FASE
Alina Alexandra Félix Mansukhlal |
UL • Fac. Letras – Ciências da Cultura.
Ana Beatriz Coutinho Achega | ISCTE
•IUL – Gestão de Recursos Humanos.
Ana Beatriz Reis Patita | UL • Fac.
Ciências – Estatística Aplicada.
Ana Beatriz Reis dos Santos Marques |
UL – Ciências da Saúde.
Ana Júlia Jorge Rodrigues | UL•ISEG
– Gestão.
Ana Lúcia Pereira Roque | IPC•ESE
Coimbra – Comunicação Organizacional.
Ana Luzia Alves Brás | UC•Fac. Farmácia – Ciências Farmacêuticas.
Ana Patrícia Gil Marto | IPC•ESE
Coimbra – Animação Socioeducativa.
Ana Rita Duarte Lemos | IP Lisboa•ES
Tecnologia da Saúde de Lisboa – Dietética e Nutrição.
Ana Rita de Freitas Dias | Univ. Minho
– Optometria e Ciências da Visão.
Ana Rita Paiva França Santos | ES
Enfermagem de Coimbra – Enfermagem.
Ana Sofia Silva Cunha | Univ. Évora•
Escola de Artes – Teatro.
André Rodrigues Oliveira | IPL•ESTG
– Jogos Digitais e Multimédia.
Andrea Rodrigues Vieira |IP Viseu •
ESE Viseu – Comunicação Social.
Andreia Simões Henriques | UL•Fac.
Direito – Direito (regime pós-laboral)
Anita de Oliveira Vieira |IPL•ESTG –
Contabilidade e Finanças.
António Miguel de Jesus Pereira | UL•
IST – Eng. Inf. e de Computadores.
Artur Miguel Almeida Adegas | IP Portalegre•ESE – Turismo.
Ashley Inês Gomes Prazeres | IPL •
ESTG – Jogos Digitais e Multimédia.
Augusto Reis Heleno | UNL • FCT –
Eng. Informática.
Bárbara Filipa Marques Costa | IP Castelo Branco •ES Agrária de Castelo
Branco – Enfermagem Veterinária.

Como nos anos passados, este espaço é dedicado aos alunos que
concorreram aos cursos do ensino superior público e ficaram colocados nos diferentes estabelecimentos de ensino superior do país.
Uma simples listagem das colocações, com uma breve mensagem do
coordenador do 12.º Ano, que estes alunos terminaram com êxito,
em nome de toda a escola.
Beatriz Lopes Querido | UL•Fac. Arquitetura – Design de Moda.

Diogo Pereira Ferreira | IPC • IS Eng.
de Coimbra – Eng. Mecânica.

Beatriz dos Reis Pereira | UAlg•ES
Gestão, Hotelaria e Turismo – Gestão

Edgar de Almeida Catarino | IPLESECS – Desporto e Bem-estar.

Beatriz da Silva Ferreira | IP Castelo
Branco•ESE Castelo Branco – Secretariado.

Eduardo Luis Vieira dos Santos | UNL
•FCT – Eng. Mecânica.

Bernardo André do Nascimento Coelho | UC•FCT – Eng. Civil.
Bruna Oliveira Bernardo André do
Nascimento Coelho Brites | UAlg•Fac.
Economia – Sociologia.
Bruno Gomes Eugénio | ISCTE•IUL –
Eng. Informática.
Bruno Vieira Silva | UL•Fac. Medicina
– Medicina.
Carla Adriana Baptista Mendes |
UC•FCT – Design e Multimédia
Carolina Miguel Pedro Ferreira | UL •
Fac. Direito – Direito.
Cassandra Cardoso | UL•Fac. Ciências
– Química + Química Tecnológica.
Cátia Sofia Marques Galhano | ES Enfermagem de Lisboa – Enfermagem.
Clara Maria Rodrigues dos Santos | UC
•Fac. Letras – Estudos Europeus.
Clara de Oliveira Simões Gomes | UC•
Fac. Medicina – Medicina Dentária.
Cláudia Gomes Vieira |Univ. Évora •
ECT– Bioquímica.
Cristiana Ferreira Leal | IPC • ISCA
Coimbra – Solicitadoria e Administração.
Damien Pereira Frazão | UL • ISCSP –
Relações Internacionais (regime pós-laboral).

Daniel Henrique Pereira Reis | IPL •
ESTG – Jogos Digitais e Multimédia.
Daniela Venda Anastácio | IP Castelo
Branco • ES Artes Aplicadas de Castelo Branco – Design de Interiores e
Equipamento.

Eliana Faria Vieira | IPC • ESSE Coimbra – Comunicação Organizacional
Eloime Luemba Ntedica | UL•Fac. Letras – Filosofia.
Fábio Oliveira Brígido | UNL • FCT –
Eng. Química e Bioquímica.
Filipa Neves Manso | IP Lisboa • ES
Tecnologia da Saúde de Lisboa – Imagem Médica e Radioterapia.
Filipe José Prazeres da Silva | UC•FCT
– Eng. Mecânica.
Filipe Manuel Ferreira Anastácio |
UAlg • ES Gestão, Hotelaria e Turismo
– Gestão.
Francisca Gonçalves Prazeres | UL Instituto de Educação – Educação e
Formação.
Francisco Bota Antunes | Univ Evora Escola de Ciências Sociais – Gestão.
Francisco Carreira da Silva | IPL•
ESECS – Desporto e Bem-estar.
Francisco José Fonseca Ferreira | UL
•ISEG – Gestão.
Francisco Maria Neuparth Sottomayor
Bismark do Agro | UL •Fac. Direito –
Direito.
Frederico Maria Felício Neuparth Barbosa de Sottomayor | UL•Fac. Direito
– Direito.
Gabriela Inês Gomes | UL•IST (Taguspark) – Eng. e Gestão Industrial.
Gabriela da Silva Ferreira | IPC • ISCA
Coimbra – Secretariado de Direção
e Administração.
Gabriela Silva Marto | UBI – Ciências
Farmacêuticas.

Dariya Oger | UA – Línguas e Relações Empresariais.

Gonçalo Gil Vieira Amaro | UNL•FCT
– Eng. Eletrotécnica e de Computadores.

Beatriz Calado Patrício | UAlg - FCT –
Ciências Farmacêuticas.

David Tomás Remédios | IPL • ESTG –
Marketing.

Guilherme Rodrigues Pereira | UC •
FCT – Arquitetura.

Beatriz Constantino de Sousa Reis
Mendes | UL•Fac. Letras – História

Diana Helena Silva Reis | UL•Fac. Letras – Ciências da Linguagem.

Guilherme Vieira Almeida |IPL •
ESECS – Desporto e Bem-estar.

Beatriz Frazão Ferreira | UL•ISEG –
Economia.

Diana Pavel | IPL • ESS – Leiria – Enfermagem.

Harris Ivanov Markov | UBI – Bioquímica.
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Helena Catarina Almeida Gonçalves |IP
Tomar•EST de Tomar – Fotografia.
Helena Catarina Pereira Vieira | UL •
Fac. Farmácia – Ciências Farmacêuticas
Igor Assunção Carreira | Univ. Évora
• ECT– Ciência e Tecnologia Animal.
Inês Antunes Neves | UL•Fac. Medicina – Medicina.
Inês Baptista da Graça | IPL • ES Artes
e Design das Caldas da Rainha – Design Gráfico e Multimédia.
Ines Coelho Ribeiro | UAlg•ESE e Comunicação – Imagem Animada.
Inês Hipólito Caetano Rodrigues Fernandes | UNL • Fac. Economia – Gestão.
Inês Miguel Faustino da Cruz | UL •
Fac. Farmácia – Ciências Farmacêuticas.
Inês Salomé Henriques de Oliveira |
IPC•ES Agrária de Coimbra – Biotecnologia.
Inês Sousa Moreira | IP Tomar•ESG de
Tomar – Gestão de Empresas.
Jacinta dos Santos Almeida | UL • Fac.
Letras – Línguas, Literaturas e Culturas.
Jaqueline da Silva Vieira | UA – Novas
Tecnologias da Comunicação.
Jéssica Micaelo Antunes | UL•Fac. Direito – Direito.

ABREVIATURAS
Eng. – Engenharia
ECT – Escola de Ciências e Tecnologia
ES – Escola Superior de
ESE – ES de Educação de
ESG – ES de Gestão
ESECS – ES de Educação e Ciências Sociais

ESS – ES de Saúde
ESCS – ES de Ciências Sociais
ESTG – ES Tecnologia e Gestão
Fac. – Faculdade de
Arq. – Arquitetura
FCSH – Fac. Ciências Sociais e Humanas
FCT – Fac. de Ciências e Tecnologias
Inf. – Informática
IP – Instituto Politécnico de
IPL – IP de Leiria
IPC – IP de Coimbra
IS – Instituto Superior de
ISCA – IS Contabilidade e Administração
ISCSP – IS de Ciências Sociais e Políticas

ISEG – IS de Economia e Gestão
IST – IST
IUL – Instituto Universitário de Lisboa
UA – Universidade de Aveiro
UAlg – Universidade de Algarve
UBI – UBI
UC – Universidade de Coimbra
UL – Universidade de Lisboa
Univ. – Universidade de/do
UNL – Universidade Nova de Lisboa

Jéssica Pastilha Santos | UC • FCT –
Química.
Joana Catarina Grossinho Mota | UA –
Design.
Joana Catarina Santos Pereira | UA –
Psicologia.
Joana Sofia Lopes Ferreira | UC•FCT –
Bioquímica.
João Afonso Reis da Silva Vaz | ISCTE
•IUL – Gestão.
João Bento Luis | UC • FCT – Bioquímica.
João Francisco Nogueira da Silva
Afonso | UL•IST (Taguspark) – Eng. Inf.
e de Computadores.
João Pedro Carreira Gaio |IPL • ESS
Leiria – Fisioterapia.
João Pedro Rosa da Silva | UL • IST –
Eng. Física Tecnológica.
Joel Santos Ferreira | IPL • ESTG –
Eng. Informática.
José Gabriel Gonçalves Santos | IPC •
ISCA Coimbra – Gestão de Empresas.
José Manuel Gomes Valinho Alves Teles | UL•Fac. Medicina – Medicina.
Juliana Pereira Lopes |IPC•EST Saúde
de Coimbra – Fisiologia Clínica.
Karuline Medeiros Silva Ferreira Costa
| UL • Fac. Belas-Artes – Desenho (regime pós-laboral).

Katherine Medeiros Silva Ferreira da
Costa | IPL•ES Artes e Design das Caldas da Rainha – Artes Plásticas.
Kevin Baptista | UL • Fac. Farmácia –
Ciências Farmacêuticas.
Lénia Sofia Duarte Vieira | UL • ISEG
– Economia.
Luís Miguel Bernardo Marinho | Univ.
Évora•ECT– Agronomia.
Madalena Ramos Duque Gaspar Torrejano | UL•Fac. Arquitetura – Arquitetura.
Mafalda Reis Fernandes |UL • Fac. Letras – Línguas, Literaturas e Culturas.
Marc-Antoine da Silva | Univ. Évora •
ESCS – Gestão.

Patrícia Daniela Marques Paiva | IP
Santarém • ES Agrária de Santarém –
Qualidade Alimentar e Nutrição
Humana.
Patrícia dos Santos Silva | IPL•ESTG –
Eng. Informática.
Paulo Miguel Brites Sá | UC • FCT –
Eng. Mecânica.
Rafael Antunes Pereira Reis | IP Porto•
IS Eng. do Porto – Eng. Eletrotécnica
e de Computadores.
Rafael Fernandes Pereira | UL • IST –
Eng. Inf. e de Computadores.
Rafael José Neves Dias | UAlg • ES
Gestão, Hotelaria e Turismo – Gestão.
Rafael Venâncio Ribeiro | UL•Fac. Letras – Filosofia.
Rafaela Gaspar Júlio | IP Castelo Branco • ES Artes Aplicadas – Design de
Interiores e Equipamento.
Raquel Neves Gonçalves | Univ. Évora
•ECT– Agronomia.
Rita Margarida Reis Oliveira | UL •
Fac. Letras – Línguas, Literaturas e
Culturas.
Ruben dos Santos Gomes | UL • IST –
Eng. Eletrotécnica e de Computadores.
Saul José Rodrigues dos Santos | UL •
IST – Eng. Mecânica.
Serenela Moreira | UNL • FCSH –
Ciências da Comunicação.
Tânia Santos Lopes | UNL • FCT –
Eng. de Micro e Nanotecnologias.
Tatiana Carolina da Silva Ribeiro |
ISCTE • IUL – Finanças e Contabilidade.
Tiago Miguel Marques Ribeiro | UL •
Fac. Letras – Filosofia.
Tiago Rodrigues Oliveira | IPL • ESTG
– Jogos Digitais e Multimédia.
Ykahro Miranda de Souza Barros | IP
Santarém • ES Desporto de Rio Maior
– Desporto, Condição Física e Saúde.
Vítor Camponês dos Santos |IPL •
ESTG – Eng. Eletrotécnica e de
Computadores.

Márcia Filipa Gomes Rodrigues | UC •
FCT – Química Medicinal.
Marcos Adriano da Palma Conceição |
UA – Biologia.
Mariana Oliveira de Almeida Martins |
UC•Fac. Economia – Gestão.
Mariana Vieira Carreira | UBI – Psicologia.
Marta Marto Reis | IPL•ESECS – Serviço Social.
Melissa da Silva Oliveira | IP Tomar •
EST de Tomar – Design e Tecnologia das Artes Gráficas.
Miguel Borralho Alho | UL•Fac. Direito – Direito.
Miguel Correia Castillo Leitão | UL •
Fac. Ciências – Biologia.

Alexandra Ferreira Santos | IPL • ES
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche – Gestão de Eventos.

Agarrar as
oportunidades

O

Centro de Estudos
de Fátima deseja que
todos os seus (ex)alunos tenham sucesso
nesta nova fase das suas vidas,
sabendo que as oportunidades
multiplicam-se à medida que
são agarradas. Por isso, a construção pessoal, cultural, social
e profissional de todos deve ser
baseada numa evolução que
busca um conhecimento contínuo, perfeitamente adaptado
ao mundo real e atual. Esta
capacidade de nos adaptarmos
e motivarmos é que nos torna
pessoas geniais, capazes de nos
ajustarmos às transformações
do mundo. Isto leva-nos a recordarmos que uma grande caminhada começa sempre com um
pequeno passo, pois não há caminhos, fazem-se caminhos que
se querem na senda do êxito,
assente nas eternas e indestrutíveis rochas da amizade, tolerância e utilidade, ou seja, respeitando sempre o outro, com
a perspetiva de construirmos
uma sociedade mais feliz, tão
almejada por todos, na linha do
pensamento do Papa Francisco
que afirmou “se nos comportarmos como filhos de Deus,
sentindo-nos amados por Ele,
a nossa vida será nova, cheia de
serenidade e de alegria”. Desta
forma, é imperativo criarmos
condições para potenciarmos
as nossas aprendizagens e isso

Prof. Alexandre Moneiro Estêvão
Coordenador do 12.º Ano

só é exequível através de uma
formação integral e comprometida, que só tem resultados plenos consoante o nosso sucesso
relacional, pois só vivemos em
plenitude se os outros também
estiverem aí integrados.
Assim, transformar o sonho em
realidade é o objetivo, mas, para
isso, é preciso, muitas vezes, percorrermos caminhos árduos,
que valem a pena serem ultrapassados, pois o conhecimento é
poder e o único limite do poder é
o limite de acreditar. Nessa perspetiva, as nossas raízes telúricas
são, também, um veículo essencial, que nunca deve ser esquecido, para a construção de uma
Identidade própria, capaz de
marcar a diferença numa sociedade cada vez mais globalizada
e competitiva. Então essas mesmas raízes revelam-se basilares
para a conquista do nosso espaço, através da miscigenação de
vetores fundamentais que fazem
parte da construção harmónica
do Homem.
Caros alunos e amigos, a vossa
escola deseja que todos consigam realizar os seus sonhos,
vivendo no presente, mas fortemente ligados ao passado, que
nos ensina, e ao futuro, que nos
motiva, sabendo que o mundo
é aquilo que existe, mas muito
mais o que acontece.
Parabéns a todos e sejam felizes!

II FASE

Daniel Armando Pereira Neves | IPL •
ES Artes e Design das Caldas da Rainha – Design Gráfico e Multimédia.

Ana Catarina Henriques Sousa | UL •
Fac. Ciências – Eng. da Energia e
do Ambiente.

Igor Assunção Carreira | IPL•ESTG –
Biomecânica.

Bárbara Gonçalves dos Reis | UNL •
Fac. Direito – Direito.

Jorge Miguel Neves da Silva |IPL •
ESTG – Gestão (regime pós-laboral).

Beatriz Frazão Ferreira | UNL • Fac.
Economia – Economia.

Marcelo Rodrigues Pereira | IPL •
ESTG – Biomecânica.

Carolina Cecília da Silva Mendes |
Univ. Evora • ECT– Medicina Veterinária.

Melissa da Silva Oliveira | IP Tomar •
EST Tomar – Design e Tecnologia
das Artes Gráficas.

Miguel de Melo Tomás Sousa Moreira | IPL•ESTG – Biomecânica.
Pedro Miguel da Silva Ferreira | IPL•
ESTG – Biomecânica.
Rui Miguel Pereira Carreira | UAlg •
FCT – Biologia.
Sérgio Ferreira Santos | ISCTE•IUL –
Finanças e Contabilidade.
Tomás Fernandes Miranda | IP Lisboa
•IS Eng. de Lisboa – Eng. Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores.

dezembro de 2015 25

Serviços de

Psicologia e
Orientação

Fernando Ferreira
Psicólogo

A ESCOLA – Respostas aos desafios
da multiculturalidade

P

ara Lobrot (1992), a cultura está onde
está o homem, mas está de maneira
muito especial na escola.

últimos anos prendeu-se com as dificuldades
dos alunos de nacionalidade estrangeira no domínio da língua portuguesa.

Importa despertar a atenção para o reconhecimento da diversidade cultural e para a
necessidade de se desenvolverem mecanismos na escola de forma
a ser garantida a igualdade e o respeito pela
multiculturalidade.

Embora já existisse uma equipa que dava atenção ao apoio a alunos vindos de outros países,
o projeto educativo (2011-2014) assentou no
incremento da língua
portuguesa, tendo-se
decidido designá-lo –
“Um novo triénio – O
Poder da Palavra”.
O domínio da língua
portuguesa, enquanto
ferramenta transversal,
assumiu assim um papel
fulcral nas dinâmicas que
se pretende implementar
no próximo triénio.

Patrício (1992) defende que a cultura pode
estar na escola como
algo
suplementar
ou como a própria
substância de que a
escola é feita.

Compreende-se dessa forEstando a sociedama a importância do prode atual cada vez
Integração at
jeto “Equipa Multidisciplimais caracterizada
ravés do desp
orto
nar e Equipa Multilingue”,
por uma crescente
uma vez que vai ao enconmulti/interculturalidade, importa perceber de
que forma a escola se relaciona com essa rea- tro de um real esforço de integração dos alunos
de nacionalidade estrangeira, que conduz a uma
lidade.
melhoria nas atitudes interpares.
Sendo uma das entidades que mais contribui
para o desenvolvimento da criança, importa Devemos continuar a apelar à participação de
também perceber as situações nela vivenciadas, todos os agentes educativos para que contrinomeadamente de que forma se estabelecem as buam de uma forma ativa para que no futuro
relações com o grupo de pares, numa escola com imediato a educação multi/intercultural tenha
realmente em conta as categorias étnico-cultugrande diversidade de nacionalidades.
rais das minorias (nacionalidades).
Como tal, importa destacar a forma como a escola contempla a realidade multi/intercultural,
em documentos estruturantes, como sejam os
Projetos Educativos de Escola (P.E.E.).

Luís – Bruno – Asif: Amizade global

Duarte V
ieira – U

m grande

amigo do

s colegas

André, ex-aluno numa aventura global

A título de exemplo, um dos aspectos que foi
sendo verificado na nossa escola ao longo dos

Desafios da multiculturalidade | atletas chineses no CEF

drigo:
adre Ro

P

Integração através do desporto
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elhar

r, acons

dialoga

Martim Oliveira Marques,
8.º B, ajudou colegas no
seu processo de integração

Diversidade geracional

Integraçáo através do jogo

Árbitros Duarte Vieira e Jorge Oliveira, e finalistas do
torneio de berlinde Todos – 6.º D

O

novo projeto educativo (2014-2017), subordinado
ao tema “Sou um Cidadão do Mundo”, vem de forma muito incisiva acentuar a importância da língua
inglesa, facilitando a integração de todos, a aceitação do outro para que, quando se fala de globalização, a Escola
consiga responder de forma assertiva, situando-se na linha da
frente.
Importa sublinhar que agora estamos “mais ricos” com os pequeninos do 1º ciclo e pré-escolar (Externato S. Domingos),
logo, podemos atuar mais precocemente numa perspetiva multi/
intercultural.

Finalistas Gonçalo Alfaiate e Diogo Félix.
Fotógrafo: Lucas Oliveira, 6.º D

Acredito que todos estamos imbuídos de um espírito empreendedor e, sendo assim, podemos apresentar pequenos contributos num processo de integração enriquecida pela grande diversidade
cultural da nossa Escola.

Duarte Vieira, 6.º D: Um grande amigo dos colegas
Amizade

E

José Manuel Pereira:
Cuidar do bem-estar dos outros

Clara Oliveira Gomes, 12.º A (2014-15):
partida para um mundo novo

António Pereira, funcionário: preparar
a receção dos mais pequeninos

Os onze Magníficos

ram doze horas e trinta minutos do dia 9 de
outubro, uma sexta-feira solarenga, quando
chegou mais uma encomenda para a Papelaria: uma palete de papel e mais alguns caixotes
com outro material para descarregar. Arregacei
as mangas e, juntamente com o «mestre» Carola,
preparava-me para ajudar.
De repente, como que por magia, apareceu um
grupo de onze pequenos «magníficos», a gritar:
«Nós ajudamos!». Eu sorri, e agradeci.

Dez minutos depois, estava a carrinha vazia e o
material no seu devido lugar. O motorista também
agradeceu e foi-se embora. A entrega tinha demorado menos do que ele estava à espera. Prometi aos
pequenos magníficos que lhes dava um chupa-chupa, na segunda-feira, pelo seu gesto.
Numa escola solidária, como a nossa, estas coisas
acontecem. Como dizia o Padre Américo: «Não há
rapazes mau». Eles precisam é de ser cultivados
com muito amor e regados com sorrisos».
Isabel Maria Caetano, Funcionária da Papelaria
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Quarta reunião de acompanhamento do projeto

Introdução de Algoritmia e Programação
no Externato de São Domingos (CEF)

Esta «Nota de imprensa» foi solicitada para servir de base e enquadrar uma referência da TVCEF à visita realizada ao Externato por alguns dos participantes na reunião em
epígrafe. Por óbvias razões, este texto magistral e exaustivo, que agradecemos encare- Eng. Luís Eduardo Faria dos Santos
Universidade de Coimbra
cidamente ao seu Autor, só pôde ser parcialmente utilizado na peça (emissão 56).

T

eve lugar no passado dia
vinte e sete de novembro
a quarta reunião de apoio
ao projeto de introdução de
Algoritmia e Programação no ensino do Primeiro Ciclo ministrado
pelo Externato de São Domingos
(Fátima). Recorde-se que este projeto nasceu na sequência de o Centro de Estudos de Fátima (CEF) ter
anunciado a intenção de exercitar
o Pensamento Computacional em

de áreas. A iniciativa do CEF despertou a atenção do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
(Instituto Politécnico de Coimbra)
e da Faculdade de Psicologia e das
Ciências da Educação (Universidade de Coimbra), que acabaram
por estabelecer em junho último
acordos de cooperação com vista a
dinamizar e apoiar científica e pedagogicamente o projeto inovador
do CEF.
A fase preparatória
dos trabalhos, iniciada pouco depois de o
CEF ter assumido a
tutela do Externato,
delineou uma primeira
etapa que virá a terminar no final do presente trimestre. Durante
a mesma, com base
em guiões desenvolvidos em Coimbra,
os Professores de Engenharia do CEF têm
lecionado Algoritmia
e Programação em estreita cooperação com
os Professores do Primeiro Ciclo do Externato. Esta entreajuda,
para além de tornar os
professores e alunos
do Externato progressivamente autónomos
na utilização das ferramentas de aprendizagem adotadas, tem
apoiado o CEF na sua
interação com uma
faixa etária com a qual
não se encontrava familiarizado.

todos os níveis de ensino do Externato. Esta prática pedagógica
envolve o treino do raciocínio a diversos níveis de abstração, estimula a capacidade de generalização, a
criatividade e a facilidade de adoção de estratégias de resolução de
problemas num conjunto alargado
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No dia vinte sete de
novembro deu-se pois
início à preparação
da segunda fase do projeto, a qual
coincidirá com o segundo trimestre
letivo. Neste período pretende-se
vir a sistematizar uma abordagem
dos problemas alinhada com o ciclo convencional de desenvolvimento da engenharia. Durante a
reunião, as equipas de Professores

que têm acompanhado os alunos
tiveram oportunidade de definir,
sob o mote do projeto educativo do
Externato – Eu @braço o mundo
–, um primeiro tema de trabalho,
para cada um dos níveis, integrado
com os respetivos programas curriculares das disciplinas de base
(Português, Matemática, Estudo do
Meio e Inglês). O Politécnico e a
Universidade, por seu lado, propuseram um formato comum de apresentação dos diversos temas e identificaram informação relevante que
deve ser colhida para acompanhar
e melhorar quer a presente edição
quer as edições futuras. Para além
de cinco professores do Externato,
quatro do CEF, dois investigadores
do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, duas investigadoras da Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, a reunião foi
ainda acompanhada por Elba Gutierrez da Universidade de Córdoba
(Espanha), doutorada na área das
Tenologias Educativas.
Em janeiro, os alunos serão confrontados com o seu primeiro desafio de engenharia: desenvolver em
grupo uma animação sobre o tema
definido para o respetivo nível. Durante o processo serão convidados:
a) a

questionar-se a si próprios,
a questionar os
professores e
os demais colegas para melhor
compreenderem o
problema com que
se confrontam;

b) a

imaginar soluções
para o mesmo;

c) a

negociar em grupo as bases de uma
solução consensual;

d) a

identificar e planear as atividades
necessárias para
realizar a solução
apurada;

e) a

criar a solução

propriamente dita;
f)

a testar e corrigir a mesma;
por último, a partilhar com os
demais grupos o produto final.

g) e,

Este ciclo de desenvolvimento característico da engenharia, para
além de treinar de forma sistemática o pensamento computacional,
levará os alunos naturalmente a
exercitarem outras competências
de reconhecida importância como
o são o trabalho em grupo, a argumentação, a procura de consensos,
a comunicação e a utilização integrada de um conjunto alargado de
tecnologias de informação e comunicação. Seguindo esta mesma metodologia, em meados de fevereiro
os alunos serão confrontados com
um novo desafio de desenvolverem
um jogo. No último trimestre será
lançado o convite aos diversos grupos de trabalho de preparem uma
participação ativa no Scratch Day
nacional.

Externato de São Domingos
E

stas páginas são dedicadas ao Externato de S. Domingos,
no primeiro ano de funcionamento em instalações e
sob um olhar de carinho especial de toda a comunidade
educativa do Centro de Estudos de Fátima. O texto da página
angterior, do Eng.º Luís Santos, da Universidade de Coimbra,
esclarece-nos sobre uma parte importante da oferta formativa.
A diretora pedagógica do Externato recolheu alguns trabalhos
realizados pelos alunos e propõe imagens emblemáticas de
momentos e atividades marcantes deste primeiro período da
nova etapa na vida do Externato, incluindo as fotos de turma,
da Prof.ª Alexandra Carneiro, com os rostos dos alunos.

Aprender mui
to
Informática
Amigos
Macaca
Matraquilho
s

O

início começa com o
apontar de horizontes,
revelar sonhos, manifestar desejos.
«Eu gostava...». A palavra
aos alunos, para que a viagem seja partilhada, bem
definido o itinerário e bem conhecidos os objetivos.

Informática
Natação
Educação Física
r
Amigos e brinca do
verti
di
to
ui
m
r
se
i
Va
s – Baloiços –

cê
Escalada – Fran

or

Um recreio mai

Informática
Espanhol
Ténis

Primeiro dia de aulas
– Ginásio.
Conhecer e usufruir
dos espaços e estruturas da escola
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16 de setembro

Início do ano com uma
visita ao Santuário de
Fátima, para alguns
momentos de oração,
reflexão e partilha de
sentimentos.

27 de setembro

Início do ano com os alunos e
famílias dos restantes alunos
do CEF, na capela do antigo
seminário do Verbo Divino.

20 de novembro
Dia Nacional do Pijama

M

não podem «viver num amanifestar solidariedade às crianças que
idade, amor e compreensão». A
biente familiar, num clima de felic
a”, foram criadas várias ativipartir da história “A Aranha Delicadizag
aprend ens das diferentes áreas do
dades lúdico-pedagógicas, aliando as
ão plástica.
conhecimento às artes: música, dança e express
para o gesto de partilhar com o outro
As crianças ficaram ainda sensibilizadas
a família, onde devem estar sempre pree para a importância de crescer num
a” e “obrigado”.
sentes três palavras mágicas: “por favor”, “desculp
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2 de outubro – Dia do Anjo da Guarda

Neste dia, fizemos desenhos sobre quem «está sempre na nossa companhia» e nos protege.

13 de outubro

Oração da manhã em

conjunto

Dia 1 de outubro – Dia do Idoso

Visita e homenagem às Irmãs Dominicanas
Neste dia, fomos visitar as Irmãs Dominicanas,
presenteando-as com mensagens alusivas ao Dia da
Música e do Idoso. Alguns relatos da visita, como estes, denunciam... SAUDADES!

Dia 5 de Outubro – Hino Nacional

O calendário de atividades dos alunos do Externato ao
longo do primeiro periodo foram... demasiadas, para caberem todas nestas páginas! Quem (ainda) não cantou
connosco o hino nacional, no dia 5 de outubro?
[Encontra-nos no programa da TVCEF – N.º 52 – de 15 de outubro]
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Festa da Castanha
Feira de S. Martinho

A

Festa da Castanha, no Dia de
São Martinho,
11 de novembro, proporcionou uma tarde
animada, num espaço
airoso e todo decorado
para o efeito, recheado
de “convites irresistíveis”
(bolos e castanhas acabadinhas de assar). A
oferta aos participantes
no convívio esteve a cargo dos alunos, trajando «à maneira antiga»,
e o valor das «gorjetas»
reverteu em favor da
Biblioteca do Externato,
entretanto organizada.
De manhã, os alunos tinham-se
deliciado com a representação de
uma peça de teatro, no auditório do
CEF, sobre o tema do Dia.
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1 de novembro

16 de outubro

P

(30 de outubr
o)

Dia do Bolinh

Dia da Alimentação

or iniciativa da GERTAL, no dia 16 de outubro,
a Associação Cultural bYfurcação – Criamos
Cultura veio ao Externato de S. Domingos ajudar
a celebrar o Dia da Alimentação.
Apostando em propostas vanguardistas, a Lulu e o
Rodinhas deram aos alunos do I ciclo uma aula sobre
alimentação saudável, de uma forma divertida e fácil
de aprender, baseada nas sete notas mosucais.

o

H

O espetáculo terminou com um
exercício físico,
dramatizando a canção «R
ODA QUE RODA».

á algumas décadas,
o Dia do Bolinho era
vivido com grande
intensidade na nossa região
por todas as crianças. Hoje já
não é bem assim. No entanto,
no CEF, a tradição mantém-se,
especialmente por parte dos
alunos do Externato, que
tiveram mesmo a oportunidade de «meter as mãos na
massa», preparar a prenda e
distribuí-la depois pela comunidade da escola.

21 de outubro
Outono

Visita ao
Museu do Aze

ite de Fátima
No dia 18 de n
o
v
e
Externato desc mbro os meninos do
res na visita ao obriram novos cheiros
e
Museu de Aze
ite de Fátimsaab. odezembro de
de 2015
2015 33
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Os nossos rostos

Para terminar, a apresentação

stes são os nossos rostos, divididos por turmas, mas nos
espaços do Externato não dá para ver grandes diferenças
entre nós. Somos todos pequenos – uns mais do que outros – mas só em estatura física.
Quando alguém «invade» os espaços coloridos onde passamos as
horas do dia, certamente não repara nas diferenças de idade e,
muito menos, de «classes», como se dizia no tempo dos nossos
avós. Nos corredores, no refeitório, nas salas de aula, o que há
entre nós é alegria, ânsia de viver, de crescer; no recreio, vontade
de brincar, de correr, de gritar. Nas salas de aula, sim, somos diferentes, e alguns de nós até já se colocam perguntas difíceis, como
as que apresentamos à professora de Filosofia, no 4.º ano, ou às
de Algoritmia e Programação em Scratch: estamos a tornar-nos
«grandes» inventores informáticos...
Estes são os nossos rostos – imagens em rápida transformação...,
porque temos pressa de crescer: a nossa é uma idade impaciente!
São imagens que vale a pena fixar no tempo, para um dia nos
recordarmos que também passámos por esta fase da vida, como
os Leitores destas páginas, breves, essenciais, verdadeiras.
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ASSOCIAÇÃO
ESTUDANTES

Compromisso de
cumprimento das
promessas

H

oje em dia, cada vez mais cedo, os
jovens começam a interessar-se por
assuntos da sociedade, mas, acima
de tudo, da maneira como esta funciona. Posso dizer que uma associação de estudantes, muito para além de todas as funções que
desempenha, que já seriam de esperar, é um despertar para a nossa cidadania.

Criar uma lista, neste caso a lista D, começou
com a ideia de fazer aquilo que sempre se prometeu, mas que na maior parte das vezes nunca foi
cumprido, daí a importância de pertencer a um
órgão como este na sociedade. Percebemos que
não basta querer para que aquilo que pretendemos
se realize.

De 9 a 11 de novembro, realizou-se a campanha: o
ambiente que se viveu no CEF mostra que, apesar
de todas as listas terem os seus objetivos, alguns
bastante distintos, todos pretendíamos o mesmo –
o melhor, tanto para os alunos, como para a comunidade CEF. Foram notáveis o respeito e a dedicação manifestados durante a campanha por parte
de todas as listas. No final, realizadas as eleições,
a lista D ganhou, com 428 votos, recebendo a lista
A e a lista M 380 e 71 votos, respetivamente.
Como tal, a associação de estudantes do ano letivo de 2015/2016 compromete-se a realizar grande
parte das suas ideias iniciais, assim como outras
que surjam e sejam revelantes e exequíveis, de
modo a melhorar esta grande escola à qual todos
pertencemos.
Telma Moreira, 12.º B, Presidente da AECEF

ecoclube
Quase uma tonelada de resíduos

M

ais de 200 alunos do Centro
de Estudos de
Fátima, numa
ação conjunta entre a Junta
de Freguesia de Fátima e o
Eco-Clube da escola, realizada no dia 14 de outubro,
recolheram 800 quilos de
lixo nas ruas da Moita Redonda próximas do CEF.
No âmbito da limpeza de
bermas e valetas promovida
pela Junta de Freguesia de
Fátima, dando sequência ao
Protocolo de Delegação de
Competência assinado com
a Câmara Municipal, o Eco-Clube do CEF foi convidado a promover uma ação de
recolha de detritos urbanos
nas vias da Moita Redonda
circundantes à escola.
A exemplo de outras
iniciativas anteriores
entre o CEF e a Junta de Freguesia, com
ações de reflorestação,
visitas de estudo à
Quinta Ecológica Rosa
Albardeira e à Serra d’
Aire e estágios na mesma quinta, também esta
atividade visou sensibilizar a população e as

gerações mais novas para
a importância das questões
ambientais. Promoveram-se
valores como o espírito de
entreajuda, a responsabilidade e a generosidade, além
de se ter contribuído de forma decisiva e concreta para
a educação ambiental, visto que os alunos puderam
observar empiricamente os
efeitos nefastos que a ação
humana irresponsável pode
ter sobre os ecossistemas e
o meio ambiente.
O trabalho em equipa resultou da interdisciplinaridade
entre os vários clubes do
CEF e o Desporto Escolar,
que aceitaram o desafio do
Eco-Clube e, durante cerca
de uma hora, quando normalmente se desenrolam as
atividades extracurriculares,
foram recolhidos cerca
de 800 quilos de detritos urbanos.
No final da atividade,
era notória a satisfação
de quantos participaram nesta iniciativa,
aliada à estupefação
que o número de sacos
cheios causava.

BANDEIRA VERDE

R

eceber a Bandeira Verde, o galardão das Eco-Escolas, não é
um dado adquirido, mas, antes, uma
conquista à qual nos candidatamos todos os anos. De facto, fazer da educação para o
Desenvolvimento Sustentável um pilar do nosso Projeto Educativo implica um compromisso
a longo prazo, renovado ano após ano, uma vez
que são constantes as necessidades de assegurarmos,
já para as gerações atuais, a
possibilidade de sobrevivência na nossa aldeia global.
O CEF orgulha-se de hastear
de forma ininterrupta este galardão desde o ano letivo de

2007/2008: uma honra que implica também
a responsabilidade de continuarmos os esforços neste sentido. E é nos gestos simples
do dia-a-dia que o conseguimos: sempre que
desligamos uma luz desnecessária, sempre
que fechamos bem uma torneira, sempre que
contribuímos para uma efetiva recolha seletiva
dos resíduos. A melhoria da
nossa qualidade de vida sem
comprometer a dos nossos
filhos, não passa por gestos
megalómanos, mas por contribuições aparentemente
singelas, mas com efeitos
concretos no ambiente.
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DIA DO DIPLOMA

Alunos no Quadro de Excelência

No dia 8 de outubro, em duas sessões solenes e separadas, no auditório, foram entregues 85
diplomas de mérito, ou valor, e 175 de excelência aos alunos que, no passado ano letivo, se distinguiram pela qualidade do seu desempenho escolar e pelos resultados obtidos no final do ano.
Publicamos aqui a lista completa desses alunos, com as respetivas médias finais e as motivações
dos diplomas recebidos.
5.º A

5.º B

Édi Baptista Marques – 5,0
Gonçalo Simões Vilas – 4,6
Leandro Baptista Vieira – 4,7

5.º C

Duarte Carvalho S. Faustino – 4,8
Joana Silva Heleno – 4,9
Marta Pereira Neves – 5.0
Rita Dias Sousa – 4,6
Rui Pedro M. Gouveia – 4,9

5.º D

Beatriz Maria P. Neves – 5,0
Inês Lopes Henriques – 4,5
João Tiago G. P. Alves – 4,8
Joel Mendes Jesus – 4,5
Maria Filomena B. Correia – 4,9
Beatriz Henriques M. Silva – 4,7
João Diogo C. R. S. Robalo – 4,6
José Gonçalves Ferreira – 4,8

6.º B

João Carreira Mamede – 4,9
Joel Vieira Gregório – 4,6
José Júlio F. Rodrigues Rosa – 5,0
Luana Lourenço Ferraz – 4,7
Patrícia Silva Santos – 4,5
Rodrigo João R. Reis – 4,5
Cristina Silva Carvalho – 4,5
Francisca Matias Duarte – 4,7
Maria Branco Alves – 4,9
Pedro Gomes Santos – 4,5
Sara Henriques Simões – 5,0
Tiago Milheiro Conceição - 4,9

Pedro Miguel F. Francisco – 4,9

Anos

Turmas
Total
D E F G H I
5.º
4
13
6.º
10
7.º
7
8.º
5
8
9.º
1 1
12
10.º
3
1
4
11.º 2 5 1 1
9 1
19
12.º 2
1 4 3 2
12
TOTAL 85

8.º C

João Pereira V. Alexandre – 5,0
Mariana Sofia R. Santos – 4,8
Miguel Neves R. Prazeres – 4,9
Paulo Joaquim B. Gil – 4,7
Rodrigo Pereira Joaquim – 4,9
Soraia Martins Carreira – 4,5
Vasco Xavier S. Ferreira – 4,6

8.º D

Catarina Inês P. Santos – 4,6
Ema Rafaela S. Campo – 4,9
Leonardo Rodrigo S. Ferreira – 4,9
Sandro Maia Baptista – 4,6

9.º A

António Miguel B. Correia – 4,9
Diana Maria M. Lopes – 4,6
João Miguel R. Lopes – 4,6
Maria Gonçalves P. Alves – 4,9
Mariana Ribeiro Lopes – 5,0
Nicole Prazeres Sousa – 4,6

9.º B

Alexandre Manuel S. Pinto – 4,6
Cátia Luciana C. Brites – 4,5
Constança F. N. B. Sottomayor – 4,6
Natacha Santos Oliveira – 4,7

9.º C

Carolina Carvalho S. Faustino – 4,6
José António P. Reis – 4,8
Manuel António G. Mendes – 4,6
Maria Primitivo C. N. Ribeiro – 4,5

9.º D

Mariana Neves Oliveira – 4,9

9.º E

Francisca Oliveira Romeiro – 4,8

A B C
2 1 6
9 1
1 5 1
2
1
4 4 2

Quadro de excelência

Anos

6.º A

6.º C

Quadro de Valor

Andreia Daniela G. Filipe – 4,7
Manuel Francisco Marques – 4,7
Rafaela Fenina Ferreira – 4,6
Sofia Formiga Santos – 4,9
Sofia Galo Carvalho – 4,5

A
5.º 5
6.º 3
7.º 2
8.º 2
9.º 6
10.º 6
11.º 7
12.º 15
7.º C

Turmas
B C D E F G H I
3 5 5
6 6 1
2 7 2
5 7 4
4 4 1 1
5 4 3 3 2 5 2
4
2
3
2
13 3 6 3 3 3
TOTAL

Total
18
16
13
18
16
30
18
46
175

Guilherme Pereira Joaquim – 4,9
Inês Tomé C. Andrade – 4,5
Jacinto Gomes D. Pedro – 4,8
João Pedro T. Cochicho – 4,7
Marco Pereira Costa – 4,9
Oceana Filipa C. Pena – 4,8
Tiago Garrucho Pereira – 4,5

7.º D

Guilherme Pereira Rodrigues – 4,7
Iara Remédios Moço – 4,7

6.º D

Rute Reis Roque – 4,6

8.º A

7.º A

Maria Margarida S. Ferreira – 4,8
Sara Filipa M. Mendes – 4,5

Ana Cristina C. Pereira – 4,7
Beatriz Lourenço Ribeiro – 4,6

8.º B

7.º B

Beatriz José P. Tomás – 4,5
Guilherme Almeida Patrão – 4,7

Bárbara Silva Marques – 4,9
Carolina Oliveira Francisco – 4,5
Marta Filipa O. L. L. Lopes – 4,7
Marta Vieira G. Vasconcelos – 4,9

Médias mais altas (EB)
Édi Baptista Marques
Marta Pereira Neves
Beatriz Maria P. Neves
José Júlio F. Rodrigues Rosa
Sara Henriques Simões
Guilherme Pereira Joaquim
João Pereira V. Alexandre
Mariana Ribeiro Lopes

Evolução do número de alunos nos Quadros de Valor e de Excelência ao longo dos anos
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– 5,0 | 5.º B
– 5.0 | 5.º C
– 5,0 | 5.º D
– 5,0 | 6.º B
– 5,0 | 6.º C
– 4,9 | 7.º C
– 5,0 | 8.º C
– 5,0 | 9.º A

Regulamento dos Quadros de
Valor e de Excelência

12.º A

Preâmbulo

O Centro de Estudos de Fátima - CEF consagra no seu ideário a educação da pessoa
humana de forma harmoniosa e integral. Pretende contribuir para o desenvolvimento dos
alunos nos aspetos pessoal, social e religioso,
assimilando valores, estruturando a sua personalidade e buscando a sua própria realização. Nesse sentido, a promoção do sucesso
educativo, integrando neste o sucesso escolar, bem como valorizar a dimensão humana
do trabalho e a prática dos valores sociais e
altruístas, é uma preocupação presente no
seu projeto. Com este objetivo, o CEF cria o
Quadro de Valor e de Excelência.
10.º A

Adriana Silva Sousa – 16,3
Ângelo Miguel M. Ferreira – 16
Beatriz Rodrigues Silva – 18,0
Francisco Alves Barreiro – 17,9
Inês Milheiro Conceição – 18,0
Margarida José Marcelino – 18,1

10.º B Beatriz Graça Santos – 17,0
Fábio Alexandre V. Jesus – 17,6
Juliana Reis Prazeres – 16,6
Luís Henriques Chaves – 16,8
Maria Sousa Catarino – 16,1
10.º C Catarina Silva Heleno – 17,8
Miguel Remédios Nobre – 16,4
Nicole Oliveira Nascimento – 16,0
Pedro Simões Vala – 16,4
10.º D Cátia Sofia R. Faustino – 16,4
Marta Coelho Silva – 16,1
Raquel Branco P. P. Cipriano – 16,6
10.º E Ana Carolina R. S. M. Pereira – 16,5
Isidro Manuel G. Pereira – 16,8
Steven Conceição Ferreira – 16,5
10.º F

Gonçalo Reis S. M. Pereira – 18,0
João Daniel Mendonça – 16,4

10.º G Beatriz Barros Ribeiro – 17,0
Inês Margarida R. Ferreira – 16
Mafalda F. N. B. Sottomayor – 16,6
Maria Francisca C. C. Abreu – 16,0
Mariana Santos Pereira – 17,0
10.º H Mariana Santos Pereira – 16,0
Mariana Sofia L. Pinto – 17,6
11.º A

11.º B

Carolina Raquel A. Reis –16,8
Inês Formiga Santos – 16,1
José Filipe G. Neves – 17,9
Leila Maria F. Neto – 17,4
Mariana Arrimar Coelho – 16,5
Salomé Carreira Mamede – 18,3
Telma Moreira – 16,9
Beatriz Ladeira Faria – 17,5
Bernardo Carvalho Santos – 16,0

Ana Beatriz R. S. Marques – 16,8
Ana Luzia A. Brás – 16,7
Augusto Reis Heleno – 16,2
Beatriz Calado Patrício – 16,0
Carla Adriana B. Mendes – 16,7
Carolina Cecília S. Mendes – 17,5
Cátia Sofia M. Galhano – 16,7
Clara Oliveira S. Gomes – 18,3
Helena Catarina P. Vieira – 16,5
Inês Miguel F. Cruz – 18,0
Joana Sofia L. Ferreira – 17,7
João Bento Luís – 16,7
João Pedro C. Gaio – 17,5
José Manuel G. V. A. Teles – 18,3
Juliana Pereira Lopes – 16,3

12.º B Ana Rita D. Lemos – 16,8
António Miguel J. Pereira – 17,3
Bernardo André N. Coelho – 17,2
Bruno Vieira Silva – 18,0
Eduardo Luís V. Santos – 16,0
Francisco Marques S. Vieira – 16,3
Inês Antunes Neves – 18,8
João Pedro R. Silva – 18,5
Márcia Filipa G. Rodrigues – 16,0
Mariana Oliveira A. Martins – 16,7
Miguel Correia C. Leitão – 17,3
Rúben Santos Gomes – 18,7
Saúl José R. Santos – 16,7
12.º C Gabriela Inês Gomes – 17,5
Patrícia Santos Silva – 16,3
Tânia Santos Lopes – 17,2
12.º D Beatriz Lopes Querido – 16,8
Inês Baptista da Graça – 16,0
Joana Catarina G. Mota – 17,2
Katherine Medeiros S. F. Costa – 16,0
Madalena R. D. G. Torrejano – 17,5
Rafaela Gaspar Júlio – 16,0
Ana Júlia J. Rodrigues – 16,3
12.º E Beatriz Frazão Ferreira – 17,3
Inês Hipólito C. R. Fernandes – 17,7
12.º F

Francisco Maria N. S. B. Agro – 16,5
Frederico M.F.N.B. Sottomayor – 17,8
Miguel Borralho Alho – 17,8

12.º G Bárbara Gonçalves Reis – 18,0
Carolina Miguel P. Ferreira – 18,7
Dariya Yuriyivna Oger – 17,0

Médias mais altas, por anos
(Ensino Secundário)
Margarida José Marcelino – 18,1 | 10.º A
Salomé Carreira Mamede – 18,3 | 11.º A
Inês Antunes Neves
– 18,8 | 12.º B
As fotos, aqui e na página seguinte, documentam o momento
final da entrega dos prémios aos alunos de cada ano, por ordem
crescente, do 5.º ao 12.º ano (neste caso, muitos alunos, já longe
do CEF nos estabelecimentos de ensino onde irão prosseguir os
estudos superiores, não puderam estar presentes.

Joana Rita R. Aquino – 16,6
Rui Tomás S. Cunha – 17,5

11.º D Larisa Rebeca Tiurbe – 16,9
Ricardo Gomes Vicente – 16,4
11.º F

Adriana Calado Laranjeiro – 17,4
Aurora Silva Amado – 16,3
Maria João M. Guedes – 17,5

11.º I (C.P.T. Gestão Ambiental
Marisa Cipriano Santos – 16,1
Vanessa Vieira Silva – 16,0
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Alunos no Quadro de Valor
Estes são, por ordem alfabética, os 85 alunos que, no passado ano letivo, se distinguiram pelo conjunto de atitudes e valores no seu desempenho escolar.
São cinco, as categorias dos prémios atribuídos (entre «», as designações abreviadas):
1. Prémio de companheirismo e bem comum: – «Bem comum»
2. Prémio de determinação e esforço: – «Esforço»
3. Prémio de criatividade artística: – «Arte»
4. Prémio de mérito desportivo: – «Desporto»
5. Prémio de mérito científico e tecnológico: – «Ciência|Tec»

5.º Ano

6.º Ano

7.º Ano

8.º Ano

9.º Ano

Adriana Calado Laranjeiro| 11.º F — Bem Comum
Adriana Crispim H. M. Pedro| 11.º B — Bem Comum
Alexandra Ferreira Santos| 12.º E — Bem Comum
Alina Alexandra F. Mansukhlal| 12.º F — Arte
Ana Maria O. Bouça | 8.º D — Arte
Ana Sofia S. Cunha| 12.º D — Arte
Andreia Gouveia Fernandes| 9.º E — Desporto
António Miguel B. Correia| 9.º A — Arte
Artur Jesus Oliveira | 6.º B — Desporto
Aurora Silva Amado| 11.º F — Bem Comum
Beatriz Barros Ribeiro| 10.º G — Bem Comum
Beatriz José P. Tomás | 7.º B — Ciência|Tec
Beatriz Ladeira Faria| 11.º B — Ciência
Beatriz Maria P. Neves | 5.º D — Arte
Beatriz Santos Reis| 11.º F — Bem Comum
Bruno Miguel G. Cesário | 8.º A — Arte
Carolina Lourenço Neves| 11.º F — Bem Comum
Carolina Miguel P. Ferreira| 12.º G — Bem Comum
Catarina Inês P. Santos | 8.º D — Desporto
Catarina Oliveira Dias| 11.º Cptc — Desporto
Catarina Santos Moreira | 10.º D Desporto
Clara Oliveira S. Gomes| 12.º A — Ciência
Cristiana Bastos Silva | 11.º F — Bem Comum
Cristina Silva Carvalho | 6.º C — Desporto
Daniela Ferreira Cardoso | 9.º B — Desporto
Daniela Rodrigues Carvalho| 9.º B — Arte
Diana Maria M. Lopes | 9.º A — Bem Comum
Duarte Carvalho S. Faustino | 5.º C — Ciência|Tec
Frederico M.F.N.B. Sottomayor| 12.º F — Bem Comum
Gabriel Sousa Almeida| 11.º F — Bem Comum
Guilherme Jorge Rodrigues | 9.º D — Desporto
Guilherme Martins G. P. Silva | 6.º B — Desporto
Guilherme Silva Santos | 6.º B — Desporto
Inês Hipólito C. R. Fernandes | 12.º E — Bem Comum
Inês Lopes Henriques | 5.º D — Arte
Inês Miguel F. Cruz| 12.º A — Bem Comum
Inês Oliveira Prazeres| 11.º B — Bem Comum
Jacinta Santos Almeida| 12.º G — Bem Comum
Jaime Coelho Lopes | 7.º B — Ciência|Tec
Jéssica Isabel D. Mamede | 7.º A — Esforço
Joana Filipa B. Silva | 7.º B — Ciência|Tec
Joana Pereira Pires | 10.º D — Desporto
Joana Silva Heleno | 5.º C — Arte
Joana Teresa M. Lopes | 9.º A — Bem Comum
João Carreira Mamede | 6.º B — Desporto
João Nuno C. F. Santos| 9.º B — Arte
João Pereira V. Alexandre| 8.º C — Desporto
José António P. Reis | 9.º C — Desporto
José Júlio F. R. Rosa | 6.º B – Ciência
Lara de Brito Jorge | 7.º B — Ciência|Tec
Lara Henriques M. Silva | 5.º D — Desporto

11.º Ano
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Ao 12.º D foi atribuído o “Prémio coletivo de comportamento e bem comum”, motivado pelo empenho demonstrado na pintura/decoração das instalações do
Jardim Infantil e I Ciclo, do Externato de S. Domingos,
no CEF. Estes são os alunos da turma:

Ana Catarina C. Silva – Ana Sofia S. Cunha – Anita Pereira
Almeida – Anna Kutlikova – Beatriz Lopes Querido – Billy
Verdasca Pereira – Catarina Silva Dinis – Catarina Neves
Dinis – Daniel Armando P. Neves – Diogo Marques Santos –
Guilherme Rodrigues Pereira – Inês Baptista da Graça – Inês
Coelho Ribeiro – Joana Catarina G. Mota – Joana Pereira
Ferreira – Karuline Medeiros Costa – Katherine Medeiros
S. F. Costa – Luís Augusto R. Vieira – Madalena Ramos D. G.
Torrejano – Mariana Lucas Silva – Mónica Guerra Calado –
Pedro Guimarães Ferreira – Rafaela Fernandes Lourenço –
Rafaela Gaspar Júlio – Rodrigo Nunes Franco

O regulamento dos quadros de valor, ou de mérito, e de excelència, encontra-se publicado
no sítio do CEF, no endereço:
http://www.cef.pt/2015/documentos/QuadroValor_Excelencia_9mar2015.pdf

10.º Ano
38

Larisa Rebeca Tiurbe| 11.º D — Bem Comum
Leandra Catarina F. Vicente| 8.º A — Arte
Leandro Baptista Vieira| 5.º B — Desporto
Leonardo Rodrigo S. Ferreira | 8.º D — Desporto
Manuel Francisco Marques | 5.º A — Desporto
Márcia Catarina O. Fontes| 11.º B — Ciência
Marco Pereira Costa | 7.º C — Ciência|Tec
Margarida Sá P. Oliveira | 8.º D — Desporto
Maria Filomena B. Correia | 5.º D — Desporto
Maria João M. Guedes| 11.º F — Bem Comum
Maria Primitivo C. N. Ribeiro | 9.º C — Ciência|Tec
Maria Rita N. S. Afonso| 11.º C — Bem Comum
Mariana Ribeiro Lopes | 9.º A — Arte
Mariana Vieira Carreira | 12.º F — Arte
Marília Mendes Ferreira | 7.º B — Bem Comum
Muriel Encarnação Martins | 5.º C — Arte
Natacha Santos Oliveira | 9.º B — Arte
Pedro Branco C. Z. Fernandes | 6.º B — Desporto
Pedro Gomes Filipe| 12.º E — Bem Comum
Rafael Marques Mendes | 6.º B — Desporto
Raquel Branco P. P. Cipriano | 10.º D — Desporto
Ricardo Alexandre S. Major | 5.º C — Desporto
Rodrigo João R. Reis | 6.º B — Desporto
Rui Pedro M. Gouveia | 5.º C — Ciência|Tec
Salomé Carreira Mamede| 11.º A — Ciência
Salvador M.F.N.B. Sottomayor| 8.º D — Desporto
Sara Maria F. Ribeiro| 11.º A — Desporto
Sérgio Ferreira Santos| 12.º E — Bem Comum
Sofia Abreu Vieira| 11.º B — Bem Comum
Sofia Cruz Filipe| 11.º F — Bem Comum
Sofia Formiga Santos | 5.º A — Bem Comum
Telmo Micael O. Henriques| 11.º F — Bem Comum
Tomás Mariano Louro | 5.º C — Desporto
Tomás Marques Silva | 6.º B — Desporto

12.º Ano

MISSÕES

As missões
da Igreja
no mundo
atual

N

o dia dezasseis
de outubro de
dois mil e quinze
realizou-se uma
ação de formação para
comemorar o dia mundial
das missões sob o tema
“As missões da Igreja no
mundo atual”. A apresentação do tema foi dinamizada por dois membros da
Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, o Padre João Carlos
Rodrigues e o Diácono
Armindo António Rodrigues, respetivamente.

A abordagem foi explicada com a temática “a
importância da missão da
Igreja no mundo atual”,
com especial foco e destaque no desenvolvimento
da mesma com as experiências de Igreja atuante,
dos próprios, vividas noutras culturas em países de
missão.
Esta ação de formação
atingiu os objetivos propostos, tendo ajudado a
compreender e clarificar
o verdadeiro sentido da
missão da Igreja no mundo atual. Também mostrou que pelo batismo
todos são chamados a serem missionários, dando
expressão à vivência da
fé, de uma forma mais dinâmica e mais atuante.
José Carlos Sousa
Professor de EMRC

VI O SONHO DELES

E A REALIZAÇÃO DO MEU

Q

uando me aproximei com mais
cuidado daquele
conjunto de projetos de vida profissional,
que estava exposto à entrada do auditório do CEF,
abri a boca de espanto! E
imediatamente o Alexandre Pinto, pensando que eu
precisaria de tratar algum
dente, me enfiou na boca
um instrumento ruidoso,
parecendo uma broca pequenina, e começou a examinar, um a um, os restos
da minha velha e estragada dentadura. No final, a
conclusão foi: dois dentes
cariados e um em já muito
mau estado. “Tem de cuidar desses dentinhos, sr. Zé
– disse com simpatia – senão a ‘coisa’ piora e vai ser
preciso extraí-los. Não quer
marcar uma consulta?”
Acordei com o som da última palavra e apercebi-me
que tinha estado a sonhar.
Foi um alívio... mas também uma desilusão, pois
sabe bem sonhar!
No conjunto exposto figuravam muitos bonecos,
muitas ferramentas, muitos
adereços e também muitos
sonhos encarnados naquelas figuras criadas ou adquiridas pelos alunos, de modo
a traduzirem, através delas,
o que poderá ser o seu futuro profissional e também
um pouco do seu papel de
cidadãos do mundo, integrados numa sociedade que
todos desejamos pacífica,
solidária e harmoniosa.
Ao ver-me tão interessado na exposição, a Maria
Alves aproximou-se devagarinho e perguntou-me se
eu não tinha filhos pequenos, pois ela quer ser médica/pediatra. Infelizmente,
disse-lhe, nem pequenos
nem grandes, mas se é essa
a profissão que te fascina
esforça-te e trabalha para
vires a ser uma ótima profissional.

J. JESUS-AMARO
Professor de EMRC
Depois aproximou-se o
Miguel Oliveira a oferecer
os seus serviços de engenheiro mecânico. Naquele
momento não tinha necessidade, pois o carro nem
se tem portado mal, mas o
conselho foi o mesmo que
dei à Maria. Força, Miguel.
O trabalho com o esforço e
a dedicação e também algum sacrifício são o melhor
caminho para se chegar ao
sonho, seja ele qual for e
logicamente também o profissional.
Com a alegria esfusiante
que a carateriza, acompanhada de alguns decibéis a
mais, eis que entra pelo hall
dentro a Beatriz, transpirada e feliz, pois acabava de
ganhar uma prova de atletismo. Corre, corre Beatriz,
pois ser atleta profissional
pode ser uma bela profissão. Mas só lá chegas com
muito sacrifício e treino,
mais treino e mais treino...
Movimentando-se, elegantemente, aparece-me bailando a Joana Ribeiro. O
ballet é uma das artes mais
belas e difíceis de praticar.
Não está ao alcance de
qualquer um@: exige muito esforço e ‘dor’ para que o
espetáculo mostre o corpo

numa das suas mais belas
expressões: o movimento
carregado de graciosidade.
Entretanto, aparece alguém
apressado, enviado pelo senhor Bretes para que a enfermeira Cristina Santos
fosse dar uma ajuda, pois
dois meninos do 5º ano tinham chocado, no final de
uma correria louca, e havia
que enfrentar a situação ou
chamar os pais. A Cristina,
calma e competente, arrumou o assunto com toda
a competência do mundo,
ajudada pelo titular do departamento.
Mas para que todas as ocorrências ficassem registadas
e pudessem mais tarde ser
exibidas na TVCEF ou publicadas no INFORCEF lá
andava, de um lado para o
outro, a fotógrafa oficial
Daniela Pereira. As máquinas de filmar e fotografar corriam ao segundo.
E não é que, quando tudo
parecia calmo e dentro da
normalidade, aparece a
Mariana Lopes, de guitarra em punho, acompanhada pela Ana Carolina
Lopes, a animar um grupo
de adolescentes cantando,
dançando e desafinando, ao

som das belas melodias que
a guitarra debitava e a voz
da Ana animava.
De tudo o que observei,
espero sinceramente que
um dia destes seja a Diana
Lopes a registar “as acontecências” numa prosa alegre, terna e fraterna, clara e
elegante.
Creio que o exercício de
uma profissão, com competência, nos tornará melhores cidadãos desta casa comum, onde moramos todos.
E todos eles terão um papel,
mais ou menos significativo, consoante o momento
e a fase da vida e também
os lugares e necessidades
sentidas pelos outros cidadãos nossos companheiros
de casa.
Como rodapé do que ficou
dito e visto pergunto-te: já
pensaste que o exercício
competente de uma profissão te pode tornar um cidadão mais completo, mais
feliz e mais útil à sociedade? Pensa...

Vista de uma parte dos trabalhos expostos no átrio do auditório, no início do novo ano escolar,
pela professora Lígia dos Santos Carvalho

dezembro de 2015 39

12.º B no ICNAS

Instituto de Ciências
Nucleares Aplicadas à
Saúde

A

chámos a visita muito importante porque, para além
de termos adquirido muita
informação nova, foram
abordados temas apelativos acerca
da nossa vida futura profissional e
respetivos cursos e saídas. Para além
disso, achámos bastante importante
ter já um primeiro contacto com a
universidade e o seu respetivo ambiente, no âmbito da investigação
científica.
A visita adequou-se bastante à nossa área, ciências e tecnologias, e
deu para ficarmos com uma ideia de
como se trabalha na área de investigação e os variados cursos que dão
para aplicarmos nesta, desde cursos
relacionados com matemática, engenharias, física, química, biologia,
informática, saúde, entre outros.
Durante a visita a algumas instalações do ICNAS foi possível ver o
acelerador de partículas (ciclotrão),
o único em Portugal, e foram-nos
explicadas as diferentes funcionalidades deste, entre outros aparelhos
de imagens médicas que permitem o
diagnóstico de doentes.
Achámos a visita muito interessante
pois deu-nos a conhecer o outro lado
das ciências, o lado onde é aplicada
a teoria, ou seja o lado mais prático destas, e onde foi possível ver a
aplicação de conteúdos dados nas
diferentes disciplinas, neste caso no
diagnóstico do cancro.

No dia 6 de novembro, acompanhados pelas professoras de Físico-Química, nós, alunos do 12.º B, dirigimo-nos à universidade de Coimbra, mais concretamente ao Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas
à Saúde (ICNAS), para visitar algumas das instalações e assistir a duas
pequenas palestras: uma com o Prof. Doutor Antero Abrunhosa, ex-aluno do CEF, que nos deu uma pequena explicação sobre todo o
trabalho de uma grande equipa, e outra com a farmacêutica Drª Olga
Calado. Todos os termos científicos e todas as técnicas com “nomes
estranhos” com que somos bombardeados em inúmeros filmes e
séries são algo real no ICNAS.
Um dos grandes objetivos iniciais
era ver a química a ser colocada em
ação, mas acabou por ser um olhar
para o horizonte.
Pensar que gostávamos de seguir
química, ou física, ou outra área
relacionada com a saúde, na teoria
deixa-nos um pouco indecisos e sem
rumo, pois não sabemos no que isso
consiste na realidade, mas ver como
estas são aplicadas de facto, mesmo
ali à nossa frente, é uma janela de ar
fresco, que nos motiva a trabalharmos cada vez mais até conseguirmos
chegar onde queremos e atingir os
nossos objetivos e sonhos. Pois nós
somos capazes de fazer tudo aquilo
que quisermos, com empenho, esforço, muito trabalho e persistência.
Não podemos desistir dos nossos
sonhos, pois um dia seremos nós a
“fazer ciência”.

E

Sara Ribeiro e Telma Moreira, 12.º B
***

sta visita de estudo, no âmbito da disciplina de Química,
consistiu na visita ao ICNAS –
Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da Universidade de
Coimbra, onde são usados e investigados os últimos gritos da tecnologia
no que concerne a imagiologia médica. Desde simples TAC e Ressonâncias Magnéticas a Tomografias
de Emissão de Positrões (PET). O
ICNAS possui a tecnologia de ponta
necessária para diagnosticar diversas doenças como o cancro, doenças
cardíacas e doenças neurodegenerativas, que por vezes são difíceis de
diagnosticar no hospital.
Além de todas estas maravilhas científicas o ICNAS possui ainda 3 pisos
abaixo o único acelerador de partículas em Portugal: semelhante ao que
se encontra na Suíça, mas numa esca-
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la muito inferior. Este acelerador de
partículas ou ciclotrão é usado para
criar certas moléculas necessárias às
técnicas de diagnóstico usadas para
detetar doenças como o Alzheimer.
Gostámos bastante desta visita, não
só pela parte lúdica, mas também
pela perspetiva vocacional, visto
que pudemos perceber bastante bem
quais as funções desempenhadas pelos diversos investigadores empregados no ICNAS e percebemos também que não é preciso ser médico ou
enfermeiro para tratar e diagnosticar
doenças.
Inês Azevedo, Rui Cunha, 12º B

Q

***

uando a professora Margarida Castelão nos falou de
uma ida ao ICNAS (Instituto
de Ciências Nucleares Aplicadas à
Saúde) para vermos um acelerador
de partículas, ficámos bastante entusiasmadas com a visita. Na verdade,
pensámos mesmo em ver algo como
o maior acelerador de partículas do
mundo, cuja sede se encontra na
Suíça, conhecido pela sigla CERN
(Centre Européen pour la Recherche
Nucléaire).
O que aconteceu na realidade, não
foi bem o que esperávamos. A engenhoca portuguesa é bastante mais
pequena, mas não menos entusiasmante. Os processos de segurança
envolventes parecem, de facto, saídos de um filme de ficção científica! Desde as paredes de aço com 2
metros de espessura, ao "anel" usado
pelos cientistas que mede o nível de
radioatividade a que estiveram expostos durante um determinado período de tempo.
Mas a nossa visita foi muito mais do
que isto. Foram-nos explicados vários conceitos e funcionalidades das

novas tecnologias, com as quais será
eventualmente possível encontrar a
cura para várias doenças, como Alzheirmer, cancro, entre outras.
A deslocação do Centro de Estudos
de Fátima ao ICNAS foi bastante
mais didática que aquilo que esperávamos. Para além da aquisição de novos conhecimentos, e da convivência
com os colegas de turma, foram-nos
ainda esclarecidas várias dúvidas sobre os diferentes cursos da nossa área
e as respetivas saídas profissionais.
Resta-nos dizer que foi uma visita de
estudo bastante proveitosa e interessante, para não falar também na motivação que nos foi transmitida em
relação ao nosso futuro. Acreditamos
que esta atividade deverá ser repetida
no futuropelos alunos da área de química e física, uma vez que foi bastante produtiva. Vale mesmo a pena!

O

Joana Aquino, Margarida Miranda,
Rita Silva, 12° B
***

Professor Antero Abrunhosa
deu-nos a conhecer o campo
da imagem molecular, que
consiste em instalar um recetor de
rádio numa molécula e colocá-la no
corpo da pessoa, e da farmácia, respetivamente. Primeiro, aprendemos
que os investigadores se dividem em
dois grupos: um trata da investigação
fundamental, trabalhando com células, proteínas, enzimas na bancada; e
o outro é responsavel pela investigação clínica, constituída por médicos
e enfermeiras que lidam com doenças e os seus sintomas.
Sobre os medicamentos, aprendemos
que devem apresentar qualidades, segurança e eficácia. Para além disso,
construímos uma casa cujos pilares
constituíam parâmetros que garantem a qualidade do produto, e são

eles: pessoas, equipamentos, produto, processo e procedimento.
Foi uma experiência única ver o
acelerador de partículas. Quando entrámos na sala não vimos nada, para
além do ar condicionado e de carris
no chão. Depois, ao abrir a porta que
dava acesso ao ciclotrão, que pesava
cerca de 2 toneladas - daí os carris - o
espanto foi coletivo! Tivemos a oportunidade de visitar outras instalações,
como por exemplo a máquina da
ressonância magnética. Fiquei muito contente por me ter deitado lá; foi
uma experiencia nova, memorável!

E

Beatriz Faria, 12.° B

***
sta atividade destinada aos
alunos do 12.º B, teve como
principais objetivos fomentar
o espirito científico e de investigação, a aplicação da química
nas áreas da saúde e a observação de
um acelerador de partículas.
Na visita de estudo foi dada a conhecer a interação entre as diversas áreas
da ciência, como a Física, a Química,
a Engenharia e a Medicina, para a
conceção de medicamentos.
O ICNAS, pela sua ligação direta à
saúde, funciona não só como centro
de pesquisa e conceção de medicamentos, como também de diagnóstico médico. Fazendo parcerias com a
Universidade de Coimbra, o ICNAS
consegue, por via mais económica, o
desenvolvimento de aparelhos para
esse mesmo diagnóstico médico.

A

***

Pedro Pena, 12.º B

o longo desta visita de estudo
pudemos abrir os nossos horizontes quanto ao tratamento do
cancro. Aprendemos que através de
isótopos, juntamente com moléculas,
podemos conhecer melhor a fisionomia do corpo do paciente para assim
diagnosticar e depois tratar o cancro.
Esta visita de estudo foi importante,
pois pudemos conhecer o trabalho que

as pessoas do ICNAS realizam, o que
permitiu termos uma visão mais próxima da realidade desta área da ciência.
Este facto é da maior importância para
todos nós, porque tencionamos vir a
trabalhar na área da saúde.
Inês Neves, 12.° B

O

***
ICNAS é um centro de investigação ao nível do tratamento
de doenças, em especial de
doenças oncológicas. Esta visita permitiu-nos ficar a conhecer o trabalho
de vários cientistas e dos avanços que
se estão a fazer hoje em dia no nosso
país, nomeadamente a produção de
um medicamento Fluodesoxiglucose, o primeiro medicamento produzido por uma universidade em Portugal. Neste caso foi-nos explicado
pelo Prof. Doutor Antero Abrunhosa
de que forma o uso de medicamentos
com positrões pode ajudar a perceber
o funcionamento de uma doença e de
certa forma pode também constituir
parte da sua cura. Para além disso,
explicaram-nos o funcionamento da
indústria farmacêutica. Por fim, a visita de estudo realizada ajudou-nos
a abrir horizontes relativamente às
escolhas que faremos no futuro em
termos académicos e profissionais.

A

***

Márcia Fontes, 12.° B

prendemos que as áreas científicas necessárias para o fabrico de certos medicamentos
são imensas e todas elas foram referidas nas pequenas palestras a que
assistimos. Desde as diversas engenharias, à matemática ou às ciências
farmacêuticas, todas trabalham para
o mesmo fim; no entanto, cada uma
com as suas funções. Foi bastante
interessante saber que áreas que à
partida parecem tão incompatíveis e
diferentes possam estar interligadas.
Além disso, tivemos a oportunidade
de ver o acelerador de partículas do
ICNAS, o maior de Portugal.
Bruna Faria, 12.º B

Dia Mundial
da Ciência

O

dia 24 de novembro é um
dia muito importante para
a Comunidade Científica:
comemora-se, por todo o
mundo, o Dia Mundial da Ciência,
dando a conhecer o seu papel para o
desenvolvimento humano.
Em Portugal, neste mesmo dia, comemora-se o Dia Nacional da Cultura Científica, pois coincide com a
data de nascimento de Rómulo de
Carvalho, professor de Física e Química, responsável pela promoção do
ensino de ciências no nosso país e
grande impulsionador da cultura
científica (este grande cientista notabilizou-se também como poeta, sob
o pseudónimo de António Gedeão).
O Departamento de Matemática,
Ciências Experimentais e Informática não deixou de assinalar tão importante data e organizou uma série
de iniciativas que decorreram à hora
de almoço.
No laboratório de química, sob o
mote Atreve-te a experimentar!,
os alunos foram convidados a realizar experiências com materiais do
quotidiano: testou-se a formação de
um tornado e pintaram-se quadros
cheios de cores hipnotizantes, usando leite e corantes. Assim se testou,
uma vez mais, o quão divertida é a
ciência, cheia de fenómenos espantosos, mesmo que simples.
No laboratório de ciências, alunos de diversas turmas de 8.º ano
transformaram-se em monitores.
Vem conhecer o que pisas! era o
convite para desenvolver algumas

experiências que mostraram as características de diversos tipos de
solos e de alguns seres vivos que
neles habitam. Nos vários espaços
expositivos foi valorizada a discussão do resultado das observações
realizadas, assim como a partilha de
saberes, entre alunos de diferentes
anos escolares.
Bem perto dos laboratórios, a sala
de apoio ao aluno esteve dedicada à
matemática. Em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, os alunos foram convidados a passar uma
hora de almoço diferente, na companhia de diversos jogos que, mesmo
não parecendo, incluem a matemática e as suas competências: damas,
solitário, tangram, jogo do galo... e
tantos outros.
Além destas atividades, que decorreram à hora de almoço, destacamos
também a exposição de trabalhos
dos alunos do 7.º ano. Intitulada
Com a cabeça na Lua e os pés em
Marte, esta compilação de trabalhos
mostra-nos as características de alguns astros do Sistema Solar e esteve patente no corredor do 3.º ciclo.

Missão e visão do ICNAS

[Informação retirada do site do Instituto – http://www.uc.pt/icnas/]

O Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) é uma
unidade orgânica de investigação da Universidade de Coimbra, com
carácter multidisciplinar. O ICNAS colabora com uma vasta rede de
parceiros nacionais e internacionais nas várias áreas da imagem médica. É um instituto com forte ligação à investigação básica, desenvolvendo conhecimentos e competências para uma aplicação biomédica translacional, com grande ênfase nas neurociências e doenças
crónicas. É pioneiro em:
• aquisição e análise de dados de Medicina Molecular,
• desenvolvimento de novos marcadores moleculares,
• investigação de ponta com técnicas de imagem multimodais,
• imagem médica estrutural e funcional,
• investigação biomédica translacional.
Aqui podem ver um breve documentário sobre o Instituto
https://www.youtube.com/watch?v=GZ_KnqHApXs
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A Senhora da Graça
Estes são alguns textos, muito simples, elaborados pelos alunos do 8.º A e do 8.º B,
correspondendo a novas versões do conto “A Senhora da Graça”.
O manual de Português sugere que, a partir de um conto popular lido na aula, os
alunos façam o reconto da história, introduzindo uma alteração – a mulher dá uma
outra desculpa ao marido para o desaparecimento do vinho na adega. As turmas
agarraram a atividade com criatividade, estes trabalhos foram recolhidos e propostos
pela professora da disciplina, Edite Mafalda Sousa.

E

ra uma vez um
homem sonâmbulo que era casado
com uma mulher,
muito amiga do vinho, a
ponto de não deixar parar
vinho na adega. Um dia o
homem saiu para comprar
uns bois e recomendou à
mulher que não fosse à adega beber o vinho. Ignorava,
contudo, que na noite anterior, ele próprio tinha bebido uma boa quantidade de
vinho enquanto julgava que
a mulher dormia. Mal o homem virou costas, a mulher
foi logo chamar a comadre,
sua amiga e vizinha, e foram ambas beber o resto do
bom vinho que ainda estava
no pipo…
Quando o homem voltou
para casa e viu que já não tinha vinho no pipo, quis bater na mulher, como de costume. A mulher disse-lhe
que não lhe batesse, pois ela
não tinha culpa, quem tinha
bebido o vinho tinha sido
ele próprio, durante a noite.
O homem não quis acreditar, mas ela jurou a pés juntos que o tinha seguido até
à adega, tinha visto a luz
acesa e o homem que não
parava de beber. E insistiu:
«Olha, vamos à Senhora
da Graça e perguntamos-

-lhe quem foi… Aquele que
tiver culpa tem de trazer o
outro às costas para casa!»
Lá foram os dois, sempre a
resmungar, até à Senhora da
Graça. Quando chegaram a
um sítio com eco, a mulher
disse ao homem: «Escusamos de ir mais longe…
Nossa Senhora consegue
ouvir-nos daqui,» O homem
ordenou à mulher: «Faz lá a
pergunta… Despacha-te!»
Então, a mulher gritou:
«Senhora da Graça, quem
bebeu o vinho? Fui eu... ou
fui ele?» O eco respondeu
logo: «Foi ele.»
Três vezes a mulher perguntou o mesmo e três vezes o eco respondeu: «Foi
ele». Convencido e vencido, o homem, teve de carregar a mulher às costas até
sua casa e resolveu confiar a
chave à comadre…
Trabalho do 8.º A

A culpa é do
peru…

Era uma vez um homem
casado com uma mulher
muito amiga do vinho, a
ponto de beber tudo quanto
encontrava na adega. Cer-

to dia, o homem saiu para
comprar sementes e avisou
bem a mulher que não fosse
à adega beber o vinho, mas
que tratasse de pôr comida
aos perus.
Mal o marido partiu, a mulher chamou a comadre e as
duas esvaziaram o melhor
pipo de vinho.
Assim que chegou a casa, o
homem viu logo o pipo vazio e quis bater na mulher,
mas ela negou tudo e garantiu que tinha precisado
do vinho para embebedar
o peru antes de o matar. O
marido ficou ainda mais furioso porque faltavam quatro meses para o Natal…
Então, a mulher disse ao
homem que o melhor seria
irem à Senhora da Graça:
“Havemos de perguntar-lhe quem bebeu o vinho e,
conforme a resposta, aquele
que tiver razão vem para
casa às costas do outro.”
Lá foram os dois à Senhora da Graça e a mulher quis
parar num sítio onde havia
eco, dizendo que dali Nossa Senhora era capaz de os
ouvir.
Então, o homem gritou:
“Dizei-me, Senhora da Graça, quem bebeu o vinho, foi
a mulher ou foi o peru?” e
o eco respondeu: “O peru”.
Três vezes o homem perguntou o mesmo e três vezes
o eco respondeu: “O peru”.
Convencido de que a mulher
estava inocente, carregou-a
às costas para casa e mandou-a matar o peru apesar
de faltar ainda muito tempo
para a ceia de Natal…
Trabalho do 8.º B

O Dia Depois, quadro de Edvard Munch

42

Inforcef 76

Santuário de Nossa Senhora da Graça – Mondim de Basto

A Senhora da
Graça

Era uma vez um homem que
era casado com uma mulher muito amiga do vinho,
a ponto de não deixar parar
vinho na adega. Certa noite, o homem levantou-se,
sem a mulher se aperceber,
e dirigiu-se para a adega. A
mulher ouvindo os passos a
ecoar por toda a casa, sobressaltada, corre descalça até à
adega.
A mulher, com medo, levantou violentamente uma
garrafa e lançou-a, pensando
que se tratava de um ladrão.
De repente, viu o marido
agachado e sujo de vinho.
Com o impacto da garrafa,
o homem acordou desorientado. Incrédulo, perguntou
à mulher pelo vinho. Esta
disse-lhe:
– Foste tu! És sonâmbulo e
não te lembras.
– Eu não acredito nas tuas
palavras, pois és muito amiga do vinho.
Como o homem não quisesse
acreditar, a mulher propôs-lhe: “Homem, queres ir à
Senhora da Graça perguntar-lhe quem bebeu o vinho? Tu
ou eu? Se a Senhora da Graça disser que foste tu, hás de
me trazer ao colo, se for eu,
hei de trazer-te ao colo.”
Partiu o homem mais a mulher para o monte da Senhora
da Graça e, tendo chegado a
um sítio onde havia eco, 3 vezes a mulher gritou:
– Dizei-me, Senhora da Graça, quem bebeu o vinho? Eu
ou ele?
Três vezes o eco respondeu:
“Ele…ele…ele”.
O homem, convencido da
sua culpa, arrependeu-se perante a mulher e levou-a ao
colo para casa.

Trabalho do 8.º C

O papagaio
mentiroso

Era uma vez um homem casado com uma mulher muito
amiga de vinho. Tinham um
papagaio que vivia na adega.
Um dia, o homem saiu para a
lavoura com o seu compadre
e aconselhou a mulher a ir
tratar do papagaio, pois cairia em tentação de provar o
vinho.
O homem pediu ao compadre
que fosse à sua adega buscar
vinho, porque há muito tempo que trabalhavam arduamente. Como o compadre se
deparou com a pipa vazia,
imediatamente foi avisar o
homem. Este confronta a mulher, perguntando-lhe se tinha
sido ela a bebê-lo. Com uma
resposta inocente, diz-lhe:
– Ó homem, não fui eu!
O papagaio interrompe a conversa:
– Broo… foi ela… Broo…
foi ela…
– Ó homem, vais acreditar no
maldito papagaio?!
A mulher pediu ao marido
que fossem à Senhora da
Graça. “Se ela disser que fui
eu, hei de trazer-te ao colo, e
se eu estiver inocente, hás de
matar o papagaio.”
De imediato, partiram para
a Senhora da Graça e, tendo
chegado a um sítio onde havia eco, o homem gritou com
toda a sua força: “Dizei-me,
Senhora da Graça, quem bebeu o vinho, foi o papagaio
ou foi ela?”. O eco respondeu: ”Ela…ela…ela…”
Três vezes o homem perguntou o mesmo, três vezes o
eco respondeu: “Ela…ela…
ela…”
O homem, convencido de que
a mulher não estava inocente, fê-la levá-lo ao colo para
casa. O papagaio, ao vê-los,
gozou-a: “Broo… Broo…
BrooOOO…”

Trabalho do 8.º D

Festival Literário de Fátima

A

Tabula Rasa

Tomé Reis Vieira, Professor de Português no CEF, membro da organização do Festival

pós o final de cinco
dias intensos ocupados com o Tabula
Rasa – Festival Literário de Fátima, podemos
confessar que estamos de
coração cheio. Cheio de gratidão por todo o trabalho desenvolvido, pela forma como
tantos se entregaram sem reservas a este projeto: aqueles
que o gizaram, aqueles que
o implementaram e aqueles
que o fruíram, que afinal foram muitos, das mais variadas faixas etárias e condições
de vida. O festival acolheu
cerca de 80 escritores e intelectuais de todo o Mundo
Lusófono, provenientes dos
quatro cantos do globo, que
puderam expor e debater as
suas ideias, assim
como obras próprias
e alheias, consubstanciando aquilo que
o escritor Fernando
Pessoa e o filósofo
Agostinho da Silva
idealizaram na década de 30 do século
passado, a Lusofonia.

filosofia dos afetos. Recordamos o auditório do Colégio
de São Miguel onde a plateia
igualmente jovem foi instruída no exercício da memória
e na construção de utopias,
buscando o Sol.

Não esquecemos a visão da
sala de conferências do Hotel Santa Maria embrenhada num verdadeiro espírito
de descoberta do que é esta
Lusofonia e das pontes de
contacto entre a Literatura e
a Filosofia, em permanente
questionamento sobre aquilo
que é matéria e ideia, material e ideal, substância e
transcendência, na promoção
intransigente e límpida do espírito crítico. Lembramos o
auditório do Centro de Estudos de Fátima repleto de juventude a descobrir os cambiantes lusófonos enquanto
vogava o azul que não distancia, mas aproxima, através da

po Gente Nossa, a escola de
música e artes Ourearte, o
Conservatório de Música
de Fátima e Ourém, o Grupo
de Cavaquinhos da Moita
Redonda e o Projecto UNO.
Celebramos a exposição/
instalação “Vizinhança de
Olhares” e o Serão Poético-Musical. Agradecemos os
momentos de convívio salutar proporcionados durante
as refeições pela Escola de
Hotelaria de Fátima e pelos
vários hotéis que se associaram ao festival.

Comovemo-nos particularmente ao recordar o brilho
nos olhos das crianças durante a festa que foi a Casa
da Fantasia, com todas as
atividades que os desafiavam
a sonhar e a criar. Festejamos cada momento de intervenção cultural, vestindo
as mais diversas roupagens,
cada intervenção, cada melodia, cada palavra, cada gesto,
todos eles substantivos, com
a participação da academia
de dança Arabesque, o gru-

Tudo isto protegido pelo
mundo maravilhoso e encantador dos livros e das ideias
que os sustentam.

No final, os troféus Tabula
Rasa premiaram obras únicas de autores cuja originalidade se inscreve a cinzel nas
mentes de quem ousa pensar
e sentir para além do imediatismo e do pensamento sincopado e simplista que lhe
está associado.
Assim, cada um dos cinco
troféus que foram entregues
é igualmente uma amostra
singular e rara de calcário
biogénico, fruto da acumulação, durante milhões de
anos, de centenas e centenas
de conchas de animais marinhos, juntamente com a precipitação de biliões e biliões
de moléculas de carbonato
de cálcio que estavam dissolvidas na água.
A presença desta rocha na região, e em
particular na Freguesia de Fátima, é
testemunho de um
ambiente, no passado, bem diferente
do atual: toda esta
região seria ocupada
por águas calmas e
amenas. Para quem procura
sentidos cósmicos ou transcendentes, tem aqui chão
fértil para filosofar sobre a

ponte que poderá ligar, neste mesmo espaço, Fátima,
eras tão distantes e, afinal,
tão próximas quanto à serenidade que se pode sempre
encontrar entre a dinâmica
própria dos elementos e do
fluir temporal, ou não
se tratasse da Cidade
da Paz.
O calcário biogénico é
sinónimo de acontecimentos lentos, calmos,
mas persistentes. Remete para a magnitude
do tempo geológico,
quando
comparado
com o tempo à escala
humana e mostra como,

na natureza, a transformação
das coisas tem um sentido
muito particular: de biliões
de animais marinhos, tão
simples e delicados que precisam de uma concha externa, resulta uma rocha dura,
uma entidade inerte, usada
em construção.
Assim é a literatura. O homem-criador, prenhe de memórias e referências, olhando
algo supostamente inanimado, intui a sua seiva original
e, através de um processo
criativo contínuo de tentativa
e erro, almeja atingir o Belo,
que afinal lhe é preexistente
e ao qual apenas acedem os
predestinados e os resilientes
que guiam os outros a partir
de uma Tabula Rasa, ou pelo
menos assim se deseja.
Que a palavra destes criadores frutifique e sirva de centelha a quem procura algo mais.
*** ,,, ***
As fotos desta página
documentam vários
momentos do Festival,
de modo especial as
palestras realizadas no
auditório do CEF e a
atribuiçao dos troféus,
entre os quais mereceu
destaque o Prémio
«Vida e Obra», conferido ao Prof. Eduardo
Lourenço.
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Escrever

À procura de mim
Perceber a heteronímia pessoana não é fácil… Por vezes
há que improvisar para atingir objetivos: despertar o
interesse dos alunos, incentivá-los à leitura, ajudá-los a
compreender o que estudam… Na sequência de uma dúvida colocada por um aluno do 12.º G – Curso Profissional
de Técnico de Comércio, o improviso surgiu: escrever uma
carta a si mesmo/a. É de calcular o espanto e a relutância,
mas alguns, mais ousados, aventuraram-se, e alguns resultados foram curiosos.
Textos recolhidos e propostos pela Prof.ª Julieta Figueiredo

V

ou escrever
p a r a
mim, mas nem
consigo saber o
verdadeiro significado de “mim”. Serás
algo? Serás alguém? Serás
tu tudo? Alguém que ri, e
alguém que chora? Ou algo
que chora, e alguém que ri?
Acho que sentes uma grande
mutilação de sentimentos,
desiguais em cada dia que
vai passando, em que aquilo
que mostras é uma psicologia invertida da realidade.
Não consigo perceber porque crias esse escudo protetor à tua volta, porque mostras tanto, mas tão pouco
do que tu és… É que, por
trás desse escudo, nesse teu
olhar, vê-se que sofres a valer, e que aproveitas cada
momento de diversão como
se fosse o último. E talvez
seja isso que faz de ti única.
Diana Reis Pina
***

T

enho 19
a n o s .
Sou estudante no Centro
de Estudos de
Fátima. Tentarei
falar de mim, humildemente.
Tentei ser mais forte do que
eu mesma mas, só de pensar
no meu “eu”, eu fico confusa, porque eu sou muito eu.
Isso, por vezes, assusta-me.
Eu luto contra mim mesma,
eu engano-me, eu desconfio
de mim mesma, eu faço tudo
o que quiser comigo. Nesse
aspeto, não preciso de ninguém. O meu “eu” é mais
forte. Interessa-me bastante
o meu “eu”, pois ele é realmente só o meu “eu”.
Dentro de mim carrego muito do que vivi; com isso,
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consigo aprender – talvez da
maneira mais difícil e mais
bonita… Por vezes, tenho a
sensação de que já não caibo
mais aqui, em mim mesma.
Tento não ser eu, e passo a
várias; aos meus olhos, ou
aos seus, a essência é uma
só, nunca muda. Sinto as
pequenas estrelas no meu
caminho, sempre nas linhas explicitamente tortas
da vida. Posso ser uma explosão de cores e, após um
suspiro, um mundo cinza,
calmo, melancólico.
Os caminhos não são todos
iguais e, por vezes, a vida
molda-os à sua maneira. Tenho de ser mais forte do que
isso tudo. Eu.
Sara Andreia Lucas Batista
***

G

ostava que
acordasses para a
realidade, para
o trabalho e
para a escola. Não podes
pensar que os outros vão
fazer o teu caminho, tens
de fazer as tuas escolhas!
Tens de começar por aquilo que te ocupa mais tempo na vida – o triatlo. Sei
que gostas mesmo daquilo
mas, se não te sentes bem,
por teres pouco tempo para
ti, impõe-te limites, não te
entregues tanto! Pensa primeiro no teu bem estar! Vê
em qual das modalidades te
sentes melhor e pratica apenas essa!
A vida tudo traz, e tudo
leva… Por isso, aproveita
bem o que ela te oferece!
Ela é muito curta!
Um beijinho e até breve!
Catarina Oliveira Dias

Riscos da utilização
indevida da internet

N

o passado dia
quatro de fevereiro, a maioria
dos alunos do
10.º e do 11.º anos participaram numa ação de formação/sensibilização dinamizada pelos professores
de Português do décimo
ano designada “Riscos da
utilização indevida da internet”. A atividade decorreu no auditório do C.E.F.,
e os oradores foram uma
inspetora-chefe e um inspetor da Brigada do Crime
Informático do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária
de Leiria.
A iniciar a sessão, e depois
de se terem apresentado,
os inspetores fizerem uma
breve introdução ao tema
– a inspetora-chefe referiu,
apresentando exemplos e
explicando algumas formas
de os evitar, os diferentes
riscos que uma utilização
indevida da internet pode
implicar, nomeadamente,
pedofilia, burlas, difamação.
De seguida, começando por
nos mostrar dois vídeos,

No passado dia 7 de outubro, os alunos da turma J2 do 11.º Ano, do
Curso de Eletrónica, Automação e Computadores, participaram numa
visita de estudo à Fábrica “Moldes RP”, no
âmbito das disciplinas
de Automação e Computadores e Tecnologias
Aplicadas. Tendo como
objetivos principais a
tomada de consciência da
realidade do mundo laboral,
estabelecer contacto com as

um dos inspetores aprofundou os temas de abuso de
menores e de difamação,
referindo também como os
evitar, e elucidando-nos do
caminho que a informação
que “postamos” na internet
segue até chegar ao destinatário, o que muitos de
nós desconhecíamos…
A última parte da ação foi
dedicada a dar resposta a
questões colocadas por alguns alunos, reveladoras
de algum desconhecimento
daquilo que todos tão bem
julgam conhecer… Apesar
dessas aparentes certezas,
todos saímos, com certeza,
um pouco mais informados
desta sessão, mas também
com um sabor a pouco,
pois o que alguns de nós
queríamos mesmo era saber
um pouco mais de técnicas
de investigação, uma vez
que tínhamos perante nós
inspetores da Polícia Judiciária… Mas isso é “TOP
SECRET”…

abordado, o que, à partida,
fez pensar que seria mais
uma abordagem desinteressante, apesar de nós, jovens, não sabermos todos
os perigos a que nos sujeitamos ao aceder à internet, embora achemos que
conhecemos grande parte
deles ou, mesmo que assim
seja, insistamos em ignorá-los… A linguagem utilizada pelos oradores foi bastante acessível, pois estes
tentaram utilizar os termos
que utilizamos, e mostraram exemplos de acontecimentos reais, o que acabou
por tornar o discurso sério e
interessante.
Este trabalho resultou da compilação de dois textos da autoria de
dois pares de alunos: Artur Saraiva
e Diana Alves (10.º E); Carolina
Neves e Dinis Rosa (10.º F).

A formação acabou por se
revelar produtiva, apesar de
ter abordado um tema que
recorrentemente tem sido

“Moldes RP”

tecnologias de automação industrial e estimular o espírito
científico. Durante a visita os
alunos foram guiados ao lon-

go do percurso do processo
de conceção de um molde,
desde a fase do design, criação e fabrico, acompanhados
pela explicação de cada um
dos especialistas intervenientes. Sendo de salientar a receção por parte de empresa e a
qualidade da visita guiada ao
longo da fábrica.

Leontina

Sucesso

A missão

U

m dia, enquanto a
fada-bruxa Leontina brincava, a sua
bola de cristal começou a
piscar, e ela exclamou:
− Missão de Halloween!
A missão de Leontina era
salvar o coelho-dentes-de-sabre, que estava preso no
labirinto das trevas, onde
vivia o dragão de vinte cabeças. Esse labirinto era muito
perigoso, por isso a fada-bruxa teve receio de lá ir,
mas foi.
Quando Leontina chegou ao
labirinto, viu que ele era gigante e, no final, existia uma
gruta muito assustadora. Era
lá que vivia o dragão de vinte cabeças.
Finalmente, depois de hora
e meia de caminhada pelo
labirinto, chegou à gruta
monstruosa e muito, muito
assustadora. Ao fundo, perto
do dragão de vinte cabeças,
estava o coelho amarrado. A
fada-bruxa tinha levado consigo um Livro de aprendizagem, que lhe disse:
− Leontina, usa a arma que
tens no corpo!
− Que arma?
− A tua vassoura! – respondeu o Livro.
E, para salvar o coelho, ela
usou os poderes mágicos da
sua poderosa vassoura.
No caminho de volta, quando a fada-bruxa deixou o
coelho em casa, este disse:
− Obrigado por me salvares.
− Com esforço e trabalho,
consegue-se tudo – acrescentou Leontina.
Quando ela chegou a casa,
estava muito feliz por ter feito uma boa ação.

Diogo Morgado, 5.º B

Maria João Bartolomeu, 5.º B

A aventura

U

tina, admirada.
– Sim, sacrificaram-se.
Estávamos a passear na
floresta, junto ao riacho,
quando ouvimos alguém
gritar que havia fogo. Começámos então a correr
para a toca. Ao chegarmos,
os meus pais empurraram-me lá para dentro e não
tiveram tempo de entrar…
foram engolidos pelas chamas!... − disse o coelho
com lágrimas nos olhos.
– Que triste!… nem consigo
imaginar o que sentiste, mas
estou aqui para te ajudar!
Respondeu Leontina.
– Ajudar?! O que podes tu
fazer? − questionou o coelho
amargurado.
– Posso fazer isto: bidi…
bodi…bum…floresta queimada, vais tornar-te encantada! – cantarolou Leontina em
tom de magia. E, de repente,
os olhos do coelho abriram-se de espanto! As folhas
ficaram verdes, as flores coloridas, os troncos castanhos

m dia, Leontina foi
chamada pela sua
amiga Estrela para
lhe dizer que a floresta tinha
sido incendiada.
Leontina colocou-se
em cima da sua vassoura e foi imediatamente
para o local, um pouco
preocupada… Quando
chegou lá, nem podia
Francisco Neves Prazeres, 5.º B
acreditar! A floresta
estava completamente
negra, nem uma folha verde, e os passarinhos a cantar!
nem uma flor colorida, nem Mesmo assim, o coelho conum tronco castanho… esta- tinuava triste…
va completamente destruída! – Por que não te alegras? −
Cheirava muito a queimado e perguntou Leontina, intrigaLeontina tossia…
da.
A certa altura, ouviu uma voz – Obrigada por tudo, mas
rouca e baixinha que vinha ainda sinto a falta dos meus
de um tronco; aproximou- pais!
-se, viu um pequeno coelho – Desculpa, meu amigo!...
e perguntou-lhe:
Não posso fazer mais nada
em relação a isso! Sempre
que quiseres, podes ir à minha casa que fica na clareira
da erva grande! − respondeu-lhe Leontina.
O coelho Saltitão agradeDiogo Miguel Morgado, 5.º B
ceu e sorriu para a sua nova
amiga…ele sabia que podia
– Como te chamas? O que se
confiar nela e não estava sopassa, amigo coelho?
zinho!
– Eu sou o coelho Saltitão e
Simão Correia, 5.º B
estou muito triste pelos meus
pais que se sacrificaram por
mim! − respondeu o coelho
com um ar tristonho.
– Como assim? Sacrificaram-se? − perguntou Leon-

P

Duas receitas

ara ter sucesso
diz as coisas bem
e não do avesso.

Esforça-te para teres o que queres,
ninguém o vai fazer por ti,
pois não és tu a arriscar por mim.
Não percas tempo
com coisas que não valem a pena,
porque o tempo passa
entre as nossas mãos, sem deixar tempo ao tempo.
Ajuda os outros. Respeita-os.
Arrisca! Não penses muito.
Sê feliz com os outros
sem medos nem preocupações.
Acredita em ti. És capaz!
Faz o impossível e encontrarás a tua paz.
Assim, não passarás invisível!
Diana Paulo e Maria do Carmo, 9.º B

O

sucesso, primeiramente,
tem
quatro vertentes
– social, profissional, familiar e pessoal –
que devem estar interligadas.
Para o sucesso social é preciso estar-se bem consigo
próprio, saber interagir com
os outros, saber estar em
cada local em determinadas
ocasiões, respeitando todos,
independentemente da sua
religião, cor, partido ou até
clube desportivo. O envolvimento em vários projetos
para o bem da comunidade
é um meio para atingir esse
tipo de êxito.
Sucesso profissional: saber trabalhar, ter espírito
de equipa, criatividade, ser
organizado, respeito pelos
outros, mesmo que as outras ideias não sejam iguais
às suas, e empenho. Estar
atento a todos os pormeno-

res. Claro, é preciso também
ser ambicioso e ter objetivos
profissionais.
O sucesso familiar precisa
de respeito para com todos
os membros da família, inexistência de conflitos e invejas, procurando harmonia
e apoio moral em todos os
momentos, sejam felizes ou
mais dolorosos.
No sucesso pessoal é importante ter objetivos, expetativas, alguma cultura; por
isso, leia e informe-se sobre o
mundo que o rodeia, e sobretudo demonstre valores que
estejam presentes na sociedade atual, como o respeito pelo
outro, liberdade e interajuda.
É obrigatório saber cuidar da
sua figura como pessoa, ter
mimos consigo próprio.
Tentar não custa! Atreva-se!
Agora, o desafio é consigo.

Carolina Francisco
e Miguel Gomes, 9.º B

O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho
é no dicionário. (Fernando Pessoa)

Outros disseram

Textos trabalhados em aulas de Português, coordenados
e recolhidos pela Prof.ª Hélia Reis

Determinação, coragem e autoconfiança são fatores
decisivos para o sucesso. Não importa quais sejam
os obstáculos e as dificuldades.
Se estamos possuídos de uma
inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre
humildes, recatados e despidos de orgulho. (Dalai Lama)
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Formação
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no Scratch. Num ambiente
descontraído e divertido,
programaram num cenário
diferenciado gato, bailarina, cavalo ou peixe, desenvolvendo assim o pensamento computacional. No
sentido de promover a utilização do Scratch na prática
educativa (já que é essa a
plataforma utilizada
nas disciplinas de
Algoritmia e Programação, do Externato
de S. Domingo, e de
Robótica, do 8º ano),
de fomentar o espírito de partilha de projetos, de estimular a
interdisciplinaridade

a tarde do dia 12
de outubro passado, os alunos do
Curso Profissional de Técnico de Multimédia, do 10.º e do 11.º anos,
visitaram o Museu da Imagem em Movimento – conhecido pela sigla M|i|mo
– em Leiria.

e de exercitar a criatividade
e o espírito científico, o grupo disciplinar de informática – sob a responsabilidade
da professora Isilda Sousa
– iniciou a ação com uma
pequena apresentação em
que contextualizou o tema
da ação e a sua pertinência.
A professora Isilda apresentou, ainda, o ambiente gráfico do software Scratch 2.0
e a sua estrutura base. Na
parte final da apresentação
lançou o primeiro desafio
a ser realizado no ambiente
Scratch 2.0 – “Criar duas
personagens num cenário
e estabelecer um diálogo
com movimento”. A metodologia para a explicação
do desafio partiu da apresentação com o resultado
final pretendido, para dar
um visão global do objetivo a atingir, e depois a
explicação passo-a-passo
para se alcançar o resultado
proposto. Após a exposi-

ção do primeiro desafio, os
formandos foram convidados a realizar o exercício
orientado, como forma de
aplicar os conhecimentos
adquiridos. Era notório o
entusiasmo dos formandos
na realização das tarefas
propostas. Numa segunda
parte, foi utilizada a mesma
abordagem, agora com um
novo desafio e respetiva explicação. Todos os grupos
conseguiram concretizar o
segundo desafio lançado.

Foi um tempo de reflexão
e de interação produtivo,
com apresentação de situações maioritariamente reInforcef 76

sultantes da sua prática letiva, que possibilitou a troca
de ideias e a problematização de algumas questões
que nem sempre surgem
como dúbias, mas que devem ser objeto de ponderação. Na verdade, o valor
negativo de um enunciado
pode ser captado através
da sua interpretação e assentar, muitas vezes, em
informação implícita ou em
pressupostos que, por vezes, também são
alvo de avaliação;
e a diversidade de
estruturas negativas e o recurso a
processos como a
ironia e a negação

No museu, puderam observar e conhecer o funcionamento e a importância de
diversos instrumentos utilizados na área da imagem,
entre os quais:
• Zootrópios
• Fenaquistiscópios
• Cinematógrafos
• Máquinas fotográficas e
de filmar
• Lanternas mágicas
• Câmaras obscuras

Para além do museu, os
participantes nesta visita de
estudo entraram também na
oficina dos olhares e admiraram a exposição temporária do pintor leiriense Jorge de Oliveira, patente no
mesmo museu M|i|mo.
Ao longo de 50 anos de atividade artística, este pintor
falecido, aos 90 anos, em
2012, participou em todas
as mudanças significativas
da sua geração, de uma maneira singular, fruto do seu
individualismo e independência.

Uma experiência a repetir!
Quem sabe, em julho... 
Helena Silva Reis,
Prof.ª de Informática

A negação em Português

A negação em Português” foi o tema
de uma ação de
formação dinamizada no passado dia 28 de
outubro, pelo grupo disciplinar de Português. Num
ambiente de trabalho descontraído, os professores
do grupo e os colegas que
lecionam aos alunos do primeiro ciclo ouviram atentamente a informação que
a oradora, professora Ana
Oliveira, se disponibilizou
a partilhar, partindo da sua
tese de mestrado.
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Scratch 2.0

o dia 21 de outubro, quinze formandos, professores, fizeram as
suas primeiras investidas

“

Multimédia | M|i|mo

retórica podem constituir
um entrave à apropriação
do português, sobretudo
para os falantes de outras
línguas.
Que ideia verdadeiramente
se pretende transmitir ao
pronunciar enunciados do
género “O rei de Portugal
não usa coroa”? Parece tão
simples, não é verdade?…
Professoras Julieta Figueiredo e
Mafalda Pinto

N

Sete Ofícios

o passado dia 19
de outubrom os
ex-alunos do CEF
João Santos e o
seu colega-sócio Hugo Belo
voltaram ao CEF para apresentar aos alunos do 11.º ano
do CPTM o seu portal 7 Ofícios. João Santos frequentou
o Curso Profissional Técnico
de Multimédia e está atualmente no 1.º ano da licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial; Hugo Belo
frequentou o ensino regular
na área socioeconómica e
encontra-se hoje a estudar
num curso técnico de mecatrónica.
O projeto 7Ofícios
começou há um ano
e meio e, como plataforma multisserviços,
possibilita a qualquer
cibernauta pesquisar
empresas por áreas
de atividade ou localidade. O portal é

totalmente financiado pela
publicidade e conta com milhares de registos na sua base
de dados.
O workshop permitiu aos
alunos do CEF perceberem
a utilidade da plataforma
para encontrarem locais de
estágio, ou futuros locais de
trabalho, assim como valorizar o empreendedorismo
dos proprietários da ideia.
Por outro lado, revelou a
abertura do colégio em ser
montra de projetos inovadores. Este é o link do portal:
http://7oficios.info.

8.º Ano em Aveiro

N

Fábrica da Ciência Viva

o dia 11 de novembro, os alunos do 8.º ano
realizaram uma
visita de estudo à Fábrica
da Ciência Viva, em Aveiro, no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e
Físico-Química, Matemática e Robótica.

11.º Ano de CPTEAC na

Automação e
Computadores,
Eletricidade e Eletrónica

N
Desde o laboratório de Ciências, aos jogos matemáticos, ao sítio e oficina dos robôs e ao espetáculo de Física Viva, os alunos das diferentes
turmas foram circulando e participando nas diferentes atividades, por forma a poderem tirar o máximo de proveito e simultaneamente de diversão,
uma vez que esta visita apresentava um caráter
lúdico-pedagógico.
Os alunos puderam experimentar diferentes tipos
de sensores (luz, movimento e som) e de seguida
testaram os mesmos em diferentes tipos de robôs.
Procuraram numa amostra de solo diferentes tipos
de invertebrados e, posteriormente, fizeram a sua
observação à lupa.
Os alunos construíram um robot, a partir de um
kit da lego, e fizeram a sua programação, utilizando um programa informático próprio. Aos pares,
brincaram com alguns jogos de tabuleiro, como o
ouri, o semáforo, o produto e o Hex.
Depois de assistirem a um fantástico show de som
e luz laser, os alunos participaram, entusiástica e
divertidamente nas atividades propostas pelos
animadores do espetáculo.

o passado dia 25
de novembro, os
alunos da turma
do Curso Profissional de Técnico de
Eletrónica, Automação e
Computadores, do 11.º Ano,
participaram numa visita
de estudo à Fábrica “Fassa
Bortolo”. Esta «aula especial», fora da sede da escola,
foi organizada no âmbito de
duas disciplinas: Automação e Computadores, Eletricidade e Eletrónica.
A visita teve como principais objetivos, plenamente
alcançados, a tomada de
consciência da realidade do
mundo laboral, o estabelecimento de contatos com as
tecnologias de automação
industrial e o estímulo do
espírito científico.
A empresa Bortolo é uma
multinacional que produz e
distribui argamassas para a
construção civil e estabeleceu-se em Portugal há mais
de dez anos, na freguesia
de S. Mamede, concelho
da Batalha, a cerca de qua-

tro quilómetros de
Fátima. O
grupo comercializa
também betonilhas auto-nivelantes, tintas, e fornece outros
serviços à construção civil.
Os alunos foram recebidos
pelo Engenheiro Hugo Pereira, o qual, para a apresentação desta empresa,
mostrou um vídeo promocional. Após a apresentação
foram conduzidos à área da
produção, onde visitaram a
sala de controlo, que permite efetuar a supervisão dos
Controladores Lógicos Programáveis, conhecidos pela
sigla PLC. Na área de produção, observaram ainda o
processo de ensacamento do
produto e a criação de tintas. Para finalizar, visitaram
a oficina, onde é efetuada a
reparação das máquinas e
catalogação das mesmas.
Carla Sofia Loeps Simões,
Grupo de Economia

Carla Monteiro, Professora de Física e Química

Alunos de Multimédia no

O

Cinemacity

s alunos do 11.º
Ano do
Curso
Profissional
de
Técnico de Multimédia
(CPTM) foram recebidos
no dia 25 de novembro pelo
gestor do Cinemacity, de
Leiria. Na visita aos basti-

dores, puderam entender o
processo de captura, produção, distribuição, gestão e
projeção de um filme. Após
uma explicação técnica dos
equipamentos de som, projeção e servidor, um aluno
assumiu o papel de projecionista. Rapidamente foram
entendidas as
diferenças
e
vantagens entre
a fita 35 mm e
a era digital.
Por outro lado,
foi explicado

como, através de macros,
se controla a diferença de
som entre um filme e um
bloco publicitário.
Foi uma perspetiva diferente dum espaço atrativo.

Os alunos gostaram desta visita, enriqueceram a sua bagagem cultural e,
além disso, ficaram com uma pequena lembrança da empresa.
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Combate-se o terrorismo.....

António Vieira, pregador:
a ganância

Integridade…

C

Ana Carolina R. S. M. Pereira, 11.º D

onsideramos o tempo em que hoje vivemos um tempo
moderno, avançado
e extremamente desenvolvido. No entanto, não é certo
que toda esta modernização
se verifique na plenitude nos
campos em que a vida humana se enquadra. Embora
os avanços tecnológicos do
Homem sejam, até hoje, indescritíveis e surpreendentes, será que este se superou
ao fazer transparecer a sua
dignidade?
O respeito mútuo entre os
seres humanos será sempre
uma expressão intrigante sobretudo em países em
desenvolvimento onde esta
questão é ainda prematura.
A dignidade humana é algo
de que a população não tem
plena consciência e é devido a este facto que são, por
vezes, cometidas inúmeras
atrocidades, por exemplo, a
escravidão, quaisquer tipos
de mutilação, maus tratos físicos e variadíssimos outros
atentados a qualquer ser humano. O Padre António Vieira, como pregador, apontava
os defeitos do ser humano,
sendo um deles a ganância.
Nos países referidos, quem
está, por assim dizer, no comando, rege as pessoas pelo
medo e por posses monetárias, o que leva a que muitos
dos influenciados por este

"esquema" não reconheçam
sequer o facto de merecerem
a dignidade de ser humano.
Por outro lado, mesmo em
países plenamente desenvolvidos, o respeito dos direitos
humanos é mínimo no que
toca aos direitos da mulher.
A constante falta de feminismo e a luta pela igualdade
dos direitos do homem e da
mulher afetam muito a sociedade. Direitos postos em
causa, tais como o acesso a
determinadas posições administrativas, a privação de
emprego devido a gravidez,
entre outros, que são inegáveis e, infelizmente, só recentemente começaram a ser
compreendidos levaram, em
tempos, ao menosprezo do
sexo feminino. É, por isso,
necessário apelar ao enorme
valor das mulheres na sociedade para que esta possa funcionar na sua plenitude.
Neste âmbito, não há qualquer dúvida de que o Padre António Vieira lutou de
modo incansável pela dignidade humana e é também
devido a este facto que todos
nós nos devemos continuar a
reger pelo respeito pelos direitos do Homem. Devemos
seguir o seu exemplo e contribuir para um mundo em
que todos saibam o seu valor,
se valorizem e se afirmem
por isso.

Incoerências

P

Isidro Manuel G. Pereira, 11.º D

ara ser vivido na sua
plenitude, o amor
deve ser sentido no
presente, sem nunca se olhar para o passado,
tentando encontrar o seu
ponto de origem, a fim de
estabelecer
comparações
para o avaliar ou procurar
explicações que justificam
o seu surgimento. E também sem nunca se olhar o
futuro, seja para atingir determinado ponto, seja para
evitar chegar a outro ponto, usando desta forma este
sentimento como um meio
e não um fim em si mesmo.
Na minha perspetiva, o Homem está esquecido, ou tem
uma visão muito turva do
que a afirmação de Honoré
de Balzac “O amor é a única paixão que não admite
passado nem futuro” enceta,
desrespeitando-a sob múltiplos pretextos e ocasiões,
quer
inconscientemente,
quer de um modo vil.
Neste âmbito, podemos
olhar para as situações, que
são fáceis de encontrar, em
que se aparenta mostrar proximidade para com o outro,
mas de forma interesseira. O
mais evidente, que sempre
ocorreu de uma forma ou
de outra na história humana, pode ser visto em determinadas ideologias que são

«PORTAS DE NATAL» – Salas do Ensino Secundário
O júri escolheu estas como vencedoras do concurso, numa decisão sempre difícil e questionável

espalhadas por toda a sociedade afetando incisivamente
alguns núcleos de pessoas,
como é o caso, no presente,
da sociedade muçulmana,
que luta diariamente contra o terrorismo, para não
se deixar corromper por
ele. Os mais débeis a nível
mental e moral são seduzidos a juntarem-se à causa,
de modo a pertencerem a
algo maior, onde se irão encaixar. O que lhes sucede já
nós sabemos bem e não me
cabe entrar aqui em maiores
detalhes, importa apenas, no
contexto, perceber que o fazem para que o propósito de
quem os atraiu seja cumprido, de fazer guerra contra o
ocidente.
E é mesmo assim que assistimos a outra prova da falta
de sentido do que é viver
o amor na sua plenitude.
Combate-se o terrorismo
não porque eles devastam a
sociedade muçulmana, mas
sim porque são uma ameaça iminente à sociedade
ocidental. Mostramos mais
pesar por dezenas de vítimas do nosso lado do que
por dezenas de milhar de vítimas do lado deles, e ainda
proclamamos a fraternidade
como sendo um dos valores
mais importantes atualmente. Esta é a meu ver uma das
mais gritantes incoerências
que insistimos em silenciar
e que comprovam como a
sociedade se esqueceu do
que é viver o amor plenamente.
Podemos, portanto, concluir
que o Homem tem uma visão muito corrompida do
amor já que embora lhe reconheça bastante importância vê-o como um meio e
não um fim. Se se pretender
um mundo onde impere a
paz é essencial que se perceba que se trata de um sentimento desinteressado em
que a felicidade do próximo
deve ser a nossa.

10.º A
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11.º B

12.º E

Igual
sendo
diferente

A

Inês Fazenda, 11.º D

dignidade humana
e os direitos humanos constituem uma
questão que sempre
foi e sempre será muito sensível por vários motivos. O
mundo é constituído por diferentes países e cada qual
tem diferentes culturas, religiões ou etnias mas, apesar
disso, somos todos humanos
e devemos ser respeitados e
amados.
Primeiro, os direitos à saúde,
à higiene, à comida têm de
ser respeitados e, agora, parece que as pessoas estão constantemente a esquecer-se
disso, como está a acontecer
na Europa com a entrada de
refugiados, pois estes estão
a ser tratados desumanamente e, mesmo que não sejam
europeus ou americanos, são
pessoas e têm de ser tratados
como tal.
Segundo, a dignidade humana tem de ser respeitada pois
somos todos iguais, portanto, o racismo, por exemplo, é
uma questão inaceitável pois
a cor de pele, a religião, ou
mesmo a roupa que usamos
não define a nossa essência
e, por isso, não devemos
criar uma imagem errada das
pessoas porque são negras
ou muçulmanas. Isto, pode
acontecer todos os dias, por
exemplo, numa simples entrevista de emprego. Muitas
vezes, nessas situações mesmo que a pessoa de cor esteja melhor qualificado, muitas
vezes não é aceite pela cor de
pele, e isso é desumano.
Concluindo, por muito diferentes que sejamos por
fora, somos todos humanos
e temos todos os mesmos
direitos e deveres. Por isso,
seria ótimo se um dia ninguém olhasse para uma pessoa diferente e não a julgasse
apenas com o olhar mas sim
a tentasse conhecer realmente pela sua personalidade,
ideias…
Afinal, o que realmente conta não é a aparência mas sim
os sentimentos e diferenças!

Desporto Escolar

Prof. Júlio Rodrigues Rosa, Coordenador

O

Clube de Desporto Escolar continua a marcar de forma inequívoca a sua
relevância na vida da escola, tentando conjugar a continuidade do trabalho
desenvolvido em anos anteriores com a inovação, que assentam em três pressupostos:

I

– A tarde de 4.ª feira sem atividade letiva

II

– A atividade externa: constituída pelos grupos /equipa de Natação e Ténis de Mesa,
permite aos alunos nelas inscritos o intercâmbio com outras escolas, disputando o
quadro competitivo definido no âmbito da LMTejo

III

– Atividade interna: oferece aos alunos a possibilidade de praticarem as modalidades da sua preferência, nomeadamente Futsal, Andebol, Natação, Ténis de Mesa e
Patinagem, para além de um novo modelo de intervenção – o Projeto Superturma

Projeto Superturma
Uma nova proposta

1 – O QUE É?

2 – OBJETIVOS

O projeto SUPERTURMA
é um conjunto de atividades/torneios inserido no
programa do Desporto Escolar, privilegiando a competição interturmas, integrando simultaneamente os
resultados escolares da turma e o seu comportamento.

• Dinamizar a escola através da competição desportiva, fomentando a
unidade da turma e o bom
relacionamento entre os
alunos.

Os torneios decorrerão ao
longo de todo o ano letivo, na última quarta-feira
de cada mês, nos finais de
período e na Semana CEF.

		

• Apurar e premiar a turma
que, no âmbito do respetivo ano de escolaridade,
registe no final do ano o
melhor desempenho, considerando os critérios referidos no ponto anterior.

• Implementar uma maior
dinâmica de escola, envolvendo ao mesmo tempo os diretores de turma
e todos os professores do
conselho de turma.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Atividade /Torneio
Andebol
Natação
Corta-Mato
Mini-Pólo Aquático
Futsal
Basquetebol
Mega Sprinter
Raquetas
Futsal
Olimpíadas CEF
Basquetebol
Bitoque Rugby
Semana CEF

• Proporcionar aos alunos
um desenvolvimento harmonioso, valorizando a
vertente desportiva, aliada ao desempenho escolar e comportamental.

Destinatários

Todos os ciclos
Secundário
Todos os ciclos
2.º / 3.º Ciclos
Todos os ciclos

Classificações

Benjamins Externato/Cef

Fem.
1.º Maria Neves | 4.º ano
2.º Camila Silva | 3.º ano
3.º Laura Lopes | 4.º ano

Masc.
Afonso Antunes | 3.º ano
Simão Reis
| 4.º ano
Rafael Silva
| 1.º ano

Infantis A

Fem.
Benedita Sotto1.º
mayor | 5.º A
Juliana Silva
2.º
| 5.º B
Margarida Ve3.º
nâncio | 5.º A

Fem.

1.º

28 outubro  – 14:30 H
25 de novembro – 14:30 H
17 de dezembro – 09:30 H
16 de dezembro – 14:30 H
27 de janeiro – 14:30 H
05 Fev. - (manhã / tarde)
24 Fev. - (manhã / tarde)
16 de março (manhã / tarde)
18 de março- 14:30 H
13 de abril - 14.30 H
27 de abril – 14:30
25 de maio – 14:40H
1.º Semana Junho

Todos os ciclos
2.º ciclo / 7.º e 8.º ano
2.º / 3.º Ciclos
9.º Ano / Secundário

C

erca de trezentos alunos marcaram presença
nesta prova integrada no projeto Superturma.
Como sempre, os barretes de Pai Natal pintaram o colorido típico da época, reforçada pela
presença dos Vespingas que nos visitaram e a quem coube
a responsabilidade de dar o sinal de partida para a primeira
prova do dia. Tudo correu com normalidade, com as provas dos vários escalões a sucederem-se de forma ritmada,
ao som da música ambiente e dos aplausos da assistência
que premiavam os vencedores.
Regista-se, com agrado, a presença da «pequenada» do
nosso 1.º ciclo (Externato S. Domingos) que fizeram história, ao integrarem pela primeira vez esta atividade desportiva, correndo no escalão de Benjamins, merecendo
por isso uma referência especial.

Masc.
Rudi Almeida
| 5.º B
Martim Almeida
| 5.º B
João Antunes
| 5.º C

Iniciados
Masc.

Laura Fonseca
| 8.º D
Sara Mendes
2.º
| 8.º A
Inês Santos
3.º
| 8º D

Data/Hora

2.º / 3.º Ciclos

Corta-Mato

(17 de dezembro de 2015)

Salvador Sottomayor | 9.º D
João Leal
| 9.º A
Edgar Marques
| 9.º D

Infantis B

Fem.
Cristina Carvalho | 7.ºC
Bruna Faria
| 7.ºC
Maria Braçais
| 6.º D

Fem.

Masc.
Tomás Silva
| 7.º B
Guilherme
Silva | 7.ºB
Tomás Louro | 6.º C

Juvenis

Beatriz Santos
| 10.º F
Rita Camponês
| 10.ºC
Sabrina Silva
| 12.º F

Masc.

Duarte Santos | 11.º B
Paulo Pereira
| 11.º D
José Pereira
| 10.º D

CLASSIFICAÇÃO e RANKING (até 16 de dezembro de 2015)
As classificações obtidas são afixadas periodicamente e sempre que se registe
a realização de qualquer evento, entrando para o ranking de final de período
os resultados escolares e a classificação do comportamento.

Torneios

Andebol
Natação
Pólo Aquático
TOTAl

A

5.º
B

C

A

6.º

B

C

D

Anos / turmas
7.º
A

B

C

D

A

8.º

B

C

D

A

9.º

B

4 6 -3 2 6 1 4 1 6 2 4 6 1 4 2 2 4
11 11 18 5 10 21 11 2 22 9 19 16 -3 12 -3 9 -3
6 -3 -3 4 -3 2 6 -3 6 4 2 6 -3 -3 -3 - 21 14 12 11 13 24 21 0 34 15 25 28 -5 13 -4 11 1
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Pólo-Aquático (16 de dezembro de 2015)
Inserido nas atividades de final de período e a contar para
a classificação do projeto Superturma decorreu o torneio
de Mini-Pólo Aquático para as turmas do 5.º/6.º e 7.º/ e 8.º
anos. Eis as turmas vencedoras, por anos:
5.º B | 6.º D | 7.º B | 8.ºA
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Pivôs: alunos do 5.º A

À semelhança dos anos passados, desde o início da atividade da TVCEF, o Inforcef apresenta
nas suas últimas páginas os textos integrais de lançamento das peças de cada emissão: dado
que a cobertura das atividades e da vida escolar continua a ser muito completa, é possível ver
nestas páginas uma espécie de filme da vida escolar, quase um diário que evoca e permite
reviver os momentos marcantes de cada período do ano letivo.
Os textos remetem obviamente para as peças/reportagens/notícias das emissões a que se
referem e são também – por isso se justificando a sua publicação aqui – uma «pegada» documental de cada momento «retratado» nas emissões. Um agradecimento especial a quantos
tornam possível a TVCEF é devido e merecido, sendo o seu trabalho uma resposta generosa e
motivada a um compromisso voluntariamente assumido na equipa!

https://youtu.be/skw4bzL1Gcc
ABERTURA – editorial
Dando continuidade aos 50 programas com
que, nos passados três anos letivos, conseguimos fazer uma cobertura integral da vida do
CEF, especialmente das atividades, vamos também este ano, com o mesmo empenho e redobrado afinco e motivação, tentar cumprir a tarefa
que nos foi confiada: «informar» – formando –
sobre a realidade da nossa escola, em primeiro
lugar a comunidade escolar, mas a pensar também, e muito especialmente, em todos aqueles
que por ela tenham apreço e interesse.
Nesta emissão, vamos falar do que aconteceu
na escola nos primeiros quinze dias, a começar,
obviamente pela abertura do ano letivo (...).
Como também já aconteceu no ano passado,
damos prioridade à participação dos alunos
nas nossas emissões: de facto, elas são ao mesmo tempo um meio de informação do CEF e um
contributo para a formação de todos os seus
membros. Vamos começar pelos mais novos, e
passo a palavra aos alunos do 5.º B, que estão
aqui cheios de orgulho… e de boa vontade para
vos dizer...
[Alunos] Olá, sejam todos bem-vindos a esta nossa
primeira emissão do ano letivo de 2015-2016.
--- *** --1 – Externato de S. Domingos – Início de ano
As atividades letivas do Jardim de Infância e 1.º
Ciclo tiveram início regularmente, no início de setembro, nas novas instalações que agora o Externato de S. Domingos ocupa no CEF.
Foi um prazer – e um privilégio – para a TVCEF,
poder entrar nesses belos espaços e observar a vida
palpitante de dezenas de crianças em momentos de
plena atividade, no final de uma manhã de sol.
Chegada a hora do almoço, o bom apetite foi precedido por momentos de oração, canto e votos de
feliz aniversário…

2 – Receção aos alunos (4 sessões)
Três sessões, no dia 16, para os alunos dos primeiros 10 anos de escolaridade, e uma no dia 17, para
os alunos do 11.º e 12.º anos, marcaram de forma
solene o arranque do novo ano letivo. Os alunos
foram recebidos com palavras de boas-vindas,
amigas e calorosas, pelos diretores e coordenadores, no auditório, e, depois, pelos diretores de turma e dos professores, nas salas de aula.
3 – Receção aos alunos – Impressões Pais/EE
Ao fim de uma das 4 sessões de receção aos alunos,
a TVCEF foi ao encontro de alguns pais/encarregados de educação que regressavam com os seus
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educandos do encontro com os diretores de turma,
para colher impressões sobre o primeiro contacto
com o CEF ou sobre o regresso à escola…
4 – Missa de abertura do ano letivo
Seguindo as suas melhores tradições, o CEF inaugurou o novo ano letivo com uma celebração eucarística, na capela da Casa Verbo Divino, para a
qual foi convidada a comunidade educativa.
Os alunos foram os protagonistas desta celebração, animada pelo Coro de Professores.
Pela primeira vez, em lugar de destaque, participaram também os alunos do 1. Ciclo do Externato de
S. Domingos, agora integrado no CEF.
5 – Abertura oficial do ano letivo, em Ourém
Para assinalar a abertura oficial do ano letivo
2015/16, o município de Ourém organizou duas
sessões solenes, no cineteatro, tendo por tema
«Educar e Aprender no Concelho de Ourém”.
6 – Exposição – Jovens e Projetos…
Tudo começou quando os professores do 9.º ano,
falando com o responsável pelos Serviços de Psicologia e Orientação, se juntaram para falar do tema
do Projeto Educativo, «Eu sou um cidadão do mundo», e dos projetos dos alunos ao nível da sua realização pessoal. No momento de encontrar estratégias
para superar dificuldades, eis que surge uma ideia
inovadora, realizada em parceria. Concretizando o
“discurso”, os alunos foram convidados a refletir,
trabalhar, desenvolver um trabalho na disciplina de
Educação Visual, relacionado com a orientação vocacional e a exploração de percursos formativos. O
resultado foram os trabalhos expostos no átrio do
auditório, nos dias de receção aos alunos, e que vamos observar mais
de perto.
7 – Ecominuto|32
Este ano letivo de
2015 / 2016 começou com uma
ótima Eco notícia:
foi-nos atribuída,
mais uma vez, a
Bandeira Verde, o
Galardão das Eco-Escolas!
Neste
primeiro Eco Minuto do novo ano,
o Conselho Eco-Escolas convida a
conhecer um pouco
melhor o trabalho
realizado ao longo
dos últimos meses.

8 – Clube de Francês em França
Passamos agora à viagem a França do Clube de
Francês, que teve lugar no final do passado ano
letivo: foi a 23ª viagem do Clube de Francês do
secundário e a 12º que teve por destino a localidade de Penestin, na Bretanha. Decorreu de 22 a 28
de julho [...].
9 – Leonídio Paulo Ferreira
Uma palestra para os professores do CEF, no passado mês de julho, em tom de conversa amena e
agradável: Leonídio Paulo Ferreira, jornalista do
Diário de Notícias, partilhou episódios e histórias
de vida que marcaram o seu percurso profissional,
falou de lugares por onde passou a sua aproximação a outros mundos, com as suas culturas, e de
como esses mundos foram, e são, um desafio ao
«seu/nosso» mundo…
10 – Desporto escolar: apresentação ao II Ciclo
Como acontece todos anos, o Grupo de Educação
Física não perde tempo e apresentou aos alunos
dos diferentes ciclos as atividades que vão ser
dinamizadas no âmbito do Desporto Escolar. No
dia 23, foi a vez de os mais novos ficarem a saber
as modalidades de desporto que podem escolher e
praticar no CEF.
11 – Baú das Memórias|40
No número 40 da rubrica Baú das Memórias do
CEF, o Prof. Francisco Mendes convida-nos hoje a
ver… ROSTOS…. de alunos de há vinte anos. De
facto, as imagens são de 1995, e estes alunos que,
graças às imagens conservadas em VHS, voltam
agora ao CEF, tinham-se matriculado no 11.º ano!

Planificar as atividades do ano | reunião de alguns responsáveis por clubes e projetos
(15.09.2015)
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https://youtu.be/yKp1vATneSw

Pivôs: alunos do 5.º B

1 – 5 de outubro | Hino no Externato

O dia da implantação da República em Portugal, 5
de outubro de 1910, foi, é, e queremos que continue a ser uma data importante do nosso calendário
civil. Os alunos do Externato de São Domingos que
frequentam o I Ciclo nas novas instalações do CEF,
fizeram questão de evocar essa data, e nós convidamos os nossos telespetadores a cantar com eles o
hino nacional.

2 – Externato | Dia do Anjo da Guarda

A execução do hino nacional, no dia 5 de outubro,
fez parte do calendário de atividades dos alunos do
Externato que, neste mês de outubro, já realizaram
outras iniciativas: no dia 1, foram visitar as Irmãs
Dominicanas, presenteando-as com mensagens
alusivas ao Dia da Música e do Idoso, comemorado nesse dia e, no dia 2, Dia do Anjo da Guarda,
realizaram desenhos sobre quem «está sempre na
nossa companhia» e nos protege. Iremos acompanhar de perto as atividades dinamizadas pelos – e
para os – alunos mais novos da nossa escola.

3 – Dia do Diploma|EB

«Premiar os virtuosos…» é uma prática comum,
em todos os tempos, em todas as áreas do agir humano. Pelo 6.º ano consecutivo, o Dia do Diploma foi uma data aguardada no CEF com especial
interesse pela comunidade escolar. Assim, no dia
8 de outubro, em cerimónia solene, realizada no
auditório, 260 alunos subiram ao palco para receberem, pessoalmente, o testemunho público do
seu desempenho escolar no ano de 2014-2015: 175
estão no Quadro de Excelência e 85 no de Valor.
Comecemos pelos do ensino básico, exatamente
metade dos premiados (131), que encheram o auditório do CEF na manhã desse dia, acompanhados
pelos encarregados de educação.

7 – Ecominuto|33 – Biodiversidade

Desde 2010, até ao ano 2020, vivemos
em plena década das Nações Unidas para
a Biodiversidade, com o lema “Viver em
harmonia com a natureza”. Como estamos a meio da década, é tempo de percebermos se os governos têm conseguido
desenvolver estratégias que preservem
os ecossistemas e que travem a perda de
biodiversidade. No início deste mês de
outubro, a União Europeia publicou um
relatório que faz o balanço dos resultados
conseguidos nesta primeira metade da
década da biodiversidade. E o Eco Minuto de hoje apresenta-nos as principais conclusões
desse relatório.

8 – Abertura do Desporto Escolar

No dia 30 de setembro, deu-se início ao desporto
escolar: os alunos começaram por ouvir as informações que o coordenador do desporto escolar
tinha para transmitir. Depois, deslocaram-se ao
pavilhão, onde tiveram o primeiro contacto com
os professores das cinco modalidades que escolheram, e que vão ser dinamizadas dentro e fora da
escola.
[INFOGRAFIA: Dinâmica interna: Andebol (Pedro Cochicho) | Futsal (Luís Morgado) | Patinagem (Nuno Chinita) |
Natação (Nuno Lopes e Sofia Carvalho). – Dinâmica Externa: Natação (Rui Calado) | Ténis de Mesa (João Sousa) ]

do problema das filas e da qualidade da cantina da
escola Estávamos no ano 2000! Outros tempos…

11 – Formação professores [Flash]

O Dia Mundial do Professor comemora-se a 5 de
outubro, mas foi no dia 11 que o Jardim Zoológico assinalou este dia, com a apresentação do seu
projeto educativo aos professores que aceitaram o
convite para participar numa ação de formação. As
professoras do grupo disciplinar de Ciências Naturais passaram este dia no emblemático local onde
a educação para a conservação de todos os habitats do mundo é o ponto forte. Com elas foram
também outras duas professoras do CEF, uma de
História e outra de Filosofia, [...]

9 – Anabela Remédios

Mens sana in corpore sano – defendiam
os latinos, defendem os educadores de
todos os tempos! Anabela Remédios,

Visita de Estudo

Alunos de Comércio no
Continente e Shopping

$ – Dia do Diploma|ES

Na tarde do mesmo dia 8 de outubro, a cerimónia
de premiação decorreu nos mesmos moldes, para
os alunos do ensino secundário. Como na peça
anterior, ouviremos impressões e comentários de
alguns alunos sobre o que representa para eles o
reconhecimento público dos ótimos resultados do
seu trabalho e do seu valor. Quase todos coincidem
no significado atribuído aos prémios, como vamos
confirmar publicando uma pequena amostra dos
testemunhos recolhidos.

6 – CNL

Entretanto, o tempo passa e repetem-se muitas das
iniciativas e desafios colocados a alunos e professores em cada ano letivo. Um deles é o Concurso
Nacional de Leitura, em que muitos alunos do CEF
participam sempre com entusiasmo. A professora
Cristina Carvalho, coordenadora da Biblioteca Escolar, diz-nos do que se trata e convida os alunos
a participar. Esta é uma oportunidade a não perder
para se desenvolverem conhecimentos
e
destrezas
no âmbito da
literatura
e
da expressão
oral e escrita.

professora de Ensino Especial, integrada nos Serviços de Psicologia do CEF, é
herdeira e vezeira em ganhar prémios…
no atletismo. No dia 27 de setembro,
faltou à missa e abertura do ano letivo, mas com uma boa justificação, pois
esse foi mais um dia de competição e de
novos prémios conquistados para o seu
palmarés: venceu o chamado «Trilho
das Dores», em Abitureiras (Santarém),
correndo 20 km, sempre alegre e como
quem brinca… Este é um breve retrato
da nossa professora e praticante ativa do
atletismo.

10 – Baú das Memórias|41

No número 41 da rubrica Baú de Memórias do CEF, o Prof. Francisco Mendes
convida-nos hoje a recuar 15 anos no
tempo e… a ver uma abordagem cómica

N

o passado dia um
deste mês, logo pela
manhã, os alunos
dos 10.º, 11.º e 12.º Anos
do Curso Profissional de
Técnico de Comércio,
acompanhados pelos professores Carla Simões, Maria da Luz, Teresa Ferreira
e Carlos Martins, iniciaram
uma visita de estudo ao Hipermercado Continente e
Shopping de Leiria.
O Hipermercado Continente foi o primeiro local
a ser visitado. Passando pelas várias secções tiveram
oportunidade de observar e
ouvir várias explicações sobre o funcionamento geral
do mesmo, nomeadamente,
compreender a dinâmica do

espaço de venda, adquirir
práticas e técnicas de merchandising, assim como
conhecer as principais técnicas de animação e dinamização deste espaço.
Após o almoço, e sob orientação do professor Carlos Martins, que leciona o
módulo de Vitrinismo, os
alunos foram divididos em
grupos/temas com o objetivo de perceber o papel da
montra como ferramenta de
comunicação. Cada grupo
escolheu livremente a sua
montra e descreveu-a referindo os aspetos que na sua
opinião podiam contribuir
ou não, para a estética e
equilíbrio da montra observada.
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www.youtube.com/watch?v=bWlgngFcXqE
Pivôs: alunos do 5.º C

1 – 16 de outubro – Dia da Alimentação
Sensibilizar os alunos para a importância de
uma alimentação saudável e diversificada foi
o objetivo principal da ação que teve lugar no
passado dia 16 de outubro, na cantina da escola.
Tratou-se de uma ação conjunta das disciplinas
de Ciências Naturais, Educação Musical, Língua Portuguesa e Equipa NES.
NES, ou seja: Núcleo de Educação para a Saúde, o grupo de professores e técnicos que velam
pelo nosso crescimento físico – e não só: neste
caso, em termos e alimentação.
2 – 16 de outubro
| Animação teatral no Externato.
Por iniciativa da GERTAL, no dia 16 de outubro, a Associação Cultural bYfurcação – Criamos Cultura veio ao Externato de S. Domingos,
no CEF, ajudar a celebrar o Dia da Alimentação.
Apostando em propostas de vanguarda, a Lulu
e o Rodinhas deram aos alunos uma aula sobre
alimentação saudável, de uma forma divertida e fácil de aprender.
O espetáculo terminou com um
exercício físico, dramatizando a
canção «RODA QUE RODA».

das Missões, e como oferta formativa no âmbito
dos valores do voluntariado e da atividade missionária da Igreja, os alunos dos últimos 4 anos
de escolaridade têm a possibilidade de ouvir falar e refletir sobre estes e outros temas.
Os formadores têm sido missionários das congregações religiosas que fundaram o CEF –
Consolata, Verbo Divino, Monfortinos, Dominicanos e Marianos.
6 – Jantar professores|Homenagem
O Dia do Professor foi comemorado pelos docentes do CEF no dia 16 de outubro, no lugar
habitual – algures, para os lados da Maxieira.
Viveram-se momentos de bom humor, carregados de emoção… especialmente quando chegou
a hora de «saborear» uma segunda sobremesa,
especial: foi antes um verdadeiro petisco: um
filme de uma hora, preparado pelo prof. Jorge
Gonçalves. Em tom de brincadeira e com a já
conhecida originalidade, dessa ementa constavam sobretudo entrevistas… reais, mas viradas
ao contrário, e rebanhos alentejanos... que serviram para dar as boas-vindas aos novos professores – do Jardim de Infância e 1º Ciclo – e para
prestar homenagem a dois (exímios) colegas,
que passaram a gozar felizmente da reforma.
7 – M|I|MO – 10º-11º CPTM

3 – Universidade Sénior
|Artes Plásticas
Fomos de novo visitar a universidade Sénior, para vermos como
começou o novo ano académico.
A Universidade Sénior funciona
no CEF desde o ano passado e já
tem este ano 35 alunos matriculados. Queríamos descobrir que
mistério é esse, que força atrativa
é essa… que os conduz a partilhar
experiências em vários momentos, nas disciplinas curriculares
que frequentam – este ano tiveram
um leque de oito, para escolher:

pontualmente às oito horas da manhã. Indo ao
encontro das necessidades dos seus utentes, o
novo horário estende-se desde praticamente
quando começam a chegar à escola os primeiros
alunos até à partida do último autocarro, ao fim
da tarde. A TVCEF «repara» todas as manhãs
nas mochilas que os alunos deixam à entrada
da Biblioteca e, no dia 22 de outubro, registou
o ambiente deste espaço estrutural e nobre da
escola, precisamente às 8 horas 10 minutos. E
pode também testemunhar que, até hoje, a abertura tem sido sempre alguns minutos antes da
hora marcada! Ontem, a entrada foi assim.
10 – Tabula Rasa|Festival
A apresentação do programa da 1ª edição do Festival Literário e Filosófico «TABULA RASA»
teve lugar no dia 23 de outubro. A iniciativa é da
Junta de Freguesia de Fátima e a apresentação
oficial do programa coincidiu com o lançamento
da novela de José Luís Peixoto, Em Teu Ventre.
Já publicámos, aqui, a intervenção
do Autor da obra (que se enquadra
nas comemorações das aparições
de Fátima) e as palavras finais do
Dr. Eugénio Lucas, presidente da
Assembleia de Freguesia de Fátima. Agora, Tomé Vieira, professor
no CEF e responsável na Junta de
Freguesia pelo pelouro da cultura,
fala-nos um pouco mais concretamente da iniciativa, que vai decorrer de 18 a 22 deste mês de novembro.

11 – Baú das memórias|42
Isto do Baú das Memórias tem
sempre o seu quê de misterioso…
E compreende-se: estamos para entrar numa espécie de arca de segredos. Desta vez, o autor da rubrica
Filmagens com apoio da TVCEF (9 de dezembro de 2015)
escreve, laconicamente, ao anunciá[Infográfica] Informática / Hidroginástica / Edu-la: Quanto ao baú...será um “especação Física / Inglês / Cultura Geral / Italiano / Artes Plásti- Na tarde do passado dia 12 de outubro, os alucial
profs
do
CEF, ano 2000.
nos do Curso Profissional de Técnico de Mulcas / Clube de Leitura «Mil Folhas»].

Assim, e foi por acaso, surpreendemos alguns
alunos numa aula de Artes Plásticas e recolhemos as suas impressões sobre o que é ser aluno
outra vez…
4 – Ecominuto|34 – Limpeza de bermas
No passado dia 14 de outubro, mais de 200 alunos, numa ação conjunta entre a Junta de Freguesia de Fátima e a nossa escola, recolheram
cerca de 800 quilos de lixo nas ruas da Moita
Redonda próximas do CEF.
O Eco Minuto de hoje mostra-nos como decorreu esta atividade tão animada e onde o espírito
de entreajuda sobressaiu entre todos.
5 – Missões, vocação, voluntariado
No dia 16 de outubro, dois missionários da
Congregação dos Padres Marianos passaram a
manhã no CEF a falar aos alunos de temas missionários. É tradição no CEF: em outubro, como
preparação para a celebração do Dia Mundial
52
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timédia, do 10.º e do 11.º anos, visitaram, em
Leiria, o Museu da Imagem em Movimento –
conhecido pela sigla M|i|mo. As imagens que a
Prof.ª Helena Reis nos propõe, em
perfeito estilo de cinema mudo,
mostram o que eles viram – e o que
sentiram!
8 – Formação | Scratch
Acompanhar a evolução dos tempos, atualizar-se, aprender a utilizar as ferramentas de trabalho
tornou-se uma necessidade e uma
obrigação para todos nos dias de
hoje. É um desafio que se impõe
no mundo do trabalho e se coloca
mais ainda no mundo da escola.
9 – Biblioteca|Horário alargado
Talvez ainda nem todos saibam que
a Biblioteca escolar, este ano, abre

“Trabalho colaborativo” na TVCEF (27.11.2015)
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www.youtube.com/watch?v=FswCsZ0frCE
Pivôs: alunos da Universidade Sénior

1 – I Ciclo | Filosofia para Crianças
No cartaz de apresentação do Externato de S.
Domingos no CEF, entre as disciplinas da oferta formativa viam-se em destaque algumas que
pareciam ser desafios impossíveis de concretizar – Filosofia para crianças, Lógica e Programação… Não era publicidade enganosa. Essas
e outras matérias estão a ser lecionadas regularmente (com a mesma seriedade com que está a
funcionar a nossa universidade sénior, que frequentamos com prazer… e proveito).
Fomos assistir a duas dessas aulas e apraz-nos
mostrar aqui o que registámos.
Aproveitamos a ocasião para recordar e sublinhar a importância desta componente formativa
no desenvolvimento mental dos alunos do 1º ciclo. Comecemos pelo que vem primeiro, pelas
perguntas, pela Filosofia…
2 – I Ciclo | Algoritmia e programação
Sobre a importância destas parcerias falaremos
já daqui a pouco, ouvindo o Prof. Luís Santos,
do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, por nós entrevistado.
Antes, vejamos como, numa aula de Algoritmia
e Programação, os meninos do 3.º ano dão vida
à história feliz de um gato a passear numa floresta que é surpreendido por um morcego e acaba por se deleitar numa praia.
Tudo isto, construindo o guião de uma história
simples e aprendendo a linguagem de programação SCRATCH, por blocos.
3 – I Ciclo | Parcerias CEF/ISEC: Entrevista
com o Eng. Luís Santos
Podemos passar agora à entrevista com o engenheiro Luís Santos, professor no Departamento
de Informática do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, sobre a importância das parcerias estabelecidas pelo CEF com a Universidade de Coimbra.
4 – ICNAS (Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde)

No passado dia 6 de novembro, os alunos do
12.º B deslocaram-se a Coimbra, ao Instituto de
Ciências Nucleares aplicadas à Saúde.
Foi uma visita de estudo dinamizada pela professora Margarida Castelão, no âmbito da disciplina de Química do 12º ano.
5 – MASE
Também os alunos do 8.º ano viveram aulas diferentes durantes estas ultimas semanas: no âmbito da disciplina de História, visitaram o Mu-

seu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima, com
vista a compreender a importância da expansão
portuguesa para o encontro de culturas.
6 – Dia do Bolinho
O Dia do Bolinho de há algumas décadas atrás
era vivido com grande intensidade na nossa região por todas as crianças. Hoje em dia já não é
bem assim. No entanto, no CEF, a tradição ainda é o que era…
7 – Halloween
No passado dia 30 de outubro, durante a manhã, foi Halloween na nossa escola! Um grupo
divertido de alunos dinamizou a atividade Doce
ou Travessura? nos seus fantásticos disfarces...
e acabaram por receber vários sacos de doces!
Bruxas, vampiros, morcegos e até múmias... espalharam a magia!
8 – Clube MANGÁ
Acabou de nascer no CEF mais um Clube: por
sugestão de alguns professores e iniciativa da
aluna Carolina Antunes, do 9.º D, a banda desenhada japonesa MANGÁ tem fãs e expressão na
nossa escola – com diferentes finalidades.
O termo Mangá é formado pelos ideogramas
man, que significa involuntário, e gá, imagem.
Vamos assistir à apresentação desta «arte» e ouvir o convite a entrar no Clube…
9 – SPO|Interculturalidade
«Importa despertar a atenção para o reconhecimento da diversidade cultural e para a necessidade de se desenvolverem mecanismos na escola, de forma a garantir a igualdade e o respeito
pela multiculturalidade».
Este é um alerta de máxima atualidade, pois a
tentação mais forte é a de promover e cultivar
a uniformidade, a homogeneidade; defender e
impor a cultura do idêntico.
O psicólogo Fernando Ferreira esclarece-nos
sobre o sentido que os Serviços de Psicologia e
Orientação do CEF procuram dar às dinâmicas
promovidas para responder aos desafios da multiculturalidade.
10 – Superturma
Começou o torneio Superturma que vai decorrer
ao longo do ano letivo, na última quarta-feira de
cada mês, e em que participam todas as turmas
do 2,º e do 3,º ciclos.
O coordenador do Desporto escolar esclarece-nos hoje sobre este projeto, que é dinamizado
pelos professores de Educação Física.
Nas próximas emissões, atualizaremos toda a
informação sobre o andamento desta iniciativa,
que é nova no CEF.
11 – Sete Ofícios
No passado dia 19 de outubro, 2 ex-alunos do
CEF (João Santos e o seu colega-sócio Hugo
Belo) apresentaram, aos
alunos do 11.º ano do Curso Profissional de Técnico
de Multimédia, o seu portal
7 Ofícios, uma plataforma
multisserviços, que possibilita a qualquer cibernauta
pesquisar empresas por áreas
de atividade ou localidade. O
portal é totalmente suportado pela publicidade e conta
com milhares de registos na

sua base de dados. [...] Em rodapé, podem ver o
link do portal: http://7oficios.info/
12 – Ecominuto|35
No Eco Minuto desta emissão vamos acompanhar os trabalhos dos elementos do Eco Clube
que tentam informar toda a comunidade escolar
sobre os resíduos que, aqui no CEF, recolhemos
de forma seletiva.
13 – Baú das memórias|43
Antes de terminar a nossa emissão, vamos fazer
a tão esperada viagem ao passado, através do
Baú das Memórias.
Regressamos ao início deste século, quando alunos do ensino secundário atribuíram “óscares”
aos seus professores preferidos, explicando o
porquê da atribuição deste Galardão.

Externato de S. Domingos
Dezembro de 2015

Plano de atividades
• De 30.11 a 18.12: campanha do Advento
(recolha de bens alimentares para oferecer
a famílias carenciadas e construção de um
painel da sagrada família); construção, em
família, de um símbolo de Natal para decorar a Árvore de Natal do Externato; venda de
rifas para sorteio de Cabaz de Natal, no dia
do convívio e Missa de Natal;
• Dia 9, às 10 horas, comemoração do Dia
internacional da Pessoa com deficiência
(acolhimento de alunos do CRIF).
• 14-16.12, participação na Feira do Livro
CEF: no dia 16, às 9.30 horas, visita da escritora Marília Ascenso, com o livro “A Joaninha Quadrada”. No mesmo dia, às 14 horas, visita do Clube de Português do CEF,
com poemas de Natal; às 18 horas, convívio
de Natal, com lanche ajantarado partilhado
(aos pais que tenham disponibilidade pedimos colaboração para este convívio). Às
20.30 horas, participação na celebração eucarística de Natal, com o CEF,
• Dia 18, passeio de Natal ao Teatro Infantil
Filipe La Féria – O Tarzan (partida às 8.30
horas e regresso sem hora marcada).
««« »»»
No presente ano letivo, a TVCEF procurou
incluir na sua programação quinzenal as
atividades realizadas no Externato. Como
se vê na informação acima, o leque de atividades promovidas – as do mês de dezembro
são apenas um exemplo – foi sempre muito
rico e não se conseguiu dar o merecido destaque, nos programas realizados, a tudo o que
aconteceu «lá em baixo» (como por vezes nos
referimos à sede do Externato). De parabéns
pelo seu dinamismo e capacidade organizativa, o Externato merece também um agradecimento sincero pela colaboração regularmente prestada à TVCEF.
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1 de dezembro de 2015

https://www.youtube.com/watch?v=gXXxhLG5b0Q
Pivôs: 6.º A

1 – AECEF – Eleições | Tomada de posse.

A Associação de Estudantes do CEF tem nova direção, eleita após uma renhida campanha eleitoral,
de três dias. Terminada a euforia e alegria da campanha, seguiu-se um dia sagrado, de silêncio, para
ponderada reflexão das intenções de voto e, numa
sexta-feira dia 13 os boletins com a indicação das
listas escolhidas caíram nas urnas. Telma Moreira
é a nova presidente.

2 – Externato – Feira de S. Martinho.

Alegria e boa disposição reinaram na tarde do dia
11 de novembro, no Externato de São Domingos:
a Festa, ou Feira, da Castanha, no Dia de São Martinho, é uma tradição que, também este ano, não
foi esquecida.
[Pivô de saída:] Antes do encontro da tarde na nova
sala de acolhimento e atividades, os alunos, professores e auxiliares do Externato viveram momentos de cultura e lazer. No auditório do CEF,
participaram num divertido teatro, em que foi encenada a Lenda de S. Martinho.

3 – Externato | Dia do Pijama

O Dia Nacional do Pijama é dedicado às crianças
que não podem «viver num ambiente familiar, em
clima de felicidade, amor e compreensão», como
exige a Convenção Internacional dos Direitos da
Criança. Neste dia, em todo o país, as crianças até
aos 10 anos, sobretudo nas escolas, apresentam-se
vestidas de pijama, para recordar a todos que "uma
criança tem direito a crescer numa família".
Os alunos do Externato de S. Domingos viveram
esse dia com esse espírito, sensibilizando e ficando
sensibilizados para a necessidade de tornar reais os
direitos fundamentais da infância.

4 – Antero Abrunhosa | Entrevista

Apresentámos na emissão anterior uma reportagem sobre a visita de estudo que os alunos de uma
turma do 12.º Ano realizaram ao Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, de Coimbra.
Nessa ocasião, realizámos uma entrevista com o
Professor Doutor Antero Abrunhosa, um ex-aluno
do CEF, que vamos agora propor aos nossos telespetadores.

5 – APAV | Seminário Júnior contra a Violência.

Uma das associações mais conhecidas em Portugal, a APAV, que presta diferentes tipos de apoio a
vítimas de violência, celebrou 25 anos de vida. O
aniversário foi comemorado em Ourém no dia 18
de novembro, com um «Seminário Júnior contra a
violência», dirigido aos alunos das escolas do Concelho. O CEF não podia deixar de participar.
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O vídeo integral preparado pelo grupo de alunas do
10.º ano que participou no seminário foi publicado
aqui e pode vê-lo neste endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=5OuR5jafi_8.

6 – Dia da Ciência

O dia 24 de novembro é um dia muito importante
para a Comunidade Científica: comemora-se,
por todo o mundo, o Dia Mundial da Ciência, dando a conhecer o seu papel para o desenvolvimento humano. Em Portugal, neste
mesmo dia, comemora-se o Dia Nacional da
Cultura Científica, onde se enaltece a importância do ensino das ciências.
O Grupo de Matemática, Ciências Experimentais e Informática não deixou de assinalar tão
importantes datas e organizou uma série de
iniciativas que decorreram à hora de almoço.

7 – 8.º Ano em Aveiro | Fábrica da Ciência

No dia 11 de novembro, os alunos do 8º ano realizaram uma visita de estudo à Fábrica da Ciência Viva, em Aveiro, no âmbito das disciplinas de
Ciências Naturais e Físico-Química, Matemática
e Robótica. Desde o laboratório de Ciências, aos
jogos matemáticos, ao sítio e oficina dos robôs, ao
espetáculo de Física Viva, os alunos participaram
nas atividades, tirando o máximo proveito.
Ao mesmo tempo, divertiam-se, pois esta visita
apresentava um carácter lúdico-pedagógico.

8 – 7.º Ano | Tabagismo

O Núcleo de Educação para a Saúde promoveu
ações de sensibilização sobre prevenção do Tabagismo na Adolescência. As ações decorreram durante mais de uma semana, de 16 a 24 de novembro, e tiveram como destinatários todos os alunos
do 7.º ano. A iniciativa contou com a participação
direta de uma enfermeira das Unidades de Saúde
de Fátima.

9 – Ecominuto | 36

Uma Floresta Autóctone, cujo dia se comemora a
23 de novembro, é uma floresta de árvores originárias do próprio território. Neste caso, a floresta autóctone portuguesa, é toda a floresta formada por
árvores originárias do nosso país, como é o caso
dos carvalhos, medronheiros, castanheiros, loureiros, azinheiras ou sobreiros, por exemplo.
No Eco Minuto de hoje, vamos perceber por que
razão devemos dar importância a estas florestas.

10 – Cursos profissionais | Magusto

Repetiu-se a tradição. No dia de S. Martinho, os
alunos dos cursos profissionais deslocaram-se à
mais conhecida aldeia da freguesia de S. Mamede, a Pia do Urso, em busca de… água e de um
ambiente adequado para uma cerimónia laica, mas
carregada de simbolismo religioso: o batismo dos
novos alunos.

11 – Superturma | Natação

Na tarde do passado dia 25 de novembro e dando
continuidade ao Projeto Superturma, realizou-se,
de acordo com a calendarização, a prova de natação. Nesta competição houve provas individuais
(costas, crol e bruços) e prova de estafetas (livres).
Os alunos do segundo e terceiro ciclos tiveram assim oportunidade de demonstrar o que têm aprendido nas aulas de educação física.

12 – Festival Tabula Rasa | Balanço

Literatura e Filosofia foi o tema da primeira edição do festival Tabula Rasa, que decorreu no Hotel
Santa Maria e nos colégios de Fátima.

Durou cinco dias e um dos seus objetivos foi o de
transmitir aos jovens o gosto pela Cultura, no sentido mais amplo da palavra.

13 – Perfil | Senhor José Manuel

Queremos assinalar nesta emissão a figura de um
funcionário do CEF, responsável pela manutenção
da escola. O Senhor «Zé Manel», como todos lhe
chamamos com admiração e respeito, desempenhou até há poucos anos o papel de colaborador,
ou auxiliar, de educação, que mantinha sob controlo e prestava serviço no espaço da escola reservado
a uma parte do Ensino Básico. Este breve retrato
poderá ser o primeiro de uma série de outros perfis
que esperamos poder elaborar para criarmos uma
futura galeria de figuras notáveis do CEF.

14 – Baú das memórias | 44

Na edição do Baú das Memórias deste programa,
o Prof. Francisco Mendes faz-nos recuar 17 anos
no tempo: acompanha-nos ao ano de 1998, quando alguns alunos de Economia do 10.º Ano desse
(já distante) penúltimo ano do século XX fizeram
uma proeza memorável: o que fizeram? Prestaram
homenagem à escola, cantando uma canção da sua
autoria. Em francês… obviamente!

Fecho | Exposição Fotos

Terminamos este programa da TVCEF recordando
que podem acompanhar a vida da escola através do
nosso site, do nosso jornal escolar, InforCEF – que
é publicado no final de cada período letivo –, do
Facebook, e aqui, no YouTube.
Encontram facilmente neste portal todos os programas da TVCEF e outros vídeos por nós realizados. O mais recente apresenta a intervenção do
Prof. Eduardo Lourenço na cerimónia de atribuição do Prémio que recebeu no âmbito do festival
literário de Fátima, Tabula Rasa.
Pode vê-lo, clicando aqui
Esperamos novamente por si daqui a 15 dias.
[Alunos] MUITO OBRIGADO
Admire, por fim, ao lado da ficha técnica, as belas
fotos que o Clube CLICAR-TE expôs no corredor
principal da escola: uma verdadeira galeria temática, inspirada nas mensagens que nos são transmitidas pela natureza, nesta quadra do ano letivo.

À

semelhança dos anos anteriores o CEF
entregou uma quantidade considerável
de Cabazes de Natal às famílias dos
nossos alunos mais carenciados. A recolha de
bens e a confeção dos cabazes processa-se de
forma diferente no Ensino Básico e no Ensino
Secundário: aqui, os alunos de cada turma oferecem um pequeno contributo, em dinheiro,
com o qual se adquirem bens
e produtos para o respetivo
cabaz. No Ensino Básico, depois da sensibilização apelando ao valor da partilha, cada
aluno traz pessoalmente o que
pode para a escola. Após duas
semanas de recolha, os bens
angariados enchem uma sala
e, com a ajuda dos alunos do
Clube de Solidariedade, faz-se a distribuição dos produtos
pelos cabazes – caixas previa-
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https://www.youtube.com/watch?v=x8O0FDKip8M
Pivôs: 6.º B

1 – Feira do Livro
A Feira do Livro deste ano contou mais uma vez
com a presença de duas livrarias de Leiria, que
ocuparam o amplo espaço da biblioteca com as
suas ofertas de obras literárias. Alunos e professores, em grupos ou isoladamente, visitaram com
interesse as bancadas e escolheram os livros que
puderam comprar. Os três dias da Feira ficaram
marcados pela presença de escritores que vieram
apresentar obras de referência, aconselhadas pelo
Plano Nacional de Leitura. Preparamos breves reportagens sobre cada encontro, e passamos a apresentar os que decorreram no auditório.
2 – Feira do Livro – Irmão Lobo
O primeiro encontro foi com a escritora Carla
Maia de Almeida, que veio apresentar aos alunos
do 8.º e do 9.º anos da sua obra Irmão Lobo, traduzida em várias línguas. Foi uma tarde marcante para estes alunos, pela densidade e atualidade
dos temas abordados na obra e partilhados com a
assistência num diálogo surpreendente, precisamente pelo valor do testemunho de vida pessoal
da Autora.
3 – Feira do Livro – O Tesouro do Califa
Nuno Matos Valente, esteve presente no dia seguinte, mas agora com O Tesouro do Califa.
Desta vez, contámos com a presença dos alunos
do 6.º e do 7.º anos que, entusiasmados com o
jogo Geocaching, de que fala o livro, participaram
numa conversa entusiasmada com o Autor.
4 – Externato – Algoritmia e Programação
Teve lugar no passado dia 27 de novembro a quarta reunião dos responsáveis pelo acompanhamento
ao projeto de introdução de Algoritmia e Programação no ensino do I Ciclo ministrado pelo Externato de São Domingos. Este projeto pretende desenvolver o pensamento computacional, envolve o
treino do raciocínio a diversos níveis de abstração,
estimula a capacidade de generalização, a criati-

mente solicitadas nos mercados de Fátima,
devidamente decoradas.
Este ano, graças à venda dos Doces com Coração, à generosidade de algumas professoras e à Associação de Estudantes, foi possível
«dotar» quase todos os cabazes com bom bacalhau. Abundaram outros bens alimentícios,
como arroz (68 quilos), e o azeite caseiro
também foi abundante. Mais
uma vez, verificou-se muita generosidade por parte de
toda a comunidade educativa.
De registar, a oferta de um
saco de tangerinas para cada
cabaz, oferecidos pela família
de dois alunos.
Obrigado e um
BEM-HAJA para todos!
A coordenadora do Clube de Solidariedade | Ensino Básico

vidade e a facilidade de resolver problemas num
conjunto alargado de áreas.

5 – ROBÓTICA – Formação de professores
As novas disciplinas de Robótica, no 8.º ano, e Algoritmia e Programação no 1º ciclo, deram o mote
à oficina de formação dinamizada no passado dia
14 de dezembro. A formação foi feita em equipa
pluridisciplinar, em parceria com a empresa FullMetal Racer, de Leiria. Reforçando a importância
do desenvolvimento do pensamento computacional nos mais jovens, um grupo de professores recolheram saberes práticos sobre placas Arduino e
plataformas de robótica móveis.

Receberam a formação os professores João Paulo, Helena
Reis , Luís André, Célia Oliveira, Isilda Sousa e Carlos
Martins.

6 – JOB CLUBS
Clubes de Emprego – ou, dito de outra maneira,
Job Clubs – é uma modalidade de orientação e
acompanhamento de pessoas em busca de trabalho, que está a ser praticada em vários países da
Europa, incluindo Portugal.
Vamos ficar a saber tudo sobre esta matéria, ouvindo o Prof. Júlio Rosa, que participou, como representante do CEF, no mais recente encontro sobre o
tema, em Itália. A iniciativa inscreve-se no âmbito
das políticas de emprego para a juventude.
7 – Voluntariado | Entrevista Jacinta
O início do mês de dezembro associa dois dias
internacionais muito importantes: 3 de dezembro,
Dia internacional das pessoas com deficiência e,
dia 5, Dia internacional do Voluntariado. A TVCEF procurou juntar estas datas tão importantes e
convidou uma antiga aluna para nos contar como
estas duas realidades se podem complementar e
fazer parte da nossa vida. É uma entrevista e, ao
mesmo tempo, um testemunho de vida.
8 – Timor-Leste | D. Ximenes Belo
D. Carlos Ximenes Belo, bispo emérito de Dili e
Prémio Nobel da Paz, em 1996, conversou com a
TVCEF sobre a sua terra nos dias de hoje. Aconteceu no dia 19 de novembro, aproveitando a sua
deslocação a Fátima para participar no festival Tabula Rasa.
9 – Missa pro defunctis CEF
É já uma tradição, desde quando o CEF transformou um dos seus espaços numa bela e acolhedora
capela interna: todos os anos, no aniversário do falecimento inesperado do antigo diretor executivo
do CEF, Prof. António Lopes, a 14 de dezembro de
2008, celebra-se uma santa missa para comemorar
e recordar os membros da comunidade educativa
já falecidos. Precisamente neste mês de dezembro,
além de um aluno do CEF, faleceu também, com 79
anos de idade, o Padre Petrus Johannes Verlaan
Marcos, missionário monfortino, holandês, antigo
professor de Francês no CEF. Este ano, a celebração teve lugar no dia 15, ao meio da manhã, com a
participação de um pequeno grupo de professores e
alunos que, durante meia hora, puderam libertar-se
das suas tarefas habituais. Na homilia, o celebrante

57ª emissão

21 de dezembro de 2015
Esta emissão foi inteiramente preenchida com a gravação da Missa de Natal, do dia 16 de dezembro.
evocou o significado da iniciativa. [Homilia (integral)].

10 – Continente e Shopping
O Centro Comercial de Leiria, com as suas enormes dimensões, é uma boa meta de estudo para
ver como se organiza e funciona um «mastodonte» do mundo empresarial. Os alunos do CPT de
Comércio são visitantes habituais desta autêntica
Meca do consumo. Desta vez, acrescentaram aos
conteúdos tradicionais da visita um aspeto específico da sua área: pararam a analisar, com olho
crítico, as vitrinas – e foi uma autêntica aula sobre
vitrinismo.
11 – Fassa Bortolo
Uma multinacional ao serviço da construção civil,
com uma vasta gama de serviços de alta qualidade,
desde argamassas e rebocos pré-misturados à base
de cal e cimento, a betonilhas, tintas, sistemas de
isolamento… Falamos da empresa Fassa Bortolo, que faz também uma aposta nos produtos eco-compatíveis. Em Junho de 2004 inaugurou aqui,
bem perto de Fátima, um moderníssimo centro de
produção, o primeiro fora de Itália. Uma turma dos
cursos profissionais do CEF teve o privilégio de a
conhecer… por dentro.
12 – Cinemacity | Leiria
Familiarizar-se com a linguagem técnica e os processos associados ao trabalho de uma sala de cinema: foi este o principal objetivo da visita de estudo
realizada pelos alunos do Curso Profissional de
Técnico de Multimédia, do 11.º Ano, a Leiria.
Para quem, como eles, entrou nos bastidores e ouviu com atenção as explicações, não há segredos
sobre o que se vê num ecrã – no cinema e na TV!
13 – Clube ClicAr-te | Exposição de Fotografias
Os nossos telespetadores já viram algumas fotos
da exposição que o Clube ClicAr-te organizou no
corredor central da Escola, pois mostrámos algumas na parte final da última emissão.
Quisemos saber mais sobre a sua génese e o seu
valor e propomos de seguida uma breve reportagem com os seus autores e com a professora responsável pelo Clube.
14 – Ecominuto 37 | Bandeira Verde
Os alunos do Clube de Ciência Divertida tiveram a
honra de, em nome de toda a comunidade escolar,
hastear a Bandeira Verde, referente ao ano letivo
passado. Aconteceu na tarde do dia 2 de dezembro,
uma quarta-feira.
15 – Baú das Memórias 45 | Um Ferrari
Nesta edição do Baú das Memórias, que é o número 45, o Prof. Francisco Mendes mostra-nos um
FERRARI estacionado no parque automóvel do
CEF. Aconteceu nos idos de… 1998!

BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO!
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16 de dezembro de 2015
Missa de Natal | Uma parte do Coro de alunos e o presépio vivo
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