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Sai esta edição tardiamente, em finais de 
julho de 2016, e apenas na sua versão on-
line, no contexto da agitação que assolou 
as escolas com contratos de associação 

desde a publicação do despacho 1H-2016 (14 de 
abril), e depois de longas semanas de hesitação 
sobre o conteúdo e a forma a dar a uma edição 
do jornal escolar que por diferentes motivos, en-
tre os quais a curta duração do 2º período e os 
custos de tipografia, pela primeira vez em muitos 
lustros não apareceu no final do segundo período. 
Havendo para o longo arco de tempo que abran-
ge dois períodos do ano letivo mais de uma cen-
tena de eventos a merecer menção ou relevo e 
não tendo sido produzidos sobre eles materiais 
destinados ao jornal escolar, a hesitação foi ain-
da maior e somou-se à legítima expectativa de 
saber quem iria assumir a responsabilidade de 
redação/edição sucedendo a quem, ao longo de 
muitos anos combateu o bom combate e atingiu... 
entretanto a «veneranda» idade que dá direito a 
merecido descanso (e minguada reforma), tendo 
em março deixado de integrar formalmente os 
quadros da escola. Não sendo essa ‘designação’ 
possível antes da atribuição dos horários do pró-
ximo ano, aguardou-se durante semanas que a 
pessoa responsável pela coordenação das ativida-
des fosse assumindo a responsabilidade de pers-
petivar, programar e garantir a continuidade deste 
jornal, mas tornou-se evidente que esta não será 
uma tarefa a incluir no simples registo das pla-
nificações de atividades previstas pelos diversos 
departamentos e grupos disciplinares. E assim se 
foi adiando também a possibilidade de transmi-
tir a possíveis colegas sucessores no ofício alguns 
saberes indispensáveis para a edição e paginação 
utilizando o programa InDesign: caso se tivesse 
procedido a essa formação, a aprendizagem das 
suas funcionalidades e a descoberta dos seus se-
gredos seriam uma mais-valia na utilização de ou-
tros programas, não só da casa Adobe.

Dada esta explicação aos Leitores, necessária, de-
vida e a servir também de (pedido de) desculpa, 
este número 77 do Inforcef é resultado e resposta 
do «imperativo de consciência» que deriva do es-
crúpulo e da preocupação de cumprir o próprio 
dever de servir e informar, mesmo com involuntá-
rio atraso, sobre a vida da escola e a sua dinâmi-
ca: como se disse, perante a escassez de artigos, 
notícias e reportagens preparados especificamen-
te para o jornal, optou-se por «haurir», como 
base e inspiração para os textos aqui publicados, 
numa parte da documentação elaborada para as 
emissões da TVCEF a qual, como se pode ler no 
Relatório de 2016, aqui publicado quase integral-
mente, cumpriu regularmente o compromisso de 
informar, duas vezes por mês, sobre «tudo o que 
aconteceu na escola». De uma parte dos eventos 
que tiveram uma cobertura atempada e qualifica-
da nos programas quinzenais da emissora online 
do CEF aproveitaram-se os textos que serviram de 
base às peças, devidamente adaptados; de uma 
outra parte, objetivamente menos relevante (se-
gundo critérios de novidade e incisividade na vida 

escolar) derivou uma espécie de diário (marginal) 
que permite evocar o que foi o pulsar da vida es-
colar durante meio ano, mesmo sem o desenvol-
vimento que alguns desses eventos mereceriam. 

Quanto à dificuldade em obter materiais expres-
samente produzidos para o jornal, não colhe a 
argumentação de que os acontecimentos já tive-
ram visibilidade na TVCEF ou no Facebook: não se 
deve confundir o valor do aparecimento imediato 
de imagens nas galerias dessa vitrina que o Gabi-
nete de Imagem do CEF mantém, bem construída 
e atualizada, nessa rede social, com a informação 
desenvolvida que deve acompanhar, descrever e 
aprofundar o significado das imagens escolhidas e 
nesse meio publicadas, sem mais arrojo do que tí-
tulos ou breves legendas que, quantas vezes (não 
é, obviamente, o nosso caso…), mais servem para 
«enganar o freguês» do que para prestar um ser-
viço à verdade! 

Temos pois consciência das lacunas desta edição 
do nosso jornal o qual, aliás, tem assumido nas 
edições dos últimos anos aspeto e valor de revis-
ta, aberta portanto a textos de opinião, análise 
e aprofundamento dos factos. Para rematar esta 
breve apresentação e ajudar a compreender me-
lhor a realidade de uma escola consciente, nes-
te momento, das ameaças que impendem sobre 
o seu futuro e lhe tolheram inesperadamente o 
passo normal de funcionamento antes ainda de 
terminar o ano letivo, acrescentamos que o Leitor 
não só não irá encontrar o tradicional manancial 
com que foi brindado nas edições dos últimos 
anos, mas que faltam também nesta edição con-
tributos e relatos de atividades e iniciativas (ações 
de formação) que, não tivera sido publicado o re-
ferido despacho normativo de Alexandra Leitão, 
teriam sido promovidas e realizadas neste mês 
de julho. Neste contexto,  até para o «fazimento» 
deste singelo contributo informativo faltou força 
anímica aos potenciais colegas que certamente 
teriam respondido de forma convicta e atempa-
damente ao desafio de darem continuidade ao 
trabalho até agora realizado.

Posto isto, boa leitura e, aos Leitores que pude-
rem usufruir de férias, os melhores votos do Infor-
cef por um ótimo período de descanso e recupe-
ração de forças – especialmente da coragem para 
acreditar que o futuro se constrói hoje e que o 
caminho se faz caminhando. 

(Fernando Pinho)
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Na 6ª edição do Prémio P. Nuno Burguete, SJ, referido ao ano de 2014/2015, foram 
homenageados 21 educadores que se notabilizaram ao longo das suas carreiras ao 
serviço da Educação e dos Alunos do Ensino Particular e Cooperativo. Entre os 21 
galardoados, encontra-se o prof. Diamantino de Sousa Rosa, distinguido pelo seu 

“carisma” e pela “singularidade da sua personalidade”. A cerimónia de atribuição dos 
prémios realizou-se na tarde do dia 21 de julho, no auditório do Centro de Assistência 

a Deficientes Profundos João Paulo II, em Fátima.

O Prémio P. Nuno Burguete, SJ, foi ins-
tituído pela AEEP para distinguir os 
Educadores que se notabilizam pela 
sua carreira profissional ao serviço 

da Educação e dos Alunos do Ensino Particular 
e Cooperativo.

Ser agraciado com esta distinção significa ser-se 
comparado com as notáveis qualidades e com 
a dedicação exemplar do P. Nuno Burguete, sj, 
exemplo perdurável de promoção e defesa do 
Ensino Particular e Cooperativo, mas especial-
mente exemplo de profissionalismo intocável e 
de desejo de inovação permanente na sublime 
tarefa de ensinar e de promover a edu-
cação de jovens e menos jovens.

Milhares de auxiliares de 
educação, professores e 
diretores, ano após ano, 
num genuíno amor 
à causa da educa-
ção, dedicam a sua 
vida profissional e 
pessoal aos alunos 
servindo o sistema 
educativo e a liber-
dade de educação 
em Portugal.

A atribuição do Prémio 
P. Nuno Burguete, sj, 
constitui o reconhecimento 
público do mérito e a mereci-
da homenagem a todos os que, nas 
condições previstas pelo Prémio, foram 
escolhidos como profundamente relevantes nas 
Instituições onde gastaram a sua vida ao serviço 
dos alunos e das suas famílias, deixando rasto 

em cada um deles e na Institui-
ção que ajudaram a crescer e 

a consolidar.

Senhoras e Senhores 
agraciados com o Pré-
mio Padre Nuno Bur-
guete, sj: é uma hon-
ra para a Associação 
dos Estabelecimen-
tos de Ensino Parti-
cular e Cooperativo 
prestar-vos esta reco-

nhecida homenagem 
pelos relevantes servi-

ços prestados à causa da 
educação.

Em meu nome e em nome da 
AEEP, a minha homenagem e o meu 

público reconhecimento.
António José Sarmento

Saudação do Presidente da AEEP

Lista dos premiados
• Adolfo Vieira Teixeira | Colégio de S. João de 

Brito.
• Ir.ª Ana de Jesus Ferreira Alves | Colégio de 

Nossa Senhora da Paz.
•	 Diamantino	de	Sousa	Rosa	|	CEF	–	Centro	

de	Estudos	de	Fátima.
• Elsa Maria Barbosa Alves dos Santos Matos | 

Externato de Santa Margarida.
• Elvira de Carvalho da Fonseca Correia Sardi-

nha | Externato de Penafirme.
• Isaac Fernandez-Jardón Fernández | Colégio 

Planalto.
• Isabel Maria da Palma Fragoso | Externato nº 4 

da Educação Popular.
• Isabel Maria Dias dos Santos Curado | Colégio 

da Imaculada Conceição (Cernache).
• Ir. Joaquim Martins Duque | Externato Marista 

de Lisboa.
• Jorge Baltzar Cabaço Simão | Centro de Cultu-

ra Musical das Caldas da Rainha.

Prémio P. Nuno Burguete – 2014/2015

Professor do CEF entre os premiados

“A nossa riqueza 
está na nossa diferença”

Este tem sido o nosso mote ao longo 
dos anos. Com o intuito de dar visibi-
lidade ao que de bom se faz no ensino 
privado e de melhorar constantemente 

as nossas práticas, a AEEP propõe 
aos associados ações de formação 

específicas e promove a rea-
lização de encontros.

Prémio P. Nuno Burguete, SJ | 6ª edição | 2014-2015

P. Nuno Burguete, SJ | Desenho de José Souto Moura
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Motivação
da atribuição do prémio a Diamantino de 

Sousa Rosa 

O Professor Diamanti-
no Rosa, pelo carisma 
e singularidade da sua 

personalidade, pela paixão com 
que ensinava, pelas expressões 
características que usava, foi e é 
um dos professores que marcam 
a história de uma instituição. 
Professor de grande competência 
científica, intuitivo, crítico e as-
sertivo, é uma referência para os 

seus antigos e atuais alunos de que estes falam 
com saudade e admiração.
Desempenhou cargos de coordenador de ano, 
de grupo e departamento bem como de diretor 
de turma e orientação de estágio, tendo sempre 
exercido essas funções com enorme empenho, 
paixão e profissionalismo.
Porque a sua carreira foi um exemplo de dedica-
ção e entrega à profissão docente, ao Centro de 
Estudos de Fátima e ao ensino, em geral, é o Pro-
fessor Diamantino Rosa merecedor deste público 
reconhecimento e a atribuição deste prémio.

• Manuel Pereira Henriques | Salesianos de Lis-
boa | Colégio Oficinas de São José.

• Margarida Nascimento Rafael | Escola de For-
mação Social Rural (Leiria).

• Maria Celeste da Silva Almeida | Colégio 
de Lourdes.

• Maria Cristina da Silva Maravilha Duarte | 
St. Dominic’s International School.

• Ir. Maria de Sousa Lopes | Colégio do Sa-
grado Coração de Maria (Fátima).

• Maria do Carmo Afonso | Externato Infante 
D. Henrique.

• Maria do Carmo de Castro Brito | Colégio 
Paulo VI (Gondomar).

• Maria Helena Mendes Pedro Silva | Colégio 
Marista de Carcavelos.

• Maria Isabel dos Santos Ribeiro de Abranches 
de Almeida Simões | Colégio D. Luísa Sigea.

• Maria Isabel Gameiro Duarte Mello Soares da 
Silva | Nobel International School (Algarve).

• Maria Luísa Veiga Dias Parada Pereira | Insti-
tuto Nun’Alvres.

Até 25 de abril de 1974, os proprietários das 
escolas particulares faziam parte obrigatoria-
mente do Grémio Nacional dos Proprietários 
dos Estabelecimentos de Ensino Particular. 
Este organismo não correspondia às necessi-
dades já anteriormente sentidas, pelo que, a partir 
de 1972, vários encontros de responsáveis das 
escolas particulares se organizaram por iniciativa 
de um grupo de colégios dos distritos de Leiria e 
Santarém.

Em junho de 1974, na impossibilidade de se fazer a 
transformação do grémio, criou-se a Associação	de	
Representantes	de	Estabelecimentos	de	Ensino	
Particular	e	Cooperativo	de	Ensino	Particular	
(AEEP). Dela podem fazer parte um representante 

da entidade proprietária e outro da direção pedagógi-
ca de cada estabelecimento do ensino particular. 
(In Belchior, José Carlos. Liberdade de Ensino em Portugal, 

s.d.(1979?), Lisboa, Edições Critério)

Presidentes da Direção 
Nacional-Mandato da AEEP

P. Victor Melícias 1975 - 1977
P. Nuno Burguete 1977 - 1987

Dr. Fernando Brito 1987 - 1990
Pe. Maurício Pinho 1990 - 1993
Pe. Amadeu Pinto 1993 - 1996
Pe. Joel Antunes 1996 - 1997

Pe. Nuno Burguete 1997 - 2004
Dr. Inácio Casinhas 2004 - 2007
Dr. João Alvarenga 2007-2013 

Dr. António Sarmento 2013-2016 

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, designada por AEEP, rege-
-se por um estatuto aprovado em 1997. Conta com cerca de 500 estabelecimentos associados, 

localizados em todo o continente e nas ilhas. A representação dos estabelecimentos na Associação 
é assumida pelo respetivo proprietário ou seu representante e pelo diretor pedagógico.
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As imagens que documentam o trabalho realiza-
do e as propostas apresentadas foram publicadas 
no portal de partilha de vídeos YouTube, no en-
dereço: https://youtu.be/YSsQKsrxblQ.
A implementação da maqueta da igreja da Santís-
sima Trindade no recinto do Santuário e a cons-
trução de um percurso sensorial na Via Sacra 
permitirão atenuar algumas das desigualdades no 
acesso a esses “espaços”: aos cegos será facili-
tada a perceção de realidades que lhes estavam 
de certa forma “vedadas”. Esta leitura permite 
um melhor conhecimento do local e uma melhor 
mobilidade e, por conseguinte, um maior envol-
vimento e comunhão com estes espaços de fé.  
“Com este trabalho – escreveram o autores do 

trabalho – sentimos que, apesar de sermos sim-
ples alunos numa escola, sem poder de decisão, 
podemos mudar o mundo à nossa volta e melho-
rar a comunidade onde estamos inseridos, par-
ticipando na dinâmica da nossa cidade, Fátima, 
cuja principal atividade está ligada ao turismo 
religioso, tornando-a mais inclusiva. Sentimos 
que muito já se fez para tornar inclusivos os es-
paços que visitámos, mas muito ainda há a fa-
zer”. 

[Beatriz Faria, Beatriz Reis, Bruna Faria, Carolina Neves, 
Gabriel Almeida, Inês Santos, Joana Aquino, Leandro Simões, 

Leila Neto, Margarida Miranda, Maria João Guedes, Rita Silva, 
Salomé  Mamede,  Sara Ribeiro, Telma Moreira.]

Direitos humanos, igualdade de opor-
tunidades e melhoria da qualidade de 
vida, “em particular das pessoas com 
deficiências ou incapacidade”: quin-

ze alunos do CEF organizaram-se em 5 grupos de 
trabalho, dividiram tarefas e realizaram um tra-
balho de campo, concretizando ideias e propos-
tas exequíveis e inovadoras que apresentaram às 
autoridades do Santuário de Fátima, da Junta de 
Freguesia e da autarquia de Ourém para facilitar 
o acesso das pessoas, em geral, e, em particular, 
das que são portadoras de deficiência, ao santuá-
rio e zonas envolventes de culto religioso. 
Criaram espaços dedicados na Internet – site, 
blogue, Facebook e Instagram – para divulgar 
um trabalho que tem, entre outras finalidades, 
convidar as autoridades civis e religiosas a ga-
rantir o respeito pelo direito das pessoas com 
deficiência a participarem nas comemorações do 
centenário das aparições de Fátima. O trabalho, 
levado a cabo com particular empenho e convic-
ção, foi realizado no âmbito do concurso Escola 
Alerta, promovido pelo Instituto Nacional para 
a Reabilitação, e conquistou o segundo prémio! 
A cerimónia de premiação teve lugar no dia 3 de 
junho, em Lisboa.
A implementação de medidas que assegurem 
os direitos das pessoas portadoras de deficiên-
cias tem um grande impacto na sociedade, pela 
melhoria da qualidade das suas vidas, e o tema 

Concurso Escola Alerta

SOMOS TODOS IGUAIS NA DIFERENÇA 
– Projeto CEF conquista segundo prémio nacional –

do bom acolhimento dessas pessoas reveste-se 
da maior atualidade nos dias de hoje, também, 
ou sobretudo, no campo do turismo. O simples 
facto de implementar uma rampa numa peque-
na secção de cada passeio de uma cidade, bem 
como junto dos monumentos, facilita o acesso e 
a fruição às pessoas que enfrentam limitações no 
plano da sua mobilidade e torna a sociedade mais 
inclusiva. Este trabalho é também um contributo 

nesse sentido, para tornar Fátima mais inclusiva 
e Portugal mais acolhedor. 

Sendo a comemoração das 
aparições de Fátima um acon-
tecimento nacional e interna-
cional, especialmente com a 
esperada visita a Portugal do 
Papa Francisco, os alunos do 
CEF escolheram a altura certa 
para apelar às autoridades lo-
cais e nacionais no sentido de 
implementarem as mudanças 
estruturais propostas, elimi-
nando barreiras arquitetóni-
cas nos diferentes trajetos, de 
modo a tornar a visita a Fátima 
mais inclusiva e acessível. 
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FCT NOVA CHALLENGE

Universidade de Lisboa classifica 
em 4º lugar trabalho sobre ervilhas 

AA Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa di-
namizou a primeira edição do con-
curso “FCT NOVA CHALLENGE”, 

que teve como objetivos aumentar nos jovens 
estudantes do Curso Científico-Humanístico de Parceria

O CEF aderiu ao People Management Con-
sortium, uma parceria entre a Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra, 
a School of Management & Business, do 
King’s College London e empresas portu-
guesas interessadas no desenvolvimento do 
seu potencial humano a partir da partilha de 
informação sobre práticas de gestão de re-
cursos humanos e avaliação do seu impacto 
nas atitudes, comportamentos e desempenho 
dos trabalhadores.

O King’s College, de Londres, está entre as 
20 melhores universidades do mundo e a 
School of Management and Business cola-
bora regularmente com governos e institui-
ções públicas e privadas no desenvolvimen-
to e avaliação de políticas de gestão.

No CEF será feita uma recolha de informa-
ção que envolve a aplicação de dois ques-
tionários. O primeiro será preenchido por 
alguns colaboradores da organização (pro-
fessores e funcionários) e o segundo pelo 
respetivo superior hierárquico (coordenado-
res de ciclo). 

Ambos os questionários são aplicados de 
modo a assegurar aos participantes a confi-
dencialidade da informação e a fidedignida-
de dos dados. 

Esta adesão pressupõe o comprometimento 
mútuo pelo período mínimo de dois anos e o 
acesso a fóruns de discussão sobre questões 
estratégicas de gestão de recursos humanos, 
assim como a sessões, individuais ou em 
grupo, com membros da equipa de investi-
gação.

[A Direção – junho de 2016]

Externato – Marília Ascenso

A Joaninha 
Quadrada

No dia 16 de dezembro de 2015, à margem da 
Feira do Livro, os alunos do Externato viveram 
momentos emocionantes com a escritora Marília	
Ascenso, que lhes veio apresentar a sua obra, «A 
Joaninha Quadrada». Foi uma manhã cheia de 
surpresas, de fantasia e de magia…  Não vamos 
contar aqui a história da Joaninha Quadrada – para isso, convidamos a ler o livro. 

Ciências e Tecnologias do Ensino 
Secundário o interesse pelo conheci-
mento científico, promover a intera-
ção entre os jovens e investigadores, 
bem como estimular o aparecimento 
de talentos na área das Ciências, Tec-
nologia, Engenharia e Matemática.

Cinco alunos do 12.° ano aceitaram 
o desafio e decidiram criar um pro-
jeto inovador, com ervilhas. O vídeo 
integral que serviu de apresentação 
do projeto, junto do júri nacional, foi 
publicado no portal YouTube e o seu 

trabalho mereceu a atenção do júri, que o classi-
ficou em 4.º lugar.

Estão de parabéns os alunos, do 12º B, mas tam-
bém a professora de Matemática Alexandra	

Carneiro,	que lhes lançou o desafio 
de particiaprem, e as suas colegas 
Marta	 Flores	 e Ana	 Aleixo, que 
acompanharam e encorajaram o tra-
balho.

No dia 6 de junho, alunos e profes-
soras orientadoras dirigiram-se à Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa a fim 
de participar na cerimónia de entrega 
dos prémios.
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No Ano Jubilar da Misericórdia

Externato ganha 1º Prémio 
em concurso diocesano

O Concurso «Expressões da Mi-
sericórdia», promovido pela 
diocese de Leiria no âmbito 
do Ano Jubilar da Misericór-

dia, foi ganho, no escalão do I Ciclo, por 
Maria	da	Glória	Kneib	Neves, do 4.º ano 
de escolaridade, aluna do Externato de São 
Domingos/CEF.

Em cerimónia singela, no dia 12 de maio, 
os participantes do CEF viram elogiados os 
seus trabalhos e oficialmente reconhecidos 
o esforço, a qualidade e o mérito.

Os trabalhos apresentados foram realizados em aulas de EMRC, coor-
denados pelas professoras Graça Fevereiro e Nélis Reis. A iniciativa da 
diocese enquadrou-se nas iniciativas para celebrar o Ano Jubilar da Mi-
sericórdia, promulgado pelo Papa Francisco para o presente ano de 2016,

No escalão do II ciclo, o prémio foi para Rafaela	Santos	Martins, do 
Colégio de São Miguel (Pintura); no escalão do III ciclo ganhou o alu-
no Rodrigo	Miguel	Francisco, da Escola Básica Henrique Sommer, da 
Maceira (Prosa); no escalão do Secundário foi tamném o Colégio de São 
Miguel a «levar para casa» o prémio, atribuído a um trabalho de prosa.

Além dos oito alunos do Externato, participaram no concurso também as alunas 
Inês	Henriques	(6.º D) e Joana	Silva	(8.º B), nas modalidades de pintura e 

fotografia, respetivamente

Diocese de Leiria-Fátima 
Serviço para o Ensino da Igreja nas Escolas (SEIE) 

Ano letivo 2015/2016  
Sinais do Amor: Rostos da Misericórdia 

 

Concurso: 
Expressões da Misericórdia 

O SEIE promove, no âmbito do Plano Anual de Atividades para o ano letivo 
2015/2016, o concurso Expressões da Misericórdia, destinado a todos os 
alunos inscritos na disciplina de EMRC, que frequentam todos os ciclos de ensino, nas 
escolas situadas na Diocese de Leiria-Fátima. 

 

REGULAMENTO 
Artigo 1º 
Objetivos 

Com este concurso pretende-se: 
	 Refletir nas diferentes 

dimensões do amor; 
	 Descobrir as diferentes 

expressões da misericórdia; 
	 Assinalar o ano santo da 

Misericórdia; 
	 Promover uma cultura da Paz 

e da Ternura; 
	 Desenvolver a criatividade e 

espírito de iniciativa; 
 

Artigo 2º 
Entidade Promotora 

A entidade promotora desta 
iniciativa é o SEIE. 
 

Artigo 3º 
Sobre o Trabalho 

1. Os trabalhos propostos a 
concurso devem obedecer aos 
seguintes requisitos e categorias: 
PRIMEIRO E SEGUNDO CICLOS: 
a) Pintura (tamanho A4, podendo 
ser utilizados diferentes processos, 
técnicas e materiais). 
TERCEIRO CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO 
b) Poesia ou Prosa (limite: 1 página 

A4, letra Arial, tamanho 12) 
c) Fotografia (medida 20X30 ou A4) 
NOTA: Cada concorrente só poderá 

participar apenas com um 
trabalho. 

 2. Os trabalhos apresentados a 
concurso terão de ser 
obrigatoriamente inéditos e 
originais. Qualquer indício de plágio 
será punível com desqualificação do 
trabalho e, consequentemente, 
do(a) concorrente. 

Artigo 4º 
Destinatários 

1. Este concurso destina-se a todos  
os alunos inscritos na disciplina de 
EMRC, que frequentam os primeiro, 
segundo e terceiro ciclos e ensino 
secundário,  nas escolas situadas na 
Diocese de Leiria-Fátima. 
  2. Os trabalhos submetidos a 
concurso serão de autoria 
individual, não podendo conter 
indicações pessoais do concorrente, 
sendo identificados por um 
pseudónimo. 
 

Artigo 5º 
Prémios 

1. Será premiado o melhor trabalho 
de cada ciclo, num total de quatro 
prémios: 
	Prémio – cheque oferta de € 30 
2. Reserva‐se ao Júri o direito de 
não atribuir prémios se a qualidade 
dos trabalhos apresentados assim o 
impuser. 
3. Os prémios, uma vez atribuídos, 
serão entregues pessoalmente aos 
autores, ou aos seus professores, no 
início do terceiro período. 

 
Artigo 6º 
Critérios 

Para atribuição dos prémios, o Júri 
deverá considerar os seguintes 
critérios: 
a) Adequação ao tema proposto; 
b) Criatividade e originalidade; 
c) Mensagem veiculada. 

 
Artigo 7º 

Utilização dos trabalhos 
As obras apresentadas a concurso 
passam a ser pertença do SEIE, que 
se reserva o direito de as utilizar nas 
suas atividades ou de proceder à 

respetiva publicação sem qualquer 
contrapartida financeira ou de outra 
índole para o autor. Todavia, o SEIE 
compromete‐se a identificar sempre 
o nome do autor, do título e do 
concurso nas utilizações que, 
eventualmente, venha a fazer dos 
mesmos. 
 

Artigo 8º 
Entrega dos trabalhos 

Os trabalhos a Concurso deverão ser 
entregues no SEIE até ao dia 18 de 
março de 2016, acompanhados, 
obrigatoriamente, com a Ficha de 
Inscrição, preparada para o efeito, 
devidamente preenchida. 
 

Artigo 9º 
Júri 

1. Os trabalhos serão avaliados por 
um júri composto por três 
elementos, convidados para o efeito 
pelo SEIE. 
2. Os membros do Júri não terão 
acesso aos dados pessoais dos 
autores dos trabalhos.  
3. Das decisões do Júri não haverá 
recurso. 
 

Artigo 10º 
Aceitação do regulamento 

A participação neste concurso 
implica a aceitação integral das 
presentes normas. 
 

Artigo 11º 
Casos omissos 

Os casos omissos no presente  
regulamento serão decididos pelo 
SEIE. 
 

 



  8   Inforcef  77

A 1ª fase do concurso Parlamento dos Jovens, subor-
dinado ao tema «Portugal: assimetrias litoral/interior 
– que desafios?», envolveu dezenas de estudantes do 
Ensino Secundário que, em clima de sadia competição, 
se prepararam com empenho e no respeito pelas normas 
que regem a vida democrática, estudando e debatendo o 
tema proposto, durante o primeiro período do ano letivo 
e defendendo depois os diferentes pontos de vista e pro-
postas para representarem a escola nas fases sucessivas 

do concurso.
Esta primeira fase teve como ponto alto uma sessão de 
esclarecimento, com o deputado António	Gameiro, que 
veio ao CEF dar aos alunos uma verdadeira lição sobre o 
funcionamento das instituições democráticas representa-
tivas dos cidadãos e sobre o valor da democracia como o 
menos mau de todos os regimes políticas até hoje ensaia-
dos e praticados pelos povos do mundo inteiro.

Feita a campanha eleitoral, difundido o seu programa, 
as quatro listas concorrentes organizaram debates e en-
contros em que defenderam as medidas a apresentar na 
sessão distrital. Com a eleição de dois representantes do 
CEF à sessão distrital, terminou a fase escolar propria-
mente dita, e esses dois deputados – Beatriz	Barros	Ri-
beiro	 e Ricardo	Gomes	Vicente	– foram disputar em 
Benavente a eleição para a fase nacional, na Assembleia 
da República.

De facto, foram 16 as escolas do distrito de Santarém 
que, no dia 15 de março, em Benavente, disputaram um 
lugar na final nacional. Dos 32 deputados efetivos, ape-
nas 6 foram eleitos para representar o distrito, nos dias 23 
e 24 de maio, em Lisboa. 

O empenho com que os alunos se dedicaram a este traba-
lho foi notável e merece reconhecimento. Beatriz Ribei-
ro e Ricardo Vicente, ambos do curso de Humanidades, 
revelaram um sentido de responsabilidade e de partici-
pação cívica que deixam o Centro de Estudos de Fátima 
com o espírito de “missão cumprida”. 

PARLAMENTO DOS JOVENS 2015/16 |Ensino Secundário

Fase escolar
 Fase distrital
  Fase nacional

O que é 
o Parlamento dos Jovens?

O Parlamento dos Jovens divide-se em Parlamento dos Jovens – 
Secundário e Parlamento dos Jovens – Básico.
No Parlamento dos Jovens são parceiros	a Assembleia da Repu-
blica, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Ministé-
rio da Educação, a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas e ainda as Secretarias Regionais que 

tutelam a educação e a juventude nos Açores e na Madeira.
O programa	desenvolve-se ao longo do ano letivo com as Escolas de todo o país, culmi-
nando com uma Sessão na Assembleia da República.
O Parlamento dos Jovens – Secundário tem como objetivos	incentivar o interesse dos jo-
vens pela participação cívica e política, sublinhar a importância da sua contribuição para a 
resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo 
ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político, dar a conhecer o significado do 
mandato parlamentar e o processo de decisão da Assembleia da República (AR), enquanto 
órgão representativo de todos os cidadãos portugueses e, ainda, incentivar as capacidades 
de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da for-
mação da vontade da maioria.

Informação oficial recolhida no site:
https://juventude.gov.pt/Cidadania/ParlamentoJovens/Paginas/parlamento-dos-jovens.aspx
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A Comissão	de	Proteção	de	Crianças	e	Jovens de Ourém (CPCJ) lançou o 
concurso A criança e os seus direitos 
com o objetivo de criar um logótipo 

local que será associado às ações de prevenção 
desta comissão.

A esta iniciativa aderiram o Agrupamento de 
Escolas Conde de Ourém e o Centro de Estudos 
de Fátima. O trabalho vencedor foi realizado 
por duas alunas do CEF.

Por ocasião do Dia da Criança, que decorreu 
em Ourém de 30 de maio a 1 de junho, a CPCJ 
organizou um stand próprio, no Centro de Ne-
gócios de Ourém onde expôs todos os trabalhos 
realizados.

Em lugar de destaque, a proposta vencedora, 
das alunas Benedita	 Sottomayor	 e Carolina	
Pedro, do 5.º A. No dia 1 de junho, às 11.30 
horas, teve lugar a cerimónia de premiação: an-
tes da entrega do prémio às vencedoras, os pre-
sidentes da Câmara e da Assembleia Municipal 
de Ourém dirigiram-se separadamente às alunas 
com palavra cheias de carinho, destacando a 
qualidade dos trabalhos e congratulando-se com 
a participação das escolas nesta iniciativa.

A presidente da Assembleia Municipal, Dr.ª	
Deolinda	 Simões, evidenciou a beleza do de-
senho realizado e a importância da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, e pediu às alu-
nas que não se esquecessem de Ourém. Curio-

CPCJ-OURÉM | CONCURSO LOGOTIPO 

Um “abensonhado” prémio
samente, e ela não sabia, estas alunas 
nunca tinham estado na sede do con-
celho. Tomando por sua vez a pala-
vra, o Presidente da Câmara, Dr. Pau-
lo Fonseca, deu os parabéns às alunas 
e, vendo a atenção com que ouviam 
as palavras, recordou-lhes que «neste 
dia, Dia da Criança, devemos pensar 
que há muitas crianças que precisam 
do nosso carinho e da nossa ajuda. 
O mundo só será melhor – acrescen-
tou – quando todas as crianças do 
mundo forem felizes. Isso significa 
várias coisas: significa terem bem-es-
tar, terem pessoas que gostam delas, 
terem alimentaçao, terem uma boa 
qualidade de vida, uma escola, terem acesso à 
saúde, serem felizes pela vida fora. E há mui-
tos milhões de pessoas pelo mundo que não têm 
isso, infelizmente. 
Por isso – concluiu 
–, este é o momento 
em que todos nos 
devemos lembrar 
das ouras crian-
ças e das outras 
«menos crianças», 
mais velhas,  que 
precisam da nossa 
ajuda. Portanto, 
hoje é um dia de 
festa, mas também 

de solidariedade: solidariedade, ou seja, 
um dia em que devemos também pensar 
nos outros e não ser egoístas. Devemos 
pensar que quando alguém precisa da 
nossa ajuda nós devemos estar disponí-
veis para os ajudar.” Concluindo, pediu-
-lhes para transmitirem esta mensagem a 
todos, como compromisso assumido no 
dia festa da Criança.

Enquanto aguardava tão ambicionado 
(ou, como diria Mia Couto, abensonha-

do) momento, as autoras do trabalho escolhido 
conversaram com a Dr.ª Deolinda Simões sobre 
o trabalho realizado e, sabendo que o Dia da 
Criança se comemora em primeiro lugar com 

alegria e diverti-
mento, aprovei-
taram a oportu-
nidade para se 
metamorfesea-
rem como figu-
rinas de um dos 
ramos das forças 
armadas – a Polí-
cia de Segurança 
Pública.

O resultado des-
te concurso – 

escreveu a Câmara Municipal de Ourém – foi 
conhecido durante a Festa da Criança que 
juntou cerca de três mil crianças no Centro de 
Negócios de Ourém. A iniciativa serviu para as-
sinalar o mês da prevenção dos maus-tratos na 
infância, celebrado no passado mês de abril e 
teve como objetivo envolver ativamente a comu-
nidade educativa e consciencializar a comuni-
dade em geral para a importância da prevenção 
dos maus-tratos a que muitas crianças e jovens 
ainda são sujeitos”.
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Diário marginal

VE Lisboa | 9.º Ano
Os alunos do 9.º ano realizaram no final do I 
período (15 de dezembro 2015) uma visita de 
estudo em Lisboa, no âmbito das disciplinas de 
Educação Visual, Ciências Naturais e Físico-
-Química. 
Nas atividades da manhã, tiveram a oportuni-
dade de visitar três exposições, no Centro de 
Arte Moderna, da Fundação Gulbenkian. De 
tarde, depois de um breve picnique, foram para 
o Pavilhão do Conhecimento onde puderam 
desfrutar de diversos módulos interativos, des-
cobrindo e confirmando numerosos fenómenos 
naturais. Foi uma experiência positiva, diverti-
da e… contagiante! 

Formação em CFQ
No passado dia 17 de dezembro de 2015 
decorreu uma ação de formação sobre 
Calculadoras	 gráficas. A ação destinou-se 
aos professores do grupo disciplinar de Físico-
Química e a cinco professores convidados 
dos grupos disciplinares de Matemática e 
Eletrotecnia. 
A formadora, também professora de Físicoquí-
mica, foi a D.ra ♥!	Pereira, consultora educa-
cional da Tetri, distribuidora oficial da Texas 
Instruments.
Com um espírito de partilha de saberes, de 
trabalho colaborativo e interdisciplinar, os pro-
fessores de matemática convidados, juntamen-
te com a formadora, ajudaram a esclarecer as 
dúvidas que foram surgindo.
A ação teve como principal objetivo conhecer 
as potencialidades das calculadoras gráficas na 
aquisição de dados para a realização de ativi-
dades experimentais de física.

XXXV CAP GEOCIÊNCIAS
O 35º Curso de Atualização de Professores de 
Geociências decorreu no Centro Ciência Viva, 
de Estremoz, tendo como tema «Uma Terra, 
Várias Visões». Este curso incluiu sessões 
teóricas, teóricopráticas e práticas, e permitiu 
a renovação de conhecimentos em diferentes 
áreas da Geologia. Sabendo que o conheci-
mento científico está em constante atualiza-
ção, é fundamental que os professores possam 
participar neste tipo de iniciativas.As profes-
soras Ana	Aleixo e Cláudia	Gonçalves	não 
quiseram perder esta oportunidade apesar de 
esta formação ser dada num fim de semana, de 
vento, chuva e frio, nos dias 9 e 10 de janeiro.

No passado dia 16 de dezembro, as tur-
mas do 9.ºano tiveram uma visita de 
estudo no âmbito das disciplinas de 

Educação Visual, Ciências Naturais e Físico-
-Química. Nas atividades da manhã visitaram 
exposições no Centro de Arte Moderna, tais 
como O Círculo Delaunay, As Casas na Co-
leção do CAM e Hein Semke. Depois de um 
breve picnique e já no Pavilhão do Conheci-
mento, puderam desfrutar de diversos módulos 
interativos descobrindo e confirmando nume-
rosos fenómenos naturais. Foi uma experiência 
positiva, divertida e… contagiante! Testaram 
os seus limites e descobriram o que precisa-
vam para teren um estilo de vida saudável e 
divertido!

No Centro	de	Arte	Moderna	os alunos tive-
ram oportunidade de ver três exposições de en-
tre as quais O Círculo Delaunay, As Casas, e 
Hein Semke. que incidiam na época Moderna 
e Contemporânea, contemplando pintura, foto-

O Círculo Delaunay | Coleção do CAM e Hein Semke

As Casas
grafia, escultura e instalação. Não sendo 
uma visita guiada, tiveram a orientação 
da professora Lígia	 Carvalho para os 
aspetos formais de cor, textura e de arte 
conceptual. O Círculo Delaunay abran-
ge uma série de obras que revelam as 
vivências dos Delaunay com artistas 
portugueses como Amadeo de Souza-
-Cardoso, Eduardo Viana, José Pacheko 
e Almada Negreiros.

No Pavilhão	 do	 conhecimento	 a ex-
posição VIRAL, uma experiência con-
tagiante, exploraram de uma forma 

divertida o que é o contágio e como funcio-
na, revelando fenómenos biológicos, sociais e 
questionando o seu impacto nas suas vidas. Vá-
rias questões se foram colocando, tais como: O 
que é o contágio financeiro? Como se controla 
uma epidemia de gripe? O que faz um vídeo 
tornar-se viral? Como contagiar o mundo? 

No Explora encontraram uma “verdadeira flo-
resta de fenómenos naturais”. Dividida em 
cinco áreas temáticas: Luz, Visão, Perceção, 
Ondas e Sistemas Complexos, lá foram expe-
rimentando e realizando tarefas sobre os mais 
diversos fenómenos da física. Finalmente, nos 
Espinafres & Desporto testaram os seus limites 
de modo a terem estilos de vida saudável  – na 
cozinha, no parque e na zona de fitness. À sua 
disposição estavam dezenas de módulos intera-
tivos onde a atividade física e o corpo humano 
estavam em destaque.

Formação 
Ciências Naturais | Suporte Básico de Vida

No dia 6 de janeiro, 
a convite do grupo 
disciplinar de Ciên-

cias Naturais, professores do 
CEF e do Colégio de Nossa 
Senhora de Fátima, de Leiria, 
participaram numa ação de 
formação sobre Suporte básico 
de vida. A ação foi orientada 
pelo professor Rui Cunha, autor 
de manuais escolares.
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Sendo já uma atividade 
de referência na nossa 
escola, o Corta-mato 
assume-se como um 
momento em que todos 
podem praticar Atletis-
mo. De destacar, este 
ano, a participação dos 
alunos mais novos, do I 
Ciclo do Externato São 
Domingos, que adora-
ram participar!
A prova realizou-se no 
dia 17 de dezembro e 
a organização esteve a 
cargo do grupo de Edu-
cação Física, em parce-
ria com a Associação de 

Estudantes, os Bombeiros Voluntários de 
Fátima e, este ano – novidade absoluta! – 
com o Clube Vespinga, de Fátima.

 

Universidade Sénior 
organiza lanche 

No dia 6 de janeiro, os alunos da Universida-
de Sénior organizaram um encontro de final 
de dia, depois das aulas, para partilhar sen-
timentos e votos de feliz Novo Ano.  O en-
contro proporcionou momentos de convívio 
e troca de pontos de vista sobre o primeiro 
período e as perspetivas para o novo ano.

Vamos entrar de novo no clima 
de Natal e respirar um pouco do 
calor humano que se viveu no 
Externato de São Domingos, no 
dia 16 de dezembro de 2015: o 
Clube de Português quis dar o seu 
contributo para celebrar o Natal 
e foi declamar, junto dos mais 
novos, poemas relacionados com 
a quadra natalícia.

O sentido etimológi-
co do termo “respeito” 
corresponde a apreço 
e consideração que se 
tem por outrem, quer 

seja mulher ou homem. Esta palavra surge inú-
meras e lamentáveis vezes à “baila” quando se 
verificam atos discriminatórios de género. E a 
História da discriminação sexual repete-se por 
parte do sexo masculino, que não olham para 
si mesmos quando delimitam considerações 
atrozes e retrógradas acerca do sexo femini-
no. Facto é que as mulheres, através da luta, se 
emanciparam, mas verdade seja dita, elas não se 
emanciparam, apenas se libertaram de deveres 
para alcançar direitos que lhes eram negados, 
que à posteriori foram alastrados às mesmas 
por escrito. Portanto, não se libertou comple-
tamente, pois os homens não se libertaram de 
forma completa de machismos e preconceitos 
que continuam os mesmos assim que retornar-
mos às origens do Homem. E, ao que parece, 
afeta todos os homens, quer sejam analfabetos, 
quer sejam cultos, visto que ambos pensam 
o mesmo, mas o culto expressa-o através de 
uma linguagem mais enriquecedora, quando 
na verdade, tanto o analfabeto como o culto, o 
camponês da Idade Média como o escrivão da 
mesma época pensam o mesmo. E a História da 
discriminação repete-se por parte do homem. 
O reconhecimento da mulher como ser huma-
no composto por deveres e direitos iguais aos 
homens encontra-se escrito, contudo ainda está 
por realizar na prática, visto que o homem de-
mora a digerir os mesmos, na atualidade. 

Tendo noção da expansão das redes sociais e, 
mais precisamente, de fotos escandalosas que 
alguns publicam nas mesmas, tanto homens 
como mulheres, a discriminação sexual aumen-
tou, a meu ver e, pior, é aplaudida, por homens, 

Opinião

(Des)Respeito
Larisa Rebeca Tiurbe | 12.º F

claro. As poses femininas nas redes sociais di-
zem respeito a elas somente e não é por isso que 
deixam de ser 
respe i t adas . 
Aliás, os ho-
mens também 
não deixam de 
perder o res-
peito ao usar 
piercings, ta-
tuagens, calças 
rotas ou calças 
tão baixas que 
se vêem os bo-
xers. Portanto, 
não entendo 
porque é que 
as mulheres 
são julgadas 
ou, pior, alvo de desrespeito ou de quem tem 
de ganhar respeito. As mulheres não devem tra-
balhar para ganhar respeito, dado que devem 
possuí-lo a partir do nascimento, assim como 
o homem.

Projeto Superturma | CORTA-MATO

Externato | Clube de Português comPoemas de Natal
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VE Lisboa | 10.º ano
No dia 8 de janeiro de 2016 todas as turmas 
de 10.º ano foram a Lisboa para uma visita 
de estudo: na parte da manhã, os alunos de 
científico-natural dirigiram-se ao Aquário 
Vasco da Gama. Os de ciências socioeco-
nómicas visitaram o Instituto Superior de 
Economia e Gestão e as restantes visitaram 
o Teatro Romano. À tarde, todos os alunos 
assistiram à representação da peça A Farsa 
de Inês Pereira, de	Gil	Vicente.

B-BALLET – Aula aberta
Pelo terceiro ano consecutivo, em outros 
tantos de parceria com o CEF, a escola de 
dança B Ballet convidou os pais e demais 
apreciadores de arte para verem como se tra-
balha durante uma aula de dança. O evento 
teve lugar no auditório do CEF, na manhã de 
sábado, dia 23 de Janeiro.

CNL – Concurso Nacional 
de Leitura

A fase concelhia deste concurso para o II 
Ciclo tem como obra de leitura e estudo «A 
Viúva e o Papagaio», de Virginia Wolf: trata-
-se de um conto divertido, em que a senhora 
Gage, viúva, descobre uma herança com a 
ajuda de um papagaio, que repete: «Não está 
ninguém em casa»… para esconder… um 
segredo e uma lição de vida.

LITERACIA 3D
Os vencedores da primeira fase da iniciativa 
LITERACIA 3D, que representarão o CEF 
na segunda fase da competição, distrital, 
em Santarém, são os seguintes alunos:  na 
modalidade de Literacia Científica, Marco 
Pereira Costa (8.º C); em Literacia Linguís-
tica, Rodrigo Lourenço Ribeiro (5.º C); e em 
Literacia Matemática, Tiago Milheiro Con-
ceição (7.º C). A fase distrital decorrerá entre 
29 de fevereiro e 4 de março. Este concurso 
foi promovido pela Porto Editora e teve no 
CEF a participação de todos os alunos de 5.º, 
7.º e 8.º anos. 

Paulo Jorge Sargento dos Santos, colabo-
rador do Grupo Lusófona, tem um currí-
culo invejável na área da Psicologia, ten-
do conseguido numerosas habilitações 

académicas nessa área, entre as quais o recente 
doutoramento em Neuropsicologia Clínica, pela 
Universidade de Salamanca.

A apresentação do tema da sessão e do orador 
convidado coube às professoras Cristina Mendes 
Carvalho e Adelaide Ribeiro Lopes. Tomando a 
palavra, o diretor do CEF fez uma introdução ao 
tema do encontro a partir da própria experiência 
de pai e professor, começando por referir, entre 
outras, as preocupações dos pais. E foram muitos 
os temas abordados na palestra, toda conduzida 
num tom coloquial e sempre com bom humor, 
referindo exemplos e dando bons conselhos para 
resolver as situações de conflito, mas começando 
por esclarecer o conceito de educação.

A falta de comunicação entre pais e filhos pode 
levar a escolhas erradas por parte das crianças ou 
dos jovens, tornando-se por isso indispensável que 
os educadores, a começar pelos pais e encarrega-
dos de educação, saibam dizer não no momento 
certo. E fazê-lo com autoridade, não com autori-
tarismo…

Não faltaram à palestra momentos divertidos, 
como a narração do episódio de uma birra »ex-
traordinária e monumental», ocorrida numa gran-
de superfície comercial, em que um pai, perante a 
teimosia do filho em querer a todo o custo comprar 
um objeto, o imita, ridicularizando a sua obstina-
ção...

Paulo Sargento deu exemplos de situações pro-
blemáticas que acontecem na relação entre pais 
e filhos, sobretudo na adolescência, e chamou a 
atenção para o aspeto da identidade e sobrevivên-
cia social dos adolescentes e jovens.

Para todas as situa-
ções que referiu e 
convidando à leitura 
da última sua obra, 
escrita com duas 
jornalistas, sugeriu 
atitudes a adotar em 
cada situação e falou 
especialmente dos 
perigos relacionados 
com o uso das redes 
sociais. Em tem-
po de debate, Paulo 
Sargento respondeu 

a numerosas 
perguntas, es-
clareceu dúvi-
das e acautelou 
para uma atitu-
de errada que 
não é raro en-
contrar na rela-
ção de alguns 
pais com os seus filhos – e de alguns professores 
com os seus alunos – quando está em questão de-
fender uma boa imagem junto deles: pretender ser 
«amigos» deles.

O autor do livro não deixou de sublinhar que a tec-
nologia é realmente importante, mas lembrou que 
os adultos não se podem demitir de a acompanhar, 
pelo contrário: "vão ter de mediar a relação entre 
o mundo tecnológico e as crianças". 

Dizer não, ou ensinar a dizer não? No dia 15 de janeiro, o psicólogo Paulo Sargento 
deslocou-se a Fátima para falar aos encarregados de 

educação dos alunos do CEF sobre o seu livro «Ensine 
o seu filho a dizer não»: a conferência ofereceu aos 

presentes reflexões e conselhos práticos para interagir 
com os próprios filhos nas situações mais diversas, 

nunca renunciando a desempenhar de modo correto o 
papel de pais e de educadores. O encontro durou mais 

de duas horas e decorreu numa atmosfera descon-
traída, facilitada pela natural simpatia, capacidade 

comunicativa e notoriedade do convidado. A atualida-
de do tema abordado 

também ajudou a 
despertar o interesse 

da assistência.

Paulo Sargento

Dez tópicos para ajudar a 
dizer não

Após ouvir Paulo Sargento e após a leitura 
do livro, sintetizamos aqui dez tópicos a ter 
em conta sobre o tema, publicados num jor-
nal de grande tiragem no país.
1 - Definir limites desde bem cedo...
2 - Ajudar os filhos a tomar as primeiras grandes 
decisões;
3 - Se tiver de dizer mais que uma vez ‘não’ ao 
seu filho em relação a um determinado assunto é 
porque algo de errado se passa. Pense em formas 
positivas de o levar a perceber o fundamento do 
seu ‘não’;
4 - O uso do Facebook e outras redes sociais devem 
ser assunto decidido em família e alvo de acompa-
nhamento de proximidade por parte dos pais;
5 - Os computadores devem estar na sala para vi-
giar as crianças enquanto navegam na Internet...
6 - Explicar que não existem redes sociais seguras;
7 - Abordar e criar abertura para os filhos falarem, 
sempre e seja qual for o assunto. 
8 - Perder a dificuldade em dizer não: um não é tão 
ou mais importante que um sim;
9- Estar em alerta. Se a criança ou o jovem mudar 
de comportamento repentinamente...
10 - As crianças pequenas não inventam histórias 
coerentes de realidades que nunca tenham vivido.
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Seminário 
das Eco-Escolas

De 22 a 24 de janeiro, decorreu em Leiria o 
Seminário Nacional das Eco-Escolas.
Este seminário reuniu professores de mui-
tas das mais de 1400 escolas portuguesas 
inscritas, bem como técnicos de municí-
pios parceiros e outros responsáveis pelas 
diversas empresas associadas ao programa. 
Foram 3 dias de conferências e workshops, 
com muito espaço para reflexão sobre as di-
nâmicas mais importantes para o aumento 
da literacia ambiental que se pretende pro-
mover nos nossos alunos.
Sendo o CEF desde o início um membro 
ativo do Projeto, recebendo regularmente o 
Diploma que ostenta com orgulho, e preo-
cupando-se em dinamizar atividades e me-
lhorar a qualidade ambiental e «ecológica» 
da nossa escola, a professora Ana	Aleixo, 
coordenadora deste projeto na nossa escola, 	
não podia faltar e representou o CEF duran-
te dois dias nos trabalhos do seminário.

Missão em São Tomé e 
Príncipe

No mês de agosto de 2016, duas professo-
ras do CEF irão fazer uma experiência de 
voluntariado em África, participando no 
Projeto de Missão em São Tomé e Príncipe.
Trata-se de uma iniciativa da responsabi-
lidade dos Missionários Claretianos em 
Portugal que desenvolvem, desde 2011, o 
Projeto Casa Claret na cidade da Trindade.
Este Projeto, para além de acolher voluntá-
rios portugueses que partem em missão, in-
tegra as diferentes valências, que convida-
mos os nossos ouvintes a conhecer através 
deste vídeo publicado neste mesmo portal 
pelos seus promotores.

Outras iniciativas dos 
missionários claretianos 
em São Tomé e Príncipe

• Escolinha Claret, na cidade da Trindade.
• Escolinha nas Roças, que apoia mais de 500 
crianças e respetivas comunidades, no que diz 
respeito à alimentação básica, vestuário, mate-
rial escolar e brinquedos;
• Apoio a Instituições locais em São Tomé – Rá-
dio Jubilar (da Diocese de São Tomé e Príncipe), 
Casa dos Pequeninos, (da Cáritas Diocesana), 
Lar Dona Simôa Godinho, (da Santa Casa da 
Misericórdia) e Hospital Doutor Ayres Menezes, 
na cidade de São Tomé.
• Por fim, dinamização e colaboração nas ativi-
dades paroquiais desenvolvidas na Trindade (ca-
tequese, grupos de jovens e formação a grupos 
locais).

O Começo
Navego sem rumo, 

Deambulo sem destino.
Mal comecei 

E já o terminei.

Chego, assim, ao fim,
De uma jornada sem fim.

Ando perdido de mim,
Se é que existo, 

Pois já não me reconheço.

Peço por tudo
E acabo com nada.

Debruço-me com nada
Quando tenho tudo.

Sinto-me vazio
Mas sou completo.

Quando me senti deveras completo,
Apodera-se de mim um vazio.

Sinto-me só,
Quando rodeado por todos,

Mas quando mergulho na imensidão
Prefiro a solidão.

Todos enfrentam muros,
Mas eu ainda nenhum.

Confesso que é receio
Do que está para além.

Poderá ser uma tragédia
Ou poderá ser um Bem?

Mas por que penso assim?
De repente, o instinto apodera-se de mim.

Deixei de pensar,
Agora vou cassar.

Após oito meses, voltámos a encontrar-
-nos com a escritora Ana Filomena 
Amaral, mas, desta vez, no nosso co-

légio, na nossa biblioteca, para a apresentação 
da sua obra, Cassador de Muros. Esta foi tão 
especial e fascinante tanto quanto há oito me-
ses atrás, pois Ana Filomena Amaral conseguiu, 
mais uma vez, ser imprevisível, convincente e 
deveras emocionante, que deixa transparecer o 
seu amor à escrita como nunca outrem.
Para enquadrar o significado da obra, alguns 
membros do Clube de Arte e Cultura escolhe-
ram e declamaram 4 poemas e apresentaram um 
vídeo sobre o tema principal do livro: Muros, 
não somente físicos, mas também psicológicos. 
Antes de apresentar o seu último livro, a escri-
tora falou das suas outras obras, especialmente 
do romance «A Casa da Sorte», entretanto tra-
duzido para inglês – com o nome The Vaulted 
House – quase um best-seller nos EUA.
É emocionante a forma como Filomena Amaral 
se exprime e como fala das suas obras que, no 
fundo, revelam a pessoa da escritora: de facto, 
como ela disse, cada uma nasce com um propó-
sito, num determinado tempo e espaço, com o 
tema e o título certos. 
Assim, em 1989, após uma experiência dra-
mática vivida ao atravessar o Muro de Ber-
lim, no Charlie Point, intitulou o seu primeiro 
romance Uma porta que se abre a fogo. Nessa 
obra, afirmava-se que o muro de Berlim tinha 
caído… Era um desejo – mas, coincidência 
ou profecia, o Muro de Berlim seria derruba-
do alguns dias depois. Também por isso, visto 
como um presságio, a obra suscitou na altura 
admiração e interesse. Para Ana Filomena, a 
escrita é pessoal, tem um significado que só 
ela conhece, e que partilha... Seguiram-se O 
segredo do cavalo marinho, inspirado na ima-
gem de duas árvores, algures entre Coimbra e 
a Figueira da Foz, com essa forma. Em 2004 

Ana Filomena Amaral | Cassador de Muros
Maria Sofia Leiria Pinto – 11.º G

surgiu a já mencionada Casa da sorte, inspirada 
na sua nova casa, apelidada de “sorte”, isto é, 
terra recebida em herança. 
Em 2011 escreveu Pão e Água, como tributo à 
sua terra, Avintes, e à sua famosa broa. Final-
mente, em 2014, o Cassador de Muros, sobre 
os problemas que os muros acarretam para as 
pessoas: a sua finalidade é cassá-los (do verbo 
«cassar», com 2 esses), isto é, neutralizá-los, 
derrubá-los. Ana Filomena explicou por que 
colocou no início do livro um texto de Eduardo 
Galeano… intitulado precisamente «MUROS».
Em suma, as obras de Ana Filomena Amaral 
transpõem realidades, factos degradantes, que 
colocam em causa a dignidade e os direitos hu-
manos.

Na penúltima página desta edição do 
Inforcef, a Autora desta breve reporta-
gem,	Larisa	Rebeca	Tiurbe,	12.º	F, 

desenvolve-a com uma outra apresen-
tação da autora e uma desta sua obra
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Caminhada e Corrida da 
Paz | 28 de fevereiro 2016

A Caminhada e Corrida da Paz em Fátima, 
realizou-se pela quinta vez consecutiva, ten-
do como ponto de partida e de chegada o 
estádio municipal. Por iniciativa do GAF – 
Grupo de Atletismo de Fátima –, o evento foi 
apresentado no CEF no início do mês, por 
grandes figuras do atletismo nacional: além 
do convite à participação, os alunos ouviram 
mensagens cheias de significado sobre o sig-
nificado da iniciativa.

 

Auto da Barca do Inferno
À semelhança do que tem acontecido nos 
anos passados, o auditório do CEF recebeu 
os alunos do 9.º ano de escolaridade para 
uma aula especial, sobre um dos autos de Gil 
Vicente.
A receção e atribuição dos lugares foi feita 
pelo grupo teatral «Teatro	Educa» que, no 
dia 2 de fevereiro, veio de Lisboa para a re-
presentação do Auto da Barca do Inferno.
Esta obra-prima de Gil Vicente foi apresen-
tada no âmbito do estudo do Texto Dramáti-
co na disciplina de Português. 

Desde muito cedo que cada um de nós é 
confrontado com o significado da pala-
vra "liberdade". Assim, com o decorrer 
das vivências que nos vão preenchen-

do como pessoas singulares, percebemos que a li-
berdade é parte de tudo o que somos. Na verdade, 
a luta pela liberdade inclui-se no nosso quotidiano 
para que possamos, de alguma forma, ser merece-
dores dela. Desta forma, no mundo contemporâ-
neo, a liberdade é combatida em várias frentes. No 
que diz respeito, por exemplo, à igualdade de gé-
neros, a luta pela liberdade é incessável, pois, em-
bora já seja debatido, o feminismo é ainda muito 
pouco reconhecido. A liberdade do sexo feminino 
e a necessidade de o igualar em direitos e deveres 
ao sexo masculino são formas de luta que devem 
ser vencidas em nome do futuro do mundo con-
temporâneo. A discriminação deve ser irradicada, 
assim como o menosprezo do outro, para que a vi-
vência em harmonia, longe de atos como a violên-
cia doméstica, seja possível.

Por outro lado, a perce-
ção  da gravidade de atos 
como a homofobia também 
é uma luta cuja liberdade é 
inevitavelmente conflituosa. É, na minha opinião, 
inquestionável ceder-se liberdade para toda e qual-
quer orientação sexual. Não podemos pensar em 
liberdade caso esta se oponha ao Amor. E o que 
interessa, de facto, é o sentimento, o Amor, não o 
género da pessoa com quem o partilhamos. A luta 
pela liberdade e também libertação das questões 
levantadas pela sexualidade são já acentuadas e 
prometem não cessar por aqui. 

Assim, como foi mencionado, as lutas referidas 
são causas dignas de uma luta acesa e, até, de mor-
te, pois esta, comparada à provação de liberdade 
que faz de nós prisioneiros, parece mais honrosa! 
A luta não está perdida a não ser que deixemos que 
ela faça de nós prisioneiros, e o futuro do mundo 
contemporâneo depende "das liberdades" que va-
mos alcançando.

Liberdade(s)
Ana Carolina R. S. Mangas Pereira | 11º D

A liberdade, infelizmente, ainda não é uma 
característica de  todos. A falta dela não 
se vê só na escravidão, mas também nas 

pessoas presas, injustamente, e nas pessoas pobres 
que não têm um lar para ficar e têm de viver na rua.

Bob Marley era um defensor desta temática, era 
um cantor negro que escreveu músicas sobre a li-
berdade e também sobre o racismo, por isso, ele 
diz-nos que quer ser livre nem que tenha de morrer 
a tentar.

Outra pessoa, assim como ele, era Padre António 
Vieira que tentou de tudo para salvar os escravos 
do Brasil. Ao longo dos anos, as questões de pri-
sioneiros e escravos foram-se extinguindo mas a 
liberdade ainda não existe na totalidade.

Como referi, a liberdade não falta apenas aos es-

Ser livre ainda não é...
Alexandre Manuel M. Primor | 11.º D

cravos, mas também aos pre-
sos sem razão aparente. Por 
esse motivo, muitas pessoas 
já tentaram pôr fim às injus-
tiças do nosso mundo mas é 
praticamente impossível, no entanto já há melho-
rias, a pena de morte já está praticamente extinta, 
já existem lares de acolhimento onde se serve co-
mida para os sem-abrigo, entre outros.

Em suma, a liberdade, na sua essência, está muito 
longe de existir mas, em comparação com o tempo 
de Hitler e da escravidão, já está mais próxima das 
pessoas. Porém, a ganância do ser humano é uma 
das coisas que não deixa a liberdade acontecer 
com maior amplitude, pois se as pessoas fossem 
mais simples e humildes, provavelmente a liberda-
de já estaria mais disseminada. 
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Opinião

O dia mundial da luta contra o cancro, 4 de feve-
reiro, foi comemorado com uma concentração 
de alunos e professores no pavilhão do CEF. Dia Mundial de Luta contra o CancroParalelamente, como preparação para esta to-

mada de consciência da importância do tema, os 
alunos de Química do 12.º ano, em colaboração 
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Olimpíadas da Geologia
Na tarde do dia 28 de janeiro, os alunos de 
três turmas do 11.º ano participaram na Fase 
Escolar das Olimpíadas	 Portuguesas	 de	
Geologia.
Foi uma atividade dinamizada pelo grupo de 
Ciências, com a Coordenação das professo-
ras Sónia	Monteiro	e Telma	Freitas.

Externato|Herois da fruta 
Canção dos alimentos 

«Nós somos os heróis da fruta»
Pelo 5º ano consecutivo, o Externato de São 
Domingos participou no Projeto “Heróis da 
Fruta”, uma ação promovida pela APCOI: 
ou seja, pela Associação Portuguesa contra 
a Obesidade Infantil, constituída por uma 
comunidade de voluntários.
As atividades dinamizadas por esta associa-
ção visam sensibilizar para a responsabili-
dade de transmitir hábitos e estilos de vida 
saudáveis às crianças, especialmente ás que  
têm excesso de peso.
 

EXTERNATO
4º ano faz experiências científicas

No passado dia 3 de fevereiro, os alunos do 
4.º ano do Externato de São Domingos tive-
ram uma tarde diferente. 
Na componente de Estudo do Meio estão a 
estudar os estados físicos da matéria, as suas 
mudanças e propriedades. 
Para compreender melhor todos estes con-
ceitos, fizeram uma visita ao Laboratório de 
Ciências do CEF, onde realizaram várias ex-
periências científicas.

Antes da concentração prevista para 
as dez horas, os alunos do externato 
prepararam-se com todo o cuidado, 
com a colaboração de professores, 

funcionários e alguns pais.
Depois, deu-se início à breve viagem até ao 
Mercado de Fátima, num autocarro do CEF.
Aí chegados, ultimaram-se os preparativos cui-
dados para que a nossa participação fosse dig-
na do lema que acompanha o Externato de São 
Domingos, há mais de sessenta anos, e que foi 
relembrada a todos os presentes num cartaz que 
seguia mesmo à frente do grupo.
Num festival de cores e alegria contagiantes, o 
0 lá partiu num circuito efectuado na zona sul 
de Fátima.
A cerca de cem metros da partida, altura para 
enquadrar o grupo com as antigas instalações e 
também para rever com saudade alguns amigos 
de sempre.

Externato
DESFILE DE CARNAVAL

Prof. Jorge Gonçalves

No âmbito do Plano de Atividades programadas para o início do segundo período, os alunos do 
Externato de São Domingos da nossa Escola viveram na manhã de sexta-feira, dia 5 de feverei-
ro, uma experiência muito especial: participaram, mais uma vez, no já habitual desfile de más-
caras, organizado pela Junta de Freguesia de Fátima e que envolveu todos os estabelecimentos 
de ensino regular e especial.  O desfile decorreu nas ruas da zona sul do Santuário, com partida 

e chegada nas instalações do Mercado de Fátima.

Sob o olhar atento e divertido de muitos tran-
seuntes, nacionais e estrangeiros, o desfile lá 
foi percorrendo as ruas da Cova da Iria, sempre 
com a boa disposição dos alunos, dos professo-
res e dos funcionários.

O auge da curiosidade do público foi atingido 
na Avenida D. José Alves Correia da Silva, já 
perto do final do percurso, onde também pude-
mos dar com mais objetividade uma ideia mais 
precisa da longa fila de participantes.

Após o desfile oficial, os alunos do Externato 
dirigiram-se à sua nova casa, o CEF, onde apro-
veitaram para mostrar aos colegas mais velhos 
os seus disfarces. E tudo acabou numa foto de 
grupo onde continuou a imperar a alegria e a 
boa disposição.

( Jorge Gonçalves)
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Dia Mundial de Luta contra o Cancro com o Núcleo de Educação para a Saúde, e mo-
bilizando conteúdos abordados na disciplina de 
Química, trataram o tema elaborando trabalhos 
de investigação e fizeram o levantamento de 

medidas preventivas, de tratamento e diagnós-
tico, entre outras. 
Os trabalhos realizados estiveram expostos du-
rante uma semana no corredor central da escola.
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Desporto escolar
Superturma e Corta-Mato distrital

Dando continuidade ao Projeto Superturma, o 
grupo de Educação Física dinamizou no dia 27 
de janeiro as eliminatórias do torneio de Futsal 
que tiveram uma adesão de 100% por parte das 
turmas! É sem dúvida uma atividade de refe-
rência na nossa escola, com a qual os alunos 
se identificam e que proporciona momentos de 
grande espetáculo desportivo e convívio entre 
os participantes. Na semana seguinte realiza-
ram-se as finais de 6.º, 7.º e 8.º anos.

Olimpíadas da Língua 
Portuguesa | 4ª edição

As Olimpíadas da Língua Portuguesa realiza-
ram-se pela quarta vez em Portugal e são uma 
competição nacional, em duas fases e com dois 
escalões: um para os alunos do 3.º ciclo do en-
sino básico e outro para os do ensino secun-
dário. 
Este concurso é promovido pela Direção-
-Geral da Educação e outras entidades e visa 
incentivar o bom uso da língua portuguesa 
pelos alunos, aumentando o seu interesse pelo 
conhecimento da norma-padrão do Português 
europeu e estimulando o espírito de rigor e de 
excelência.  Os vencedores recebem prémios 
em dinheiro. 
A primeira fase teve no CEF uma adesão no-
tável por parte dos alunos. Na páginaseguinte 
apresentamos uma breve apreciação de um 
projeto que foi dinamizado pela primeira vez 
no CEF e um quadro geral dos resultados obti-
dos pelas diferentes turmas.

O Centro de Estudos de Fátima, que ostenta o selo de Escola Volun-
tária, aderiu ao projeto Young VolunTeam.  
Trata-se de um programa educativo que apela ao voluntariado e 
é promovido pela Caixa Geral de Depósitos, em parceria e com o 

apoio de diversas entidades: dois formadores vieram ao CEF informar e sensi-
bilizar a comunidade educativa para esta iniciativa.
Sendo o voluntariado uma prática já tradicional e corrente no CEF, que obteve o Selo 
de Escola Voluntária, a escola não podia deixar de aderir também a mais esta iniciativa, 
que se propõe sensibilizar a comunidade escolar para os valores relacionados com o 
voluntariado. Na tarde do dia 25 de janeiro, Pedro e Rafael falaram durante duas horas 
a um grupo de alunos do ensino secundário que deveriam depois dinamizar a proposta 
de envolvimento de toda a escola na prática do voluntariado, como expressão de cida-
dania ativa. 
A iniciativa tem também por objetivo o desenvolvimento de competências nos jovens, 
em diversos âmbitos: inclusão social, empreendedorismo social, cidadania...
Depois da apresentação do projeto e de terem sido fornecidos os contactos, os alunos 
reuniram-se em pequenos grupos para trocarem ideias acerca de possíveis ações con-
cretas a dinamizar, dentro e fora da escola… 

PARCEIROS: Sair da Casca e a Entreajuda, com a chancela da Direção-
-Geral da Educação do Ministério da Educação e com o apoio do Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, do Programa Juventude em Ação, 
da Comissão Europeia e da Agência de Empreendedores Sociais, para a 
promoção do Voluntariado nas escolas. O Programa Young VolunTeam 
conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República Portuguesa.

Já muitos tentaram mas, até agora, ainda 
não tinha sido possível a concretização 
deste desejo: juntar ex-alunos e professo-
res do CEF, num jantar de convívio. 

O grupo de Finalistas do 12.º Ano de 2013/ 
2014 lançou-se a esta tarefa e, na noite do dia 
5 de fevereiro, juntou mais de 60 pessoas num 
serão muito agradável, que decorreu num am-
biente descontraído e animado.

Jantar de ex-alunos

«CEF uma vez, CEF para sempre» 
Embalados pelo jantar, houve tempo para matar 
saudades, contar novidades, partilhar memórias 
e planos.

Esperamos que este evento não seja, como se 
costuma dizer, filho único e que se repita mais 
vezes, com a presença de um número significa-
tivo de elementos da comunidade CEF.

Voluntariado – Young VolunTeam
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8.º ANO EM 
CONSTÂNCIA e TOMAR

Borboletário e Convento de Cristo

No passado dia 11 de fevereiro, os alunos 
do 8.º ano visitaram o Borboletário Tro-
pical, localizado no Parque Ambiental de 
Santa Margarida, perto de Constância. 
Neste local entra-se diretamente em con-
tacto com várias espécies de borboletas tro-
picais e com os diferentes estádios do seu 
ciclo de vida.
A segunda parte desta visita de estudo de-
correu em Tomar, onde os alunos visitaram 
o Convento de Cristo, estudando de modo 
mais aprofundado a charola e a Janela do 
capítulo, ex libris deste monumento e um 
dos emblemas de Portugal. Recuando no 
tempo, assistiram à investidura de novos 
cavaleiros templários, os quais prestaram 
juramento, na presença das respetivas ma-
drinhas!

       

Classificação final
ANO / TURMA

5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano
TORNEIOS A B C A B C D A B C D A B C D A B C D

Andebol 4 6 -3 2 6 1 4 1 6 2 4 6 1 4 2 2 4 -3 6
Natação 11 11 18 5 10 21 11 2 22 9 19 16 -3 12 -3 9 -3 -3 20
Pólo Aquático -3 6 -3 4 -3 2 6 -3 6 4 2 6 -3 -3 -3 - - - -
Corta-Mato 37 36 14 1 11 15 7 2 30 23 0 21 5 6 34 16 0 1 16
Basquetebol 2 6 4 1 4 2 6 1 2 6 4 6 -3 4 -3 6 -3 -3 4

Mega 
Sprint

Km  (M/F) 14 11 4 - 2 5 4 3 19 11 5 14 - 7 - 10 - - 7
40M (M/F) - 17 4 - 3 3 7 6 16 4 - 5 - 10 - - 11 4 -
Salto(M/F) 11 10 12 - - 8 - 5 16 5 2 14 5 10 - - - -

Raquetas Badminton - - - - - - - 7 7 2 8 14 3 9 -3 2 3 -3 22
Ténis de mesa 5 18 3 3 2 20 2 - - - - - - - - - - - -

Aproveitamento 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10
Comportamento 5 10 10 5 5 10 10 10 10 0 5 10 10 5 5 10 5 5 10

TOTAL 113 167 97 50 61 119 88 64 161 90 68 134 44 95 56 73 36 20 121

Terminado o ano letivo de 2015/2016 em 
que lançámos mais um projeto a nível 
desportivo na nossa escola, o Projeto Su-

perturma, e porque a prática desportiva é algo 
que faz parte da nossa sociedade, estando pre-
sente nas nossas vidas de várias formas, surge o 
momento de fazer um balanço desta novidade 
no Centro de Estudos de Fátima.

O Projeto Superturma decorreu ao longo do ano 
letivo, na última quarta-feira de cada mês, e to-
dos os alunos do segundo e do terceiro ciclos 
tiveram a oportunidade de competir, em equi-
pa ou individualmente, nas várias modalidades 
propostas pelo grupo de educação física.

Foram tardes de entusiasmo, euforia e compe-
tição saudável, em que o espírito de equipa, en-
treajuda e cooperação foi igualmente objeto de 
competição, reforçando estas boas práticas do 
CEF e contribuindo para o êxito deste projeto.

Estando certos de que o desporto cria um espí-
rito de equipa e de união, a adesão e empenho 
dos alunos foram notáveis: tudo isso enrique-
ceu não só a cultura desportiva como a prática 

da mesma sob o lema do saber estar, com fair 
play, em todos os momentos, mesmo naqueles 
que, inevitavelmente, poderão ter posto à prova 
a paciência e o autocontrolo de cada um, pois 
também no desporto, como na vida, há adver-
sidades.

Do Andebol à Natação, do Futsal ao Basquete-
bol, passando pelo Badminton, todos revelaram 
espírito desportivo, esforço e dedicação. Por 
isso, o Grupo de Educação Física, em nome da 
escola, dá os parabéns a quantos participaram 
no projeto.

Como nem todos podem ganhar, somados os re-
sultados – meticulosamente anotados em cada 
momento durante o decorrer do ano –, a tabela 
abaixo mostra a posição ocupada no pódio pe-
las diferentes turmas. 

Estão todos de parabéns e foi um prazer para o 
Inforcef acompanhar uma parte dos jogos e tes-
temunhar a seriedade profissional dos organiza-
dores de cada evento e respirar o bom clima de 
camaradagem e alegria vivido em cada um deles. 

(João Pedro Cochicho, Professor de Educação Física)

Breve balanço

O último torneio do projeto Superturma, na modalidade de basquetebol, realizou-se no dia 27 
de abril. No âmbito da Semana CEF, nos últimos dias de maio, foram dinamizadas outras ativi-
dades desportivas, em colaboração com a Associação de Estudantes, mas que não contaram 
diretamente para a classificação final deste projeto. Esse resultado teve em conta os critérios 

do comportamento e aproveitamento ponderados nas reuniões de avaliação de final ano.

DESPORTO ESCOLAR 

– Projeto Superturma –
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No âmbito dos novos conhecimentos 
sobre o cérebro, interessa à peda-
gogia e à educação, em geral, saber 
quais as estratégias que promovem 

o desenvolvimento cognitivo e melhoram a 
aprendizagem. 
Neste contexto, numa primeira fase do encon-
tro falou-se dos processos cerebrais e neuroló-
gicos, envolvidos na aprendizagem – perceção, 
atenção, memória, motivação, emoção – e, pos-
teriormente, foram trabalhadas estratégias que 
demonstram o modo como estas competências 
cognitivas podem ser dinamizadas em sala de 
aula, promovendo uma aprendizagem efetiva 
e uma atitude mais colaborante dos alunos nas 
atividades desenvolvidas na sala de aula.
Sabemos que, face às exigências e 
apelos do mundo exterior, nomeada-
mente aqueles que se referem ao uso 
das novas tecnologias, o interesse pe-
los métodos tradicionais de aprendi-
zagem é cada vez menor e, essa falta 
de interesse acarreta não apenas de-
sinteresse e desmotivação pelos con-
teúdos das diferentes disciplinas, mas 
também comportamentos desadequa-
dos e insucesso. Os jogos de vídeo e 
computador implicam aprendizagens, 
sujeitas ao processo de tentativa e 
erro, reforço e recompensa, altamen-
te geradoras de prazer e, por isso, avidamente 
procuradas por crianças e adolescentes. 
Conhecendo as áreas cerebrais mobilizadas 
nessas aprendizagens e o que, por exemplo, nos 
jogos, as dinamiza, o que se pretende é transpor 

para a aprendizagem escolar os mesmos princí-
pios que lhes estão subjacentes e desencadear, 
na sala de aula, ciclos de descoberta, de bem-
-estar e prazer que geram nos alunos a vontade 
de progredir, e isto a um nível de dificuldade 
cada vez maior, mas também cada vez mais 
motivador.
O interesse do tema para a atividade diária e 
formação dos professores e as necessidades por 
eles sentidas no âmbito de novas metodologias 
e estratégias que “prendam” os alunos e os mo-
tivem para aprender, geraram um amplo debate 
e a vontade de aprofundar estas questões num 
próximo encontro, que se deseja mais longo e 
profícuo.

FORMAÇÃO EM NEURODIDÁTICA

APRENDIZAGEM E CÉREBRO
Prof.ª Cília Seixo, Psicóloga

À dx., a Dr.ª Joana Gomes (Psicóloga Educa-
cional no Instituto de Neuro educação | Lisboa). 
Ao centro, Cristina Baptista (pós-graduada em 
Ciências da Educação, Análises e Intervenção e 
em Neuro educação). À esq., a professora Cília 

Seixo, organizadora do encontro.

No dia 17 de fevereiro, mais de 40 professores do CEF participaram numa ação de formação 
em neurodidática, promovida pelo Gabinete de Formação e dinamizada por duas formadoras  
IDEPH é o Instituto de Desenvolvimento e Estimulação do Potencial Humano. A neurodidática 
é uma nova disciplina que resulta do cruzamento entre as neurociências e a pedagogia.  Esta 

formação destinou-se sobretudo aos professores do CEF e metade do atual corpo docente 
da escola esteve presente, mas contou também com uma presença significativa de alunos da 

Universidade Sénior.

ALUNOS DE 
TECNOLOGIAS, 
ELETRÓNICA, 

AUTOMAÇÃO E 
ROBÓTICA NO MUSEU 

DA ELETRICIDADE

No passado dia 16 de fevereiro, os 
alunos do 10.º ano do Curso Pro-
fissional de Eletrónica, Automa-
ção e Robótica deslocaram-se a 

Lisboa, com os alunos do 12.º Ano do Curso 
de Ciências e Tecnologias, para uma visita de 
estudo. Esta deslocação à capital teve como 
objetivo conhecer diretamente diversos as-
petos das áreas de estudo destes alunos, que 

passaram o dia no Museu da Eletricidade.
Neste emblemático edifício junto ao Tejo, fun-
cionou, entre 1909 e 1972, a Central Tejo, uma 
central termoelétrica que abasteceu de energia 
elétrica toda a cidade e região de Lisboa. Hoje 
é Museu. Nesta visita de estudo interdisciplinar, 
foi possível relacionar, entre outros, temas das 
áreas da Física, da Eletricidade e Eletrónica, da 
Automação e da Informática.

A atenção e curiosidade dos alunos, sempre 
presentes, foram muito importantes para a 
compreensão dos vários processos explicados 
pelos guias. Além do conhecimento obtido ao 
nível dos métodos utilizados na transformação 
do carvão para obtenção de energia elétrica, os 
alunos puderam avaliar o trabalho desenvolvido 
na central, tendo em conta as difíceis condições 
de trabalho dos

No final, numa área que sempre fascina os uti-
lizadores, foi possível testar alguns equipamen-
tos que proporcionam experiências nas áreas 
ligadas à eletricidade.
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Já tinha sido notícia, há 3 anos, e 
voltou a ser, agora ainda com mais 

relevo: Cristina Neves Fonseca 
está entre os 30 empreendedores 
com menos de 30 anos de idade, 
considerados como mais promis-
sores a nível mundial pela revista 
americana FORBES. No dia 11 de 

março veio ao CEF dar uma «lição» 
centrada na sua experiência de 

estudante e empresária.

Mais, muito mais do que um teste-
munho de vida – pessoal e profis-
sional, ou vice-versa – proposto 
a jovens que, em breve, terão de 

enfrentar o desafio de escolher o seu futuro e 
optar por «se contentarem», ou não, com as 
ofertas de empregabilidade dos cursos que irão 
frequentar no ensino superior: Cristina	 das	
Neves	Fonseca	trouxe aos alunos dos dois últi-
mos anos de escolaridade, sentados nos lugares 
do auditório onde ela própria estava há apenas 
10 anos, um vibrante convite a irem mais longe, 
a serem inovadores, a inventarem o futuro ar-
riscando percorrer caminhos inexplorados para 
responderem aos desafios do mundo globaliza-
do em que vivemos. 

Durante quase duas horas, a jovem portuguesa 
que, com o seu colega Tiago	Marques,	inven-
tou novas formas de competir na área das tec-
nologias de informação, criando uma platafor-
ma competitiva e eficaz para interligar pessoas 
e empresas, falou dessa experiência, desde o 
percurso académico, que a levou a recusar su-
cessivas ofertas de trabalho em grandes empre-
sas. Uma delas chegou-lhe da PT, que a queria 
contratar, porque sabiam da sua capacidade ino-
vadora: nesse caso, ela própria, antes ainda de 
terminar a sua formação no Instituto Superior 
Técnico, diria o que propunha para si mesma 
como ocupação na empresa. Segundo Cristina 
Fonseca, há sempre uma solução melhor para 
cada problema, e é preciso encontrá-la. 

Mas o desafio a participar num concurso inter-
nacional levou-a, a si e ao Tiago, até aos Esta-
dos Unidos, à Meca do mundo da tecnologia e 
das apostas em grandes negócios, e aí abriram-
-se horizontes e um mundo de possibilidades 
que confirmaram a sua vocação de aspirar a 
algo sempre mais alto e melhor. A Talkdesk, 
uma solução de software para criar em poucos 
minutos uma central de atendimento telefónico, 
por eles criada a partir do nada, tornou-se numa 
empresa de sucesso, com milhões de dólares de 
financiamento e investimento, com sedes inter-
nacionais e mais de 50 engenheiros a praticar 
essa mesma arte de… inventar o futuro, pro-

CRISTINA NEVES FONSECA – EX-ALUNA DO CEF NA SILICON VALLEY 

Engenheiros, precisam-se!
curando a melhor resposta para os problemas 
detetados na vida quotidiana.

«São necessários mais engenheiros! No nosso 
caso – afirmou –, estamos sempre a tentar en-
con-trar engenheiros e é muito difícil encontrá-
-los». Não se trata de dar trabalho a quem sai 
da universidade com um diploma da Faculdade 
de Engenharia, mas a pessoas preparadas nessa 
área com «uma maneira de pensar virada para 
a solução e de problemas. A maioria não foi 
preparada para isso» – afirmou Cristina Fon-
seca ao responder a uma questão na parte da 
palestra reservada a um diálogo familiar e ami-
go com os estudantes. São precisos engenheiros 
– explicou – «que gos-tem do próprio trabalho e 
estejam mentalizados para detetar e encontrar a 
melhor solução para cada problema. 

É por isso que a engenharia é tão importante e 
tão difícil de encontrar hoje em dia». E há tanta 
a oferta de trabalho para eles que um engenheiro 
geralmente não permanece na mesma empre-
sa por mais de um ou dois anos, sendo cons-
tantemente solicitado com novas propostas – 
obviamente mais aliciantes. Como exemplo, 
a fundadora da Talkdesk revelou que na sua 
empresa vários engenheiros com menos de 30 
anos recebem mensalmente mais de 2.000 eu-
ros de ordenado por mês, “limpos”. Um aviso 
e uma informação preciosos.

Como se inicia uma empresa, como se pla-
neia, como se enfrentam as dificuldades, 
como… ? Foram muitas as questões às quais 
a antiga aluna do CEF respondeu, sempre com 

um sorriso de juventude e uma clareza e simpli-
cidade admiráveis e cativantes. Não são adjeti-
vos a mais. Foi de facto um daqueles encontros 
que enchem as pessoas de admiração por uma 
«celebridade» con-sagrada pela revista Forbes, 
que a colocou entre os 30 empreendedores com 
menos de 30 anos mais promissores a nível 
mundial. «De certa forma – afirmou diretor do 
CEF ao apresentar a oradora – Cristina Fonse-
ca representa aquilo que o CEF sempre foi e 
quer conti-nuar a ser: uma escola que forma 
cidadãos do mundo de hoje», cumprindo os 
ideais do seu pro-jeto educativo.”

Cristina Fonseca nasceu no concelho de Ourém 
(Cercal), no seio de uma família humilde, e 
mantém-se fiel às suas origens e aos valores que 
cultivou, na família e ao longo da sua formação 
e escolar no CEF, durante oito anos, de forma 
transparente e arrebatadora. Também por isso, 
a simpatia e simplicidade que manifestou ao fa-
lar com os alunos da sua antiga escola fizeram 
esquecer o tempo e o encontro prolongou-se até 
ao limite da hora do almoço, que partilhou com 
os seus antigos professores na cantina desta co-
munidade escolar.
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Escola Solidária e Voluntária 

Em lar de Idosos
Retomando experiências positivas dos anos passados, no âmbito das iniciativas que 

identificam o CEF como Escola Solidária e Voluntária, o Clube de Solidariedade do En-
sino Básico organizou mais uma visita a um Lar de Terceira Idade. Pela segunda vez, os 

destinatários foram os utentes do lar situado mesmo junto ao santuário de Fátima. 

DIA DA EUROPA
 – Palestra –

À semelhança do que vem sendo há-
bito, no dia 9 de maio repetiu-se a 
tradição e o Dia da Europa foi co-

memorado no CEF, com duas atividades: de 
manhã, no auditório, a convite da Associação 
de Estudantes, teve lugar uma palestra com o 
deputado Duarte Marques, que falou sobre o 
funcionamento das instituições comunitárias 
e de aspetos práticos do quotidiano, eviden-
ciando um conjunto de vantagens do facto de 
pertencermos à União Europeia.

O tema da conferência cingiu-se ao nosso 
país e foi formulado com a pergunta: «Portu-
gal e a União Europeia: cidadão português, 
cidadão europeu?» Ainda não se tinha rea-
lizado o referendum que «desuniu» o Reino 
Unido acerca da saída da Grã-Bretanha da 
UNião Europeia (Brexit) e essa eventualida-
de, com as suas consequências, não foi deba-
tido no encontro.

– Europaper –
A segunda atividade que assinalou a come-
moração do Dia da Europa teve lugar de 
tarde, no pavilhão da escola, pois as más 
condições meteorológicas impediram a sua 
realização em espaços ao ar livre, como 
previsto e como é tradição. Aqui, o Hino da 
Alegria, executado pelos alunos do 5.º e do 
6º anos, foi o momento de partida do Eu-
ropaper, em que participaram os alunos do 
7.º ano, sob a coordenação e orientação dos 
alunos mais velhos de quatro turmas: 10.º 
D, 11.º E, F e G. Os temas que animaram a 
azáfama dos alunos em busca de respostas 
para as questões propostas verteram também 
desta vez sobre a história e o processo que 
conduziu à realidade atual da União Euro-
peia, desde a sua fundação, pelo Tratado de 
Roma, em 1957, e já antes, com a criação da 
CECA .

Na tarde do dia 17 de fevereiro, os alu-
nos do Clube de Solidariedade efe-
tuaram uma visita ao Lar de Santa 

Beatriz da Silva, em Fátima.

Fomos calorosamente acolhidos pela Ani-
madora Social e depois conduzidos à sala de 
convívio dos utentes, na qual estes jovens de 
“idade madura” aguardavam os visitantes. 

Houve animação musical, com reportó-
rio escolhido pelos alunos e executado por 
eles, numa boa interação com os utentes que 
acompanharam, cantando generosamente 
com os membros do Clube. 

Foi interpretada a canção do Bei-
jinho, de Herman José, Malhão, 
e, por último, o Hino da Alegria, 
com letra de Lopes Morgado, fra-
de Capuchinho. Posteriormente, 
a animadora social convidou os 
alunos a encherem balões: quando 
acabavam por rebentar, os alunos 
assustavam-se e isso fazia surgir 

grandes gargalhadas por parte dos utentes. 
Depois, foram realizados jogos, em conjunto, 
e com uma bola gigante – por alguma razão, 
não revelada, a cor deste globo flexível fazia 
pensar no Sporting. 

A apresentação pessoal dos visitantes foi feita 
quase no final do encontro. Ao chegar a vez 
de Mariana	Lucas, membro do clube, que ce-
lebrava nesse dia o seu aniversário, foi para 
todos uma alegria cantar-lhe de imediato os 
merecidos Parabéns a você!

A despedida estava feita, mas eis senão quan-
do a animadora social pediu que o encontro se 

prolongasse por mais uns instantes 
e sugeriu que cantássemos nova-
mente o Hino da Alegria: os uten-
tes tinham particularmente gostado 
desses momentos! E assim voltá-
mos a presenteá-los com uma bela 
música.

Foi uma visita muito enriquecedo-
ra, quer certamente para os alunos, 
quer também para os utentes do lar. 
Obrigada a todos!

Maria da Graça Fevereiro

Um pequeno contributo

A turma do 10.º ano do Curso Profissional 
de Comércio realizou nos dias 25 e 27 de 
maio uma banca com venda de comida, 

no âmbito da disciplina de Comunicar	no	Pon-
to	de	Venda. 

O objetivo desta atividade era angariar algum di-
nheiro para fazer um donativo a uma instituição 
da comunidade local. A escolha da turma recaiu 
no Lar	de	 Idosos	de	Santa	Beatriz	da	Silva, 
uma vez que uma das alunas conhece bem esta 
instituição e sabe que a mesma necessita de ver-
ba para a compra de uma carrinha adaptada ao 
transporte de pessoas em cadeira de rodas. Nesta 
sequência, no dia 2 de junho a turma deslocou-

-se ao lar para entregar o seu donativo. Fomos 
recebidos pela irmã Teresa, diretora do Lar que, 
depois de agradecer a nossa oferta, nos levou a 
conhecer as instalações, nomeadamente as áreas 
comuns destinadas aos utentes. Na verdade não 
tínhamos a noção da dimensão da instituição 
nem do trabalho que se pode realizar com estas 
pessoas. A irmã Teresa agradeceu-nos bastante e 
reforçou a importância destes gestos para que as 
instituições possam continuar a dar as melhores 
condições possíveis aos seus idosos. 

Para a turma, foi um pequeno gesto que nos deu 
bastante prazer.

A turma CPTC - 10º H1



 Julho de 2016   21 

9.º Ano |Autorretratos

9.º ANO  | Educação Visual

Pictogramas

Os alunos do 9.º Ano, em aulas de 
Educação Visual, realizaram uma ati-
vidade que consistiu em projetar e 

construir um conjunto de pictogramas dedica-
dos aos espaços escolares. Tratou-se de uma 
representação gráfica simples, esquemática e 
normalizada que, de forma realista, pretende 
significar uma ideia, um conceito, um lugar ou 
objeto reconhecível por todos, utilizando uma 
linguagem visual o mais universal possível.

Além dos pictogramas, os mesmos alunos realizaram no mesmo lugar uma exposição, escolhendo 
doze autorretratos realizados sob a coordenação da professora Lígia Carvalho, também nas aulas de 
Educação Visual. Para este trabalho, os alunos evitaram a tentação de Narciso e, em vez de recorrer 
a espelhos para reproduzir a sua «verdadeira efígie», optaram pelos 
serviços de Reprografia da escola, imprimindo a 
própria fotografia de cartão 
escolar.

DESAFIOS DA 
MATEMÁTICA

Setenta alunos do II ciclo participaram, pela 
primeira vez, nos “Desafios	de	Matemáti-
ca”	 – um concurso da Escola Superior de 
Educação e Ciências Sociais (ESECS) do 
Instituto Politécnico de Leiria que se propõe 
promover a resolução de problemas de Ma-
temática de forma divertida.

Este projeto destina-se aos alunos do 1.º e do 
2.º ciclos do Ensino Básico da área geográfi-
ca de Leiria e, além do IPL, envolve também 
o núcleo regional de Leiria da Associação de 
Professores de Matemática (APM).

Dos quase 1250 participantes, três alunos do 
CEF classificaram-se entre os 54 que foram 
apurados para a prova final, realizada no dia 
4 de maio. 

EXTERNATO – Drones
No dia 5 de maio, 
duas turmas do 
I ciclo do ensino 
básico – Externato 
de São Domingos 
– viveram uma ex-
periência simulta-
neamente surpreendente e desafiadora: no 
espaço colorido da Estufa, viram e descobri-
ram como funciona uma das mais recentes 
invenções no âmbito das tecnologias: com os 
pés bem assentes na terra, todos sonharam 
voar alto… 

EXTERNATO 
— mês mariano —

Como é tradição do Externato de São Do-
mingos, os alunos vivem o mês mariano 
com uma pequena celebração semanal, com 
cânticos e a oração de uma dezena de Ave-
-marias do rosário. 

GRUTAS DA MOEDA
As aulas nem sempre decorrem entre as quatro paredes de 
uma sala convencional: que o digam os alunos do 11.º Ano 
que tiveram a oportunidade de estudar os fenómenos geo-
químicos que originam o modelado cársico, no interior das 
Grutas da Moeda, no concelho da Batalha. A visita foi or-
ganizada em par-
ceria pelos pro-
fessores das 
disciplinas de 
Biologia e Geo-
logia e Física e 
Química.

Nas fotos, um parte dos 
alunos | Turmas A e B

Terminado o 
trabalho, ofere-
ceram os símbo-
los que criaram 
à escola, colo-
cando-os em lu-
gar de destaque 
e propuseram-nos como modelos a serem uti-
lizados. Esta é uma pequena amostra, aleatória, 
dos trabalhos realizados
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“Futura eu”
Larisa Tiurbe | 12.º F
(9 de maio de 2016)

“Futura eu”, reparei em várias coisas 
curiosas esta semana e bastou-me parar 
para ver, refletir e sentir com emoção o 
que me rodeava. Experimenta sentares-te 

no centro de uma movimentação. Aperceber-te-
-ás que és insignificante, uma pessoa invisível a 
quem ninguém olha e admira. Pára para visua-
lizares aquilo que te rodeia e deparar-te-ás com 
diversos tipos de movimentação: apressada que 
leva as pessoas a caírem várias vezes, demorada 
e pausada. Normalmente identificar-te-ás com a 
primeira quando vires pessoas engravatadas ou 
pessoas preocupadas em não chegarem atrasa-
das, verás que o andar é quase mecânico e fá-las 
cair, pois enquanto correm pensam em preocu-
pações, pensam no dia seguinte, pensam, absor-
tas, desligadas da realidade e fechadas em si, 
assim serás tu no futuro ou assim te imagino no 
futuro. Aperceber-te-ás que as pessoas que lite-
ralmente deambulam admiram e em vez de pen-
sarem em preocupações pensam em calças, ves-
tidos, pernas, rabo,... pois quando o homem não 
pensa nas preocupações do dia a dia, que têm 
uma conotação racional, arranja outras coisas 
em que pensar, como em objetos materiais ou, 

até, em sexo. 
O sexo apare-
ce ao homem 
quando se limita a divagar por ruas e a obser-
var atenciosamente, particularmente atencio-
sa, acredita. E é assim que o homem se revela 
animal. Depois verás o andar pausado, este tem 
ambas as vertentes e mais, pois observa tudo, 
apesar de lhe escapar alguns detalhes por não 
lhes dar grande importância, dado que querem 
apenas chegar a casa ou ao trabalho relaxados. 

De entre estes andares e movimentações todas, 
sentirás uma brisa que nunca sentiras antes, per-
passa pelo teu cabelo e rosto, olharás para o céu, 
para as nuvens, talvez para uma árvore ou duas 
e tentas percebê-la, a natureza que te parece es-
cassa, da mesma forma como aos humanos, mas 
não conseguirás, sentir-te-ás frustrada, mas de-
pois aliviada por te sentires outra, por sentires 
uma nova “tu” a irradiar no teu espírito. Aquela 
que acredita que se desapareceres de seguida, 
levarás contigo algo surpreendente, inexplicá-
vel e mágico que afinal de contas sempre esteve 
presente e somente naquele momento o sentiste.

A c o m p a n h i a 
Teatro	 Educa	
veio ao CEF, 
na tarde do dia 

19 de fevereiro, apresen-
tar um espetáculo des-
tinado aos alunos do 7.º 
e do 8.º anos, intitulado 
«A Poesia não é tão rara 
com parece». 

Trata-se de uma comédia, 
muito bem representada e 
com interação do público, 
útil sobretudo para obser-
var a arte da boa recita-
ção e para proporcionar 
bons momentos de lazer: 
o final do espetáculo, im-
provisado com o envolvi-
mento direto dos alunos, 
demonstrou um elevado 
profissionalismo dos ato-
res. 

TEATRO EDUCA
«A poesia não é tão rara... como parece»

Acompanhados pelos professores e funcio-
nários do Externato, todas as quartas-feiras 
de maio, de manhã, os alunos subiram até 
à Capela do CEF para essa celebração: foi 
comovedor ver a seriedade e o empenho re-
velados pelos alunos que dinamizaram a ati-
vidade e assistir a esta manifestação de afeto 
e devoção à Virgem Maria.

PALESTRA – CFQ 
“Química ao serviço da vida e prisioneira 
da guerra” – foi o tema de uma conferência 
destinada a alunos do Ensino Secundário, 
proferida no CEF pelo professor Sérgio	
Rodrigues, na manhã do dia 25 de maio. A 
iniciativa foi organizada pelo grupo de Física 
e Química, no âmbito da Semana CEF.

PLANETÁRIO
No âmbito da celebração da Semana CEF, o 
Grupo de Física e Química convidou a Uni-
versidade de Coimbra a trazer e montar um 
planetário na nossa escola, de modo que os 
alunos do 7º ano do CEF e os do I ciclo do 
Externato de São Domingos pudessem des-
cobrir o universo e aprofundar alguns dos 
conteúdos abordados nas aulas.

Esta atividade decorreu no dia 24 de maio, 
durante todo o dia: o entusiasmo dos alunos 
foi enorme, e foi partilhado pelo engenheiro 
Eloi	Duarte, mais uma vez impecável nas 
suas explicações, sempre com boa disposi-
ção e sentido de humor. 
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Clever Pants is a group made up of 
three professional native English-
-speaking actors who have been per-
forming musical comedies for the 

last 10 years, providing interactive English lan-
guage theatre for audiences of all ages, abilities 
and backgrounds. It was their first visit to our 
school and the students described them as being 
very funny, motivating and dynamic. In addi-
tion, the students had a very active and positive  
participation and they look forward to seeing 
them next year!

TEATRO INTERATIVO INGLÊS

CLEVER PANTS’ COMPANY
Tarde de 6 de maio: teatro, em inglês, para todos os alunos do II e do III ciclos: como sempre 
aconteceu com outras companhias que anualmente vieram representar no CEF obras escolhi-
das para públicos diferentes, também este ano atuaram não só os atores da companhia Clever 
Pants – «genuinamente ingleses», na fala e no trato – mas vários alunos por eles convidados a 
subirem ao palco e a representar… ao vivo e sem ensaio. Foi muito apropriado o modo como 
os atores souberam interagir com o público e muito bem escolhidas as peças: os alunos mais 
novos ficaram encantados com as peripécias que aconteceram no Camp Mosquito; os do III 
ciclo deleitaram-se a ver uma versão… «muito própria desta companhia» da história de The 
Legend of Sleepy Hollow, de Washington Irving. Estamos no século XVIII, numa cidadezinha 

americana, famosa pelos fantasmas que nela habitam e pelas suas superstições.

We believe that this kind of events is always 
very enriching as it allows students to interact 
with the actors, showing their abilities and hel-
ping them develop not only their artistic but 
also their language skills. Furthermore, It opens 
doors to a world of fantasy, imagination and en-
tertainment!
Based on the information sent by the company, 
here are the synopses of both shows.

Luísa Remédios, com o Grupo Disciplinar de Inglês

CAMP MOSQUITO 
(5th and 6th graders)

Summer is here…but instead of going on a fa-
mily holiday, Frankie is sent off to a Camp Mos-
quito. At first, Frankie is a little disappointed, 
but he soon gets excited at the idea of a summer 
of activities, adventure and fun…and the possi-
bility of winning the “ Camp Mosquito Cup”. 
Unfortunately, Frankies’s hopes of victory are 
frustrated by Tracy; a cheeky competitive girl 
who is determined to beat Frankie at all costs. 

The students will have to help Frankie by sin-
ging, dancing all the way to the happy ending.

SLEEPY HALLOW
(7th,8th and 9th graders)

Clever Pants presents its very own version of 
Washington Irving’s classic tale. Sleepy Hallow 
is a small town in 18th century USA legendary 
for its ghosts and superstitions. Here two young 
men, Ichabod Crane, the dorky schoolmaster 
and Brom Bones, the local cool guy are determi-
ned to impress the bright and beautiful Katrina 
Van Tassel. But what does Katrina think about 
all this unwanted attention? All becomes clear 
with a phantasmagorical final during the town’s 
haunting Halloween party!



  24   Inforcef  77

9.º ANO 
Workshop Profissões
Encontro com os Pais

No passado dia 30 de maio foi 
concluído o programa de orientação 
vocacional levado a cabo ao longo 

do ano letivo pelo Dr. Fernando Ferreira, 
responsável pelos Serviços de Psicologia e 
Orientação do CEF. 

Deste modo, os alunos de 9º ano de esco-
laridade foram convidados a participar num 
workshop sobre as áreas a escolher no pró-
ximo ano letivo. 

Na sequência desta atividade, ao fim do dia, 
encarregados de educação e alunos puderam 
refletir sobre as suas futuras profissões e os 
seus possíveis percursos formativos.

FOTOGRAFIA 
O Clube de Fotografia decidiu aceitar um 
convite da D. Isabel e pôr mãos à obra, que 
é como quem diz, dedo no obturador. E as-
sim surgiu a ideia de dar mais cor à papelaria 
com a criação de dois painéis de fotografias. 

As imagens foram captadas ao longo deste 
ano, com os elementos do Clube. Foram fo-
tografados dossiês, lápis, canetas, borrachas 
e pincéis, captados pormenores, ambientes e 
até algumas das relíquias da papelaria.

É com um brilho nos olhos que os alunos 
sentem este seu legado à escola, para conti-
nuar a iluminar e colorir a papelaria.

CONÍMBRIGA

No dia 8 de junho, os alunos do 7.º ano recu-
peraram uma visita de estudo prevista para o 

No dia 28 de janeiro, os alunos do Curso 
Científico-Humanístico de Ciências So-
cioeconómicas dos 10.º, 11.º e 12.º anos 

realizaram uma visita de estudo à empresa “RE-
NOVA”- Fabricação e transformação de papel, 
localizada em Zibreira, no concelho de Torres 
Novas.

A visita teve como objetivo conhecer e identifi-
car os fatores produtivos da empresa (recursos 
naturais, matérias-primas utilizadas), trabalho e 
capital e outros aspetos da sua organização: equi-
pamento, postos de trabalho e funções desem-
penhadas, bem como reconhecer a importância 
socioeconómica desta unidade produtiva para o 
contexto local, regional e nacional. Os alunos 
tinham ainda que identificar os diferentes tipos 
de impacto ambiental e conhecer as medidas 
tomadas para minimizar os riscos ambientais e 
promover as relações interpessoais.

A atividade ocupou a par-
te da tarde e permitiu aos 
alunos aprender imensos 
conteúdos das suas dis-
ciplinas e descobrir que 
esta grande empresa por-
tuguesa exporta os seus 
produtos para numerosos 

países, desde o Japão aos Estados Unidos, pas-
sando pela França, país onde é feita publicidade 
ao seu papel, nomeadamente nas casas de banho 
do Louvre. 

Esta fábrica foi fundada em 1818, mas só a partir 
de 1939 se tornou notável o seu desenvolvimen-
to: mais de 5000 toneladas de papel foram pro-
duzidas em 1981!

Esta empresa tem uma ETAR biológica, a 1ª a 
ser construída na Península Ibérica e a 2ª na Eu-
ropa. Tem também armazenagem de papel para 
reciclagem e a Renova “Super” foi o primeiro 
papel higiénico 100% português.

Foi uma visita muito interessante e, obviamente, 
os objetivos foram todos atingidos: de facto, os 
alunos avaliaram globalmente como boa e muito 
positiva a atividade, pois também promoveu o 
convívio e a camaradagem, apesar de o tempo 

ser escasso. 

Só ficaram com pena de 
não terem podido docu-
mentar a visita, pois, por 
razões de segurança e de 
política da empresa, não é 
permitido tirar fotografias 
nem filmar.

RENOVA

Visita à Fábrica de Papel do Almonda
Prof.as Maria da Luz Vieira e Carla Simões

Projeto “Maçã dos Afetos”
Esta atividade foi promovida e dinamizada pelo Núcleo de Educação para a Saúde – NES 
– em parceria com as Unidades de Saúde de Fátima. A Enfª Lénea Coelho continua a ser, 
como formadora, uma presença sempre bem-vinda e querida junto dos alunos aos quais 

dedica o seu tempo, nesta e noutras áreas das suas competências profissionais.

Realizou-se durante o mês de fevereiro 
um conjunto de atividades, destina-
das aos alunos do 5º ano, no contexto 
do Projeto “Maçã dos Afetos”.

Este projeto insere-se no Programa Nacional 
de Saúde Escolar, com atividades nas áreas da 
Educação e Saúde e tem como objetivos pro-
mover a reflexão pessoal sobre os sentimentos/
emoções de cada um; treinar a empatia como 
reconhecimento dos sentimentos/emoções dos 
outros e promover competências pessoais e in-
terpessoais como motor de uma saúde mental 
saudável.

A escola apresenta-se como um local privilegia-
do para o desenvolvimento destas atividades, 
uma vez que esse é o local onde as crianças pas-
sam a maior parte da sua vida e onde vivenciam 
muitas experiências afetivas que vão influenciar 
as suas aprendizagens e também a forma como 
se vão relacionar com os outros. Com estas ati-

vidades proporciona-se a criação de laços afeti-
vos, nomeadamente dentro do grupo turma, que 
concorrem para um relacionamento mais equili-
brado e mais assertivo.

Como resultado deste trabalho, e depois de uma 
reflexão sobre a importância dos afetos, os alu-
nos foram convidados a registar a sua opinião e 
a construir uma maçã dos afetos. 

(Teresa Ferreira | NES)
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Na passada sexta-feira, dia 29 de abril, 
nós (concorrentes do CNL) apurados 
na biblioteca da nossa escola segui-
mos em direção a Tomar, a cidade 

templária, que fora escolhida para o apuramento 
dos melhores leitores do distrito de Santarém, de 
modo a selecionar o concorrente mais apto para 
a fase nacional, realizada no Porto.
Ao chegar à Biblioteca Municipal de Tomar, 
a professora Marlene registou a presença dos 
alunos e, de seguida, fomos orientados para o 
auditório, onde ficámos sentados com um banco 
de distância de outro concorrente para a realiza-
ção da prova escrita, de modo a não copiar pelo 
vizinho. Depois da prova escrita, esperámos 
pelos resultados. Enquanto aguardávamos, foi-
-nos oferecido 
um pequeno 
um pequeno 
teatro sobre o 
Auto da Barca 
do Inferno. De 
seguida, a Es-
cola de Hote-
laria de Tomar 
preparou-nos 
um lanche.

Também este ano o CEF mar-
cou presença na fase distrital do 
Concurso Nacional de Leitura; as 
provas dos escalões do III ciclo e 
Secundário realizaram-se em To-
mar, cidade templária, Os alunos 
concorrentes foram, por ordem 
de anos:  Jacinto	 Pedro	 (8.º C); 
Rodrigo	 Galo	 (9.º A); Carolina	
Francisco	 (9.º B). No ensino Se-
cundário; António	 Correia	 (10.º 
C) e Leonardo	 Pena (10.º D), 
que também estiveram em Tomar, 
acompanhados pelas professoras 
Marlene	Frazão	e, pela primeira 
vez, Ana	Margarida	Oliveira.

Depois desta lon-
ga espera, fomos 
chamados de novo 
ao auditório para 
a 2.ª fase da pro-
va em que apenas 
6 alunos estavam 
apurados. Para 
meu espanto, fui 
um deles! Quando 
me chamaram fui 
para o palco, junto 
dos 5 outros con-

correntes. Deram-nos a escolher uns envelopes, 
com excertos para a prova de leitura expressiva, 
um outro envelope com o tema da prova de ar-
gumentação e com um poema que tivemos de 
decorar em 2 minutos para a prova de drama-
tização.
Graças aos apoios que a professora Marlene nos 
deu, estive, digamos, confortável, pois praticá-
mos nesses apoios a leitura expressiva e o texto 
argumentativo para a 2.ª fase.
No final, chamaram os 3 primeiros classificados 
ao palco. Infelizmente não fui um deles, mas ter 
chegado onde cheguei já foi bastante gratifican-
te. Agradeço à professora Marlene e ao profes-
sor Tomé pelo apoio nesta prova que me trouxe 
imensa experiência!

A minha experiência
Rodrigo Galo, 9.º A

 Concurso Nacional de Leitura 

Para meu espanto, fui um deles!
mês de fevereiro mas que não se realizou na 
altura devido ao mau tempo, que provocou 
cheias e o alagamento de uma parte da área 
a ser visitada.

Esta atividade enquadrou-se no âmbito das 
disciplinas de Ciências Naturais e História: de 
facto, os alunos visitaram a Galeria de Mine-
ralogia e Geologia do Museu de Ciências da 
Terra de Coimbra; os laboratórios do Centro 
de Neurociências de Biologia Celular da Uni-
versidade de Coimbra, e, de tarde, as ruínas 
de Conímbriga e o Museu Monográfico. 

Puderam assim entrar em contacto direto 
com uma parte do património que documen-
ta a romanização da Península Ibérica.

5.º e 6.º anos 
TRABALHOS EVT 

Já estamos habituados a ver, no final de cada 
período, o átrio do corredor do II e III ci-
clos repleto de belos trabalhos realizados ao 
longo do ano, compondo exposições tem-
porárias que os alunos mostram depois aos 
pais, com orgulho e emoção. Uma parte dos 
alunos que os realizaram apresentaram com 
orgulho e competência, na última emissão da 
televisão online da escola do ano letivo de 
2015/16, as diversas secções em que se arti-
culou a exposição.
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Dia do Nariz Vermelho
No dia 1 junho, o Dia do Nariz Vermelho foi 
comemorado no CEF com fotos de grupos. 

Ao longo do dia, muitos membros da comu-
nidade escolar puderam recordar as origens 
da iniciativa, vendo passagens do filme Patch 
Adams, com a inconfundível interpretação de 
Robin Williams.

BIOLOGIA
As professoras do grupo disciplinar de Bio-
logia e Geologia atualizam saberes sobre o 
contexto geológico das Serras de Aire e Can-
deeiros.

MATEMÁTICA
No dia 8 de julho, sexta-feira, cinco professo-
ras do Grupo de Matemática do CEF estive-
ram presentes na nona edição do Mat Oeste, 
sob o tema Matemática e o Futuro. Foi um 
dia cheio de palestras e aprendizagens,  num 
ambiente de boa disposição, como revelam 
estas imagens publicadas no Facebook.

Apesar de o dia ter 
despertado de 
cara tristonha, 
foi com entusias-

mo que, às nove horas do dia 
onze de fevereiro, os peque-
nos príncipes e princesas do 
quinto ano compareceram 
no parque dos autocarros, 
para iniciar uma viagem que 
tinha como destino Óbidos, 
vila de rainhas.

Chegados ao destino, anima-
dos e ansiosos pelo que os esperava, reuniram-se 
junto ao Posto de Turismo, onde os aguardavam 
as duas guias que os iriam acompanhar numa vi-
sita à vila. Organizados em dois grupos, deram 
então início a uma nova viagem – uma viagem 
ao passado, às origens de Óbidos. Assim, per-
correram as belas e estreitas ruas que levavam 
ao castelo, ouvindo as informações que lhes iam 
sendo transmitidas e que já tinham percebido 
poder ser-lhes necessárias para o “peddy paper” 
que, a seguir, iriam realizar. Bem, verdade seja 
dita, alguns estavam mais preocupados em tirar 
fotografias a tudo (como os japoneses – que tam-
bém por lá andavam, se a máquina não tivesse 
sido substituída pelo telemóvel…) do que em 
ouvir essas explicações… Alguns, mais preve-
nidos, lá foram gravando o que ia sendo dito…

Chegados ao castelo, algumas expetativas saí-
ram goradas – não podiam subir às muralhas, 
porque era perigoso (mas parece que alguns 
mais atrevidos o fizeram à socapa…); não po-
diam visitar o castelo, porque tinha sido trans-
formado num hotel e não estava aberto ao públi-
co… A consolação foi mesmo a oportunidade de 
desfrutar da bela paisagem que puderam mirar lá 
bem do alto. 

Restava-lhes descer até ao 
pelourinho, pois seria ali que 
iriam iniciar a sua aventura 
pela vila. Recolhidos debaixo 
do telheiro de uma casa pró-
xima, fizeram grupos (a que 
deram sugestivos nomes) e re-
ceberam a documentação que 
lhes permitiria ir à descoberta. 
A correria animou as ruas, não 
houve comerciante que tivesse 
escapado às sagazes questões 
que estes aventureiros lhes co-
locavam – para ganhar o pro-
metido prémio, valia tudo!

Uns mais rápidos, outros mais 
lentos, mas todos conseguiram 

“levar a água ao seu moinho” e, à hora de almo-
ço, os resultados já eram conhecidos. Mas havia 
que alimentar a expetativa e resistir às insisten-
tes perguntas sobre quem tinha sido o vencedor. 
O almoço, as compras e o tempo dedicado à ex-
pressão plástica acabou por dar uma ajuda (esta 
visita foi efetuada em interdisciplinaridade, en-
volvendo as disciplinas de História e Geografia 
de Portugal, Português e Educação Visual).

Foi um prazer vê-los (autênticos van Ghogs) a 
desenhar as casas e os monumentos em frente à 
Igreja de Santa Maria – tiveram sorte, o S. Pe-
dro deu uma ajudinha! No final, alguns trabalhos 
eram verdadeiras obras de arte (claro que os mais 
preguiçosos desenharam apenas uns rabiscos, a 
despachar, queriam ter mais tempo livre…).

A visita estava a terminar – era tempo de re-
gressar… Já junto aos autocarros, formando um 
círculo expectante, souberam, finalmente, qual 
tinha sido o grupo vencedor – parabéns 5.º A! 
Parabéns, Afonso	Henriques	(não estivesse ele 
no seu ambiente natural…), Guilherme,	Rodri-
go	Morgado	e	Rui!	Como conseguiram só eles 
sabem, mas foi com muito orgulho que conhe-
ceram o resultado!

Esta aventura chegou ao fim 
no C.E.F., com muitos en-
sinamentos, que lhes cabe 
partilhar. Foi uma visita de 
aprendizagem, mesmo para os 
professores – sabiam que as 
barras coloridas das casas de 
Óbidos simbolizavam as dife-
rentes classes sociais? Esta foi 
só para vos despertar o desejo 
de conhecer uma vila que é 
mais do que eventos natalí-
cios e medievais, chocolate e 
ginjinha (que não foi esqueci-
da, evidentemente…)…

Julieta Nunes de Figueiredo

Mais uma vez, a vila de Óbidos e o seu cenário medieval encantaram os alunos do 5.º 
Ano, no dia 11 de fevereiro. Foi uma visita de estudo, já habitual, que proporciona o 

ambiente ideal para aprender e pôr à prova conhecimentos comuns a diversas discipli-
nas. E é uma experiência que ficará para sempre na memória dos visitantes, com os seus 
segredos e emoções. A professora Julieta Figueiredo descreve para os leitores do Inforcef 

essa experiência.

5.º Ano 

Óbidos – À descoberta do passado 
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No âmbito do dia Mundial da Saúde, rea-
lizou-se nos dias 5 e 7 de abril de 2016 
um rastreio visual aos alunos do 2º ciclo, 

numa parceria estabelecida com a Óptica	 An-
dreia, em Fátima. Foram responsáveis por este 
rastreio os optometristas Drª Andreia Santos e Dr. 
Rúben Almeida, que nos explicaram a importância 
de despistar precocemente as alterações visuais.
Estas alterações passam muitas vezes despercebi-
das aos alunos e Encarregados de Educação que, 
muitas vezes, deixam passar longos períodos de 
tempo, podendo mais tarde dar origem a outro 
tipo de complicações, nomeadamente o baixo ren-
dimento escolar, anomalias de refração, opacida-
des nos meios transparentes do olho, estrabismos 
ou outras condições que afetem a visão, podendo 
lesar definitivamente o sistema visual. Há idades-
-limite para que as diversas avaliações sejam rea-
lizadas e é geralmente aconselhado que no início 
da idade escolar se reúnam as melhores condições 
possíveis de utilização das funções visuais para 
dar tempo para compensar ou corrigir as alterações 
que sejam detetadas.
Dos 182 alunos que compõem o 2º ciclo, 149 rea-
lizaram o rastreio visual.

Participantes no rastreio

Gráfico 1 – Resultado dos rastreios visuais reali-
zados aos alunos

Como se observa no gráfico 1,34% dos rastreados 
tiveram um resultado inconclusivo ou necessitam 
de fazer consulta. Estes dois indicadores são dados 
importantes que nos informam acerca da impor-
tância de se fazer uma consulta, mesmo sendo para 
despiste. 

Uma grande parte dos alunos, 48%, não apresen-
tou dificuldade em ver ou já estão a ser acompa-
nhados.

Exame Visual

Gráfico 2 – Percentagem de alunos que já fizeram 
o exame visual 

Neste gráfico pode observar-se que 43% dos alu-
nos nunca fizeram uma consulta aos olhos.

Dores de cabeça

Dia Mundial da Saúde | 7 de abril de 2016

Rastreio visual
Gráfico 3 – Alunos que referiram ter dores de 

cabeça

De todos os alunos que fizeram o rastreio, 6% refe-
riram ter dores de cabeça. Apesar de este dado poder 
ter várias origens para além da visão, destacam-se 
nalguns casos o esforço que os olhos fazem para ver 
nítido e/ou a pouca iluminação na realização das ta-
refas, principalmente as de perto. 

Visão das cores

Gráfico 4 – Alunos que apresetaram alteração no 
teste de visão das cores

No teste de visão das cores, 7 alunos apresentaram 
alterações, tendo alguns já conhecimento desta si-
tuação. Nalguns casos recomendou-se confirmar 
esta alteração.

Os resultados obtidos foram em parte positivos 
pois constatou-se que aproximadamente metade 
dos alunos que fizeram o rastreio já estavam a ser 
acompanhados e/ou não apresentaram dificuldade 
em ver. Os restantes verificaram que este tipo de 
ações são uma forma de contribuir para a sensibi-
lização e deteção de possíveis alterações visuais, 
que permitem melhorar o rendimento escolar e ter 
mais facilidade nas tarefas/atividades do dia-a-dia.

NES, | Teresa Ferreira

20 de junho
Dia do Município

Os alunos João Mendes e Maria Alves, am-
bos do 10.º A, participaram, no dia 20 de 
junho, na sessão solene comemorativa do 
Dia do Município de Ourém. A sessão, apre-
sentada por estes alunos, marcou a abertura 
oficial das Comemorações do Centenário das 
Aparições de Fátima.

TIC – Drones | Code2Fly
O Cef marcou presença no XVI Encontro 
das TIC na Educação (7 e 8 de julho) com a 
apresentação do Projeto GO! (Drones) e com 
o workshop intitulado Code2Fly. Aconteceu 
na Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais, do Instituto politécnico de Leiria 
(ESECS | IPL), organização do CCEMS.

Uso	doméstico
• Cobrir bananas ou abacate para amadurecer.
• Recolher lixo.
• Limpar vidros.
• Dobradinho, serve para alinhar os pés da 

mesa.
• Embrulhar louças numa mudança.
• Recolher a caca do cachorro.
• Forrar a gaiola do passarinho.
• Cobrir os móveis e o chão antes de pintar a 

casa.
• Evitar que entre água por baixo da porta.
• Proteger o chão da garagem quando o carro está a 

pingar óleo.
• Embrulhar o tacho do arroz para o manter quente.
• Fazer palmilhas para os sapatos para os dias frios 

e chuvosos.
• Matar moscas, baratas e demais insectos.
• Na época da crise económica, usá-lo como papel 

higiénico, mesmo que seja um pouco duro.

Usos	comerciais
• Alargar os sapatos.
• Encher carteiras de senhora para conservar a for-

ma.
• Embrulhar peixes.
• Embrulhar pregos na loja de produtos para cons-

trução.

• Fazer um chapeuzinho para o pintor.
• Cortar moldes para o alfaiate ou para a costureira.
• Embrulhar quadros
• Embrulhar flores. 

Uso	educativo
• Bater no focinho do cão quando faz xixi dentro de 

casa.
• Fazer barquinhos de papel.
• Arrancar um pedacinho em branco para anotar um 

número de telefone.

Uso	festivo
• Acender a churrasqueira ou a lareira.
• Rechear a caixa do presente-surpresa.

Outros	usos
• Fazer bolinhas para atirar aos colegas de turma.
• Fazer uma capinha para o machado ou foice.
• Nos filmes, para o bandido esconder o revólver.
• Para te esconderes atrás dele quando não queres 

que te vejam.
• Ah, ... e por último: para ler as notícias!

Alguém	consegue	fazer	isto	tudo	com	o	computa-
dor?	Muito	improvável,	senão	impossível...

Jornal impresso em papel 
substituído pela internet? 

Não.

C
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Mais uma vez, no último dia do ano le-
tivo, os alunos finalistas do 12.º Ano, 
que haviam formalmente terminado 

as suas tarefas escolares uma semana antes, re-
gressaram à escola para viveram momentos em-
polgantes, na cerimónia da Bênção as Pastas e 
de envio, também este ano carregada de emoção 
e significado. 

Assim, às 18 horas do dia 9 de junho, o auditó-
rio encheu-se para receber centena e meia de jo-
vens, quase todos acompanhados por familiares. 
Estes jovens, ao fim de 12 anos de escolaridade, 
não podiam faltar a este encerramento 
oficial da sua vida escolar e inter-
romperam nesse dia a preparação 
dos exames nacionais, já com o 
pensamento nas universidades 
e instituições de ensino supe-
rior que os iriam receber em 
outubro.

A cerimónia da Bênção das 
Pastas – e de fitas multicolo-
res com mensagens carregadas 
de afeto – decorreu segundo um 
guião já consolidado, dividido em 
duas partes: a primeira, de caráter religio-
so, a bênção	propriamente dita, precedida por 

Finalistas - 12.º Ano

BÊNÇÃO DAS PASTAS

uma introdução musical, a peça «Memory», do 
grupo Cats, na versão de  Andrew Lloyd, mag-
nificamente interpretada pela professora Ana	
Aleixo; a segunda, «cultural» (entre aspas), 
destinada a criar empatia e deixar marcas para 
alimentar desde já saudades: de facto, os vídeos	
das	turmas, e os breves discursos dos seus re-
presentantes proporcionaram momentos de ale-

gria e divertimento que ficarão 
para sempre na memória.

Como nos anos passados, 
a TVCEF filmou todo o 
evento e publicaou-o de 
imediato no portal You-
Tube. Voltaremos a falar 
destes finalistas, quando, 

como nas ediçoes passadas 
do Inforcef, informaremos 

sobre a sua colocação nas di-
ferentes instituições de ensino su-

perior ou quando eles próprios escre-
verem e nos enviarem testemunhos da sua vida 

académica e profissional 
para aqui serem publicados. 
Para já, acolham os nossos 
votos de feliz êxito nos exa-
mes, de colocação nas fa-
culdades ambicionadas e o 
grito de envio que a escola 
lhes dirige: 

«Parti, vivei com 
coragem, 

com ousadia!»

ECOLOGIA | Conceito a alargar 

– SER E TEMPO –

Ecologia, ecológico, ambiente… Estes 
termos ganharam importância não só 
nos meios de comunicação mas no 
dia-a-dia das pessoas, no meio esco-

lar e nas famílias. Formalmente, ecologia é um 
ramo da Biologia que estuda os seres vivos e 
as suas interações com o meio ambiente onde 
vivem. Geralmente, no seu uso mais corrente, 
remete meramente para preocupações de defe-
sa do ambiente físico onde decorre a vida das 
pessoas e, mais concretamente, para reciclagem 
de resíduos, separação do lixo produzido em 
grandes quantidades, emissão de gases para a 
atmosfera, camada de ozono, e para as conse-
quências de tudo isto sobre o planeta e o seu 
frágil equilíbrio, visível nas alterações climáti-
cas e em catástrofes naturais. Mais raramente, 
associa-se também a ecologia à limpeza e asseio 
dos espaços das zonas habitadas, à preservação 
e aumento das zonas verdes das cidades, à arbo-
rização e reflorestação de zonas ardidas, e consi-
dera-se que os maiores responsáveis pelo estado 
lamentável do planeta em termos ambientais e 
climáticos são os madeireiros da Amazónia, os 
construtores de novas zonas urbanas, as multi-
nacionais que promovem as monoculturas em 
África ou… as centrais atómicas. Tudo verdade: 
o planeta está a aquecer, o degelo dos glaciares 
continua, há cada vez mais navios no oceano 
(que também fazem subir o nível do mar e a sua 
ameaça de submergir cidades como Veneza e 
Lisboa) e o Homem terá que se adaptar a novas 
condições de vida.

Mas o conceito de ecologia pode e deve ser alar-
gado e referido a outros significados, comporta-
-mentos e dimensões, direta ou indiretamente 
ligados ao preocupante panorama que nos é 
apre-sentado pela comunicação social e justifica 
a realização, desde 1982, de cimeiras mundiais 
sobre o clima que lançam novos alertas e profe-
cias catastróficos. Ecologia é, talvez ainda antes 
de tudo o resto, uma questão de boa educação. 
Ecologia é limpeza… e beleza, também nas re-
lações inter-pessoais, na linguagem, na postura, 
no compromisso de cumprir o próprio dever, 
de coerência entre o dizer e o fazer: é… saúde, 
física e mental. Saúde remete para equilíbrio, 
ponderação, razoabilidade, controlo e, também 
– aqui, sim –, austeridade. Não haverá equilí-
brio social e ambiental se, ao mesmo tempo, não 
houver respeito pelas regras da convivência ci-
vil, cultivo da qualidade de vida e das relações 
interpessoais (na sala de aula, no recreio, no re-
feitório, no autocarro, fora da escola), atenção 
à sensibilidade dos colegas, respeito pela auto-
ridade (pais, professores, funcionários), esforço 
para conhecer cada realidade e não julgar os 
outros pela aparência, a partir de preconceitos.

Noutra leitura, ecologia acaba por coincidir com 
a preocupação e o cuidado (die Sorge) de viver, 
de existir (Dasein) conscientemente, propostos 
pelo filósofo M. Heidegger: em última análise, 
corresponde de facto a ocupar-nos – de nós e 
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TEATRO

Quinta-feira, 9 de junho, último dia 
de aulas: 14.15 horas, há teatro, no 
auditório do CEF.

O Clube de Teatro, formado por alu-
nos desde o quinto até ao 10.º anos, manteve a 
tradição de oferecer à comunidade escolar um 
espetáculo teatral: desta vez, como convite a 
ocupar-nos de coisas sérias, a peça escolhida foi 
O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry.

Mais uma vez, também, não podia faltar a livre 
adaptação de Paulo	 Jorge	 Cesário, em cola-
boração com os professores Jorge	Gonçalves	
e Neuza	 Neves, responsáveis, respetivamente 
pelos Clubes de Música e de Dança.

A encenação teve também a participação de 
Tomé	Vieira, professor de Português.

À semelhança de outros espetáculos e eventos 
realizados no auditório (conferências), a emis-
sora online do CEF filmou todo o espetáculo e, 
neste caso, para o tornar mais fruível por parte 
do público interesado, dadas as condições pou-

co satisfatórias da difusão/captação do áudio, o 
vídeo publicado no portal YouTube foi «enri-
quecido» com a inserção, em legenda, do texto 
completo da obra declamado/interpretado pelos 
atores. E os telespectadores têm a opção de ver 
o espetáculo publicado na Internet com ou sem 
legendas.

O Principezinho

dos outros – como forma de realização pessoal, 
ontológica, ou seja, é constitutiva do ser huma-
no responsável: somos “pastores do nosso ser”, 
como escreveu Fernando Pessoa, antecipando-
-se a esta visão do mundo. Viver será, afinal, on-
tologicamente, o mesmo que amar, no sentido 
de viver conscientemente, entendendo a vida 
como um caminho «necessário» e inevitável 
para a morte – que, assim entendida, e como 
explica Heidegger no capítulo VI da sua obra 
Ser e Tempo (Sein und Zeit) – não existe, ou me-
lhor, morre-se diariamente, até ao fim. 

Na encíclica Laudato Si, o papa jesuíta que to-
mou como emblema do seu pontificado o exem-
plo de S. Francisco de Assis, «emblema» da 
sensibilidade ecológica, considera ser necessá-
ria uma «conversão ecologica» e observa que 
a salvaguarda do ambiente não se pode separar 
da justiça em relação aos pobres e da solução 
de problemas estruturais de uma economia só 
preocupada com o lucro e que não olha a meios 
para conseguir os seus fins: «a Terra, nossa 
casa comum, parece tornar-se cada vez mais 
uma enorme lixeira». Perante este cenário, não 
falta quem considere que os atuais problemas 
ecológicos serão resolvidos simplesmente com 
novas aplicações técnicas, sem considerações 

éticas e sem necessidade de uma mudança de 
mentalidade; e há os que acham que a espécie 
humana, se não houver uma intervenção drás-
tica, será uma ameaça que compromete o ecos-
sistema do mundo, ficando comprometida a sua 
própria sobrevivência no planeta. 

Sem analisar nem comentar as afirmações do 
documento pontifício, que mereceu unânime 
consideração e respeito, vale a pena sublinhar 
algumas, como o constatação de que "a raiz da 
crise ecológica tem a ver com o paradigma tec-
nocrático dominante”: ciência e tecnologia são 
um produto maravilhoso da criatividade huma-
na, mas não se pode ignorar que a energia nu-
clear, a biotecnologia, as tecnologias da infor-
mação e o conhecimento do nosso próprio DNA 
e outras capacidades e conquistas do Homem 
colocam nas suas mãos um tremendo poder… E 
é «muito arriscado» o facto de este poder resi-
dir apenas numa pequena parte da humanidade 
– que assina e se compromete com protocolos 
nos quais fica estipulado o direito de continuar a 
sujar o ambiente, comprando aos países pobres 
esse direito!... Saindo da abordagem do tema 
feita numa visão global dos problemas, numa 
perspetiva holística, o Papa recorda que é neces-
sário combater a pobreza e propõe exatamente a 

expressão de Heidegger para os enfrentar ade-
quadamente: é preciso – afirma, no cap. IV da 
encíclica – “cuidar da natureza”. A análise dos 
problemas ambientais “é inseparável da análise 
dos contextos humano, laboral, familiar, urbano 
e da relação de cada pessoa consigo mesma”.

É neste sentido que parece óbvio e oportuno en-
tender a ecologia e as reflexões feitas acerca dela 
numa escola como terreno prático de atenção e 
cuidado às dimensões ecológicas do devir quo-
tidiano, no contexto concreto em que decorre a 
vida, aqui e agora. Formar uma consciência eco-
lógica que tenha amanhã uma forte dimensão e 
coerência éticas e cívicas passa pelo exercício 
diário do cultivo da beleza que conseguirmos 
imprimir nos gestos de cada momento. Especi-
ficando: traduzindo-a em sorriso, bom gosto e 
asseio no vestir, linguagem limpa, controlo no 
tom de voz, esforço por ouvir e compreender os 
colegas, adesão a ideias e participação em ativi-
dades organizadas, colaboração e capacidade de 
iniciativa. Martin Heidegger simplificaria, pro-
pondo a preocupação (die Sorge) no existir (Da-
sein) quotidiano entendido como cuidado do ser 
(sich kümmern) e cumprimento do caminho da 
vida – um ato de amor, até à morte (zum Tode 
sein).     (Fp)
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Data, 21 de abril de 2016

Visita guiada e explicada, 
pelos responsáveis Rodri-
go Francisco, Guilherme 
Frazão e apoio de Sandra.

Sentados na plateia, com 
uma inclinação bastante 
elevada e adequada ao esti-
lo e modelo teatro raro, ou-
viram todos com atenção 
a explicação de Rodrigo 
Francisco, que dissertou 
com detalhe todos os da-
dos técnicos e justificação 
dos espaços sobejamente 
bem dimensionados.

Falou da inauguração 
(1986), do objectivo, da 
localização, da massa 
trabalhadora (Lisnave, 
Setenave, etc.), dos patro-
cinadores, da capacidade 
de lugares, quantidade de 
pessoal efectivo, e calendário das diversas activi-
dades além do teatro.

Falou da plateia, sobre a inclinação a cobertura dos 
bancos e as dimensões.

Falou dos bastidores, focando designada-
mente os materiais utilizados e os meios 
humanos necessários:

11º ano de Multimédia e Universidade Sénior

Teatro de Almada

Explicou a função e técnica 
dos materiais utilizados nos 
bastidores, designadamente 
e em pormenor, exempli-
ficando com alguns, em 
relação aos elevadores das 
cortinas mais pesadas que 
o vulgar, explicou também, 
com os nomes técnicos, a 
função das pontes, das va-
ras pesadas, dos pesos e 
contrapesos, das lonas en-
rugadas, das cortinas e ro-
dízios, o peso dos materiais 
e das cortinas em si, a altu-
ra acima do normal e seus 
objetivos (30 metros), os 
elevadores e tesouras (peso 
de 13 toneladas), a teia, as 
suspen-sões, as cordas de 
aço, os sistemas monitori-
zados de controlo aos de-
senroladores, a iluminação 

concer-tada através de duzentos (200) projetores. 
Os projetores com seus comandos e robotizados 
com vários tempos diferentes, a projecção de ima-
gens e de som, com o sistema “regis” que regula 

O Teatro Municipal de Almada adotou o nome Teatro	Municipal	Joaquim	Benite 
para homenagear o encenador que foi director da Companhia de Teatro de Almada e 

um dos impulsionadores da construção deste espaço de cultura na cidade.

António Oliveira | Universidade Sénior

som, luz e ima-gem, os seis pisos utilizados nos 
bastidores, armados todos em ferro e uma caixa 
de elevador em parede e janelas para o exterior, 
podendo-se observar a paisagem e uma parte do 
horizonte urbano.

Pelo Guilherme Frazão, foi explicada também o 
manuseamento dos holofotes, a focagem e efei-
tos de luz sobre o palco, a quantidade de pessoal 
necessário para por em funcionamento qualquer 
sessão de teatro ou outro espectáculo; explicou as 
funções dos encenadores, figurinistas, cenógrafos, 
sonoplastas, os apresentadores e operacionais dos 
bastidores, falou ainda das zonas de perigo e dos 
projetos e dese-nhos, das bambolinas e das tam-
pas, do movimento das cortinas. Informou também 
sobre as peças de teatro já realizadas, exemplifi-
cando com peças de teatro sobre José Saramago, 
Frei Luís de Sousa, Manu-el Graça Dias, e outros. 
Finalizando, anunciou os apoios e ajudas do Es-
tado e da Junta de Freguesia de Almada e outros.

Dado o avançado da hora, o almoço no restaurante 
do mesmo teatro, que os alunos da universidade 
sénior escolheram para almoçar, ocorreu por volta 
das 14,30 horas, enquanto os alunos da Multimé-
dia preferiram saciar-se com as delícias do Mac-
-Donald, ali próximo. A meio da tarde, retomámos 
a viagem de regresso a Fátima, onde chegámos 
sem percalços, com alguma folga, antes da hora 
calculada.

O autor deste artigo pensa que todos terão ficado 
satisfeitos com a beleza, a grandeza e invulgar 
constru-ção destinada a teatro multifuncional. 
Para os alunos de multimédia, independentemente 
das ares que escolherem, dentro do mesmo ramo, 
será sempre uma mais-valia, e, nesta disciplina, 
serão os professo-res que terão algo mais a dizer, 
os quais tiveram o cuidado de os acompanhar e 

chamar a atenção para a importância 
daquela visita.

Bem hajam e obrigado a todos pela 
companhia e camaradagem.

Clibes em viagem
O Clube de Francês rumou até Paris e, durante uma semana, explorou a Ville des 
Lumières, conhecendo os seus encantos e respirando também o ar de tensão 
provocado pelos atentados perpetrados em França por terroristas 
que exploram sentimentos religiosos do fundamentalismo islâmico, 
reivindicado pelo autoproclamado estado islâmico (DAESH). 
     Regressaram todos sãos e salvos.
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CLUBES EM VIAGEM

Finais de junho de 2016
Clube de Inglês 

em Londres
A viagem do Clube de Inglês à 
Inglaterra foi mais do que man-
ter viva uma tradição, em ano de 
Brexit. Esta pequena galeria de 
recordações de diversas situa-

ções vividas pelos participantes, 
partilhadas no Facebook da escola, 
demonstram que além da vontade 

de conhecer e viver momentos 
de lazer, não faltaram também 

motivações de estudo. As legendas 
chegaram..., obviously, na língua 
de Sua Majestade. É fácil identi-
ficar as imagens que lhes corresp-

pondem.
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No passado dia 27 de maio realizou-se em Fátima o 
XVI Encontro Nacional de EMRC: destinado aos 
alunos do 1º ciclo, o evento foi organizado pelo Se-

cretariado Nacional de Educação Cristã e teve 
por lema “ConTigo Sou + Feliz”. 

Os alunos do Externato de São Do-
mingos participaram nesta atividade 
acompanhados pelos professores e 

auxiliares de educação, e vivemos uma manhã de 
muita alegria, cor e grande emoção, logo desde a 
chegada ao Centro Pastoral Paulo VI, onde teve 
lugar a primeira parte do encontro.

Reunidos no grande auditório do Centro Pasto-
ral, a animação esteve a cargo do grupo Con-
traponto, que nos convidou, a nós e a todos os 
outros alunos que vieram de Portugal inteiro, a 
fazer uma viagem… ao encontro de sonhos e de 
memórias de infância…

A animação/entretenimento do grupo Contra-
ponto baseou-se em breves passagens de filmes 
da Walt Disney, que obviamente foram muito 
apreciados por todos… Mas, alguns, no entan-
to, teriam preferido ver integralmente os filmes 
escolhidos…

Criada a atmosfera para o verdadeiro objetivo 
do encontro, terminadas as intervenções do grupo animador, 
outras surpresas nos aguardavam. Fomos convidados a des-
cobri-las… noutros espaços, deslocando-nos do auditório 
do Centro Pastoral Paulo VI para a Basílica da Santíssima 
Trindade.

Externato de S. Domingos | CEF

XVI Encontro Nacional de EMRC 

ConTigo sou + Feliz

Foi no imenso espaço da Basílica, quase cheia, com lugar para 
9.000 pessoas, que teve lugar a celebração litúrgica do encontro, 
presidida por D. Nuno Brás, bispo auxiliar de Lisboa. O intermi-
nável desfile de estandartes, na procissão de início da celebração, 
foi um dos momentos mais vibrantes e significativos do encontro, 

marcando o caráter 
nacional da partici-
pação.

A reflexão de D. 
Nuno Brás, no mo-
mento da homilia, 
foi sobre a parábola 
da ovelha perdida: o 
celebrante manteve 
com as crianças um 
diálogo que permi-
tiu compreender e 
aprender o significa-
do da parábola narra-
da no Evangelho de 
S. Lucas (15, 1-7).

Prof.ª Carla Isabel G. 
Jacinto, Externato de S. 

Domingos, Coordenadora 
Pedagógica
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POR-TU-GAL! POR-TU-GAL! Equipados a rigor para apoiar a nossa seleção!
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Externato | Missa de Finalistas

Vai… e vê com o coração

O último dia do mês de maio é para a 
Igreja Católica uma data especial, 
marcada em muitos lugares por ro-
magens a santuários marianos e ho-

menagens a Nossa Senhora: 
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 | 
POR-TU-GAL! POR-TU-GAL! Equipados a rigor para apoiar a nossa seleção!

No dia 4 de junho, realizou-se na capela do antigo Seminário 
do Verbo Divino uma celebração de ação de graças, em que 
participaram todos os alunos do Externato de S. Domin-
gos, em especial os do 4.º ano, os finalistas. Nesta festa, os 

meninos quiseram agradecer a Jesus e a Maria o final desta primeira 
caminhada.  
Agradecidos por toda a dedicação e empenho da família Externato, e 
sob o olhar atento e envaidecido dos seus familiares, amigos, profes-
sores e auxiliares, quiseram mostrar-nos o quão é importante “Ver com 
o coração”. Foi este o mote da celebração “Vai… e vê com o coração” 
pois só vendo com o coração é possível encontrar a verdade, o perdão, a 
humildade, a partilha, o respeito, a bondade, a amizade, enfim, o amor. 

Nesta celebração, os finalistas não se esqueceram de dedicar a mesma a 
todos os amigos que os acompanharam nestes anos, em especial ao 3º ano 
a quem entregaram um simbólico testemunho, responsabilizando-os assim 
da nova missão. 
Aos meninos do 4º ano desejamos muitas felicidades, pedimos que nunca 
se esqueçam da nossa escolinha e da mensagem com que nos presentea-
ram nesta bonita festa:♥ “Vai e vê com o coração, pois o essencial 
é invisível aos olhos…”

Nesse dia de encerramento do mês de-
dicado a Maria – e Fátima tem direta-
mente a ver com isso – os alunos do 
Externato de São Domingos não fal-
taram ao tradicional encontro no lugar 
das aparições de Nossa Senhora aos 
pastorinhos.

Com palavras puras e doces, as crian-
ças saudaram Nossa Senhora, pediram-
-lhe que ajudasse as nossas famílias, a 
nossa escola e não se esqueceram do 
Papa Francisco, pedindo que tenha 
saúde para vir àquele local, no cente-

nário das aparições.

Terminou assim para os alunos do Externato 
o mês de maio, mês de Maria, evento que faz 
parte da sua tradição, na Casa das Do-

minicanas, como meio 
para a transmissão de 
valores, porque é, de 
facto, uma oração que 
toca no coração de 
quem reza connosco, 
não fosse ela feita por 
crianças como os Pas-
torinhos. 

No final, as crianças 
enviaram beijinhos 
a Nossa Senhora e 
ofereceram-Lhe flo-
res colhidas no jardim 

Encerramento do Mês de Maria 
do Externato. 
São de fac-
to momentos 
que enchem 
os corações de 
todos os parti-
cipantes e de 
quem observa 
esta manifes-
tação tão sin-
gela e autênti-
ca de carinho: 
o ato foi muito 
apreciado pe-
los peregrinos 
e pelas pessoas presentes, à saída da Capelinha, 
que deram os parabéns às crianças, .
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Os alunos do 4.º ano prepararam-se para a 
celebração da Peregrinação das Crianças a 
Fátima, no dia 10 de junho, 38.ª Peregrinação 

Deus está contente

nacional, que decorreu sob o lema  
 A forma como participaram nesta 

celebração honraram-nos e enche-nos de or-

gulho a sua excelente prestação nas leituras 
que, como é tradição, foram convidados a fa-
zer! Muitos parabéns!

Feira do Livro | Lisboa

Uma Aventura 
dá prémio ao 

Externato

A aluna do 3º. Ano, 
Matilde	 Ramos	
Carvalho, foi a 

vencedora do 2.º Prémio de Desenho, 
no Concurso Uma Aventura. No dia 7 
de Junho, acompanhada pela sua irmã, 
Margarida, participou na cerimónia de 
entrega dos prémios desse concurso, 
em Lisboa. 

O evento decorreu no âmbito da edição 
de 2016 da Feira do Livro de Lisboa, 
com a presença das autoras Ana	Ma-
ria	Magalhães	 e Isabel	Alçada. Foi 
com enorme prazer que recebeu das 
mãos das autoras um cheque-livro. O 
trabalho da aluna será publicado num 
dos livros da coleção Uma Aventura.  
Muitos parabéns!

Dia da Criança em Ourém
Os alunos do Externato de São Domingos celebraram o Dia da Criança num espaço adequado para exprimirem com liberdade a própria 

vontade de partilha da alegria…e, ao mesmo tempo, revelaram as suas habilidades no campo da expressão plástica do movimento…
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Um dia em 
passeio!

Os meninos do Externato de S. Domingos | 
CEF realizaram o seu passeio final de ano ao 
espetacular Parque Ambiental de Santa Marga-
rida, concelho de Constância.

Descobrimos que as árvores também podem 
ter borbulhas!! Ficámos a perceber a formação 
dos bugalhos, a conhecer ervas para perfumar, 
tratar e até afugentar e até descobrimos várias 
espécies de plantas através dos nossos sentidos.

Ficámos encantados com o Borboletário Tropical. 
As borboletas são, de facto, seres vivos maravilho-
sos, pela sua leveza, cor, beleza e especialmente 
pelo encanto fugaz do seu ciclo de vida! Obser-
vámos todas as fases da metamorfose deste ser 
vivo e pudemos deliciar-nos com a sua companhia, 
quando voavam sobre nós. Quando esperávamos 
quietinhos, as lindas borboletas vinham pousar nos 
nossos braços ou na nossa cabeça. Foi lindo!
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Tal como estava na agenda, assim se con-
cretizou no dia 19 de maio de 2016, a vi-
sita de estudo, pelos alunos da Universi-
dade Sénior ao Museu Roque Gameiro, 

ao Atelier de Tecelagem e à Igreja Matriz, espaços 
de arte e cultura, aqui tão perto, não se devendo 
subestimar. 

Em cada instância, fomos, alunos e professores, 
inundados com relatos históricos preciosos e per-
tinentes.

Uma das alunas da Universidade Sénior, natural da 
vila de Minde, teve a ousadia de receber seus co-
legas e professores, com toda a alegria e carinho, 
esmerando-se pelo bem-estar de todos, oferecendo 
o melhor do que havia na sua terra natal, designa-
damente, o acepipado almoço, os bombons e chá e 
as belíssimas flores.

Fomos surpreendidos pela história da Igreja Ma-
triz, com as ligações à acção da Igreja, dos mo-
narcas e administradores da região, tendo-se des-
tacado o papel do rei  D. Afonso Henriques, D. 
Dinis e outros agentes da história de Portugal, cuja 
explanação foi feita pelo Sr. Agostinho Nogueira, 
não sendo natural de Minde, minuciosamente, com 
empenho e gosto pela história que bem conhecia, 
teve de avançar no tempo, porque já o adiantado 
da hora não permitia expor todo o seu saber. 

Em meu nome pessoal e todos os visitantes que me 
acompanharam, penso, agradecem toda a gentileza 
e simpatia dos cicerones, guias ou responsáveis, 
pela recepção que nos proporcionaram, tanto no 
museu da aguarela, no atelier de tecelagem, na 
igreja matriz e organização desta visita. Obrigado.

Minde

Museu Roque 
Gameiro 

Texto e imagens de António Oliveira 
| Universidade Sénior 

Entrada para o Museu Roque Gameiro 
 Coreto da música, em Minde

Atelier de tecelagem 
Igreja matriz de Minde recheada de talha 

dourada

MATERIAIS DIVERSOS
Oito anos são pouco tempo para um festival. 
O Materiais Diversos, de Minde, é ainda 
«criança», mas tem tido pernas para andar 
e estende-se pelas localidades próximas, so-
bretudo Torres Novas, Alcanena e Cartaxo.

Em setembro, realiza-se mais uma edição 
desta proposta cultural, que terá, como tam-
bém é habitual, a presença e participação dos 
alunos do Clube de Artes do CEF. 

Como já aconteceu no ano passado, a direto-
ra artística e dinamizadora do evento, Prof.ª 
Elisabete	Paiva, deslocou-se, em meados de 
maio, ao CEF, para o apresentar a uma parte 
da comunidade escolar. Estes são apenas al-
guns dos eventos do vasto e rico programa 
que o constitui.
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“A História de um Lápis” foi o título da expo-
sição temporária que esteve patente de 19 de 
março a 24 de abril de 2016 no Consolata Mu-
seu | Arte Sacra e Etnologia, em Fátima. 

Resultante de uma parceria entre o museu e 
a sua Liga de Amigos (LaMase), a exposição 
apresentou 400 dos 920 lápis da coleção parti-
cular de Isabel Maria Caetano.

Residente em Fátima, a colecionadora começou 
este projeto em 1998 com meia dúzia de lápis, 
motivada por uma entrevista que assistiu a uma 
colecionadora de 1200 lápis. A maior parte dos 
lápis é resultado de ofertas de amigos que co-
nhecem este seu gosto pessoal. 

Todos eles de carvão, podemos encontrar na 
exposição lápis de várias partes do mundo, re-
presentando museus, cidades, países, parques 
temáticos, etc.

 

O termo coleção existe, mas poucos 
se apercebem disso, hoje em dia. O 
conceito é esquecido, adaptado, per-
de-se no tempo, perde-se nas nossas 

mãos. Coleção designa compilação de objetos 
da mesma natureza, que são escolhidos pela sua 
beleza, raridade, valor documentário ou pre-
ço, isto, segundo um homem materialista, que 
nascera numa época onde o objeto em si tinha 
um valor estipulado, uma cobiça denotada, um 
símbolo que o catapultava para um lugar de des-

taque. O colecionador 
era visto, provavelmen-
te, como alguém que 
tinha apreço pelas suas 
pequenas vitórias alcan-
çadas a cada dia, mas 
derrotas, também, que 
o levavam ao desespe-
ro, a um sentimento de 
incapacidade pouco re-
confortante. Isso fora e 
continua a ser uma rea-
lidade, por uma simples 

Externato

Abracinho do à 
escola, ao CEF

Viva a nossa escola!
Viva a nossa escola!

Foram estas as vozes que se fizeram ou-
vir no Externato de S. Domingos, no 
passado dia 6 de maio. Dia que muitas 

escolas se abraçaram, num gesto de protesto 
para com as medidas do ME.

Essas medidas em nada alteram o bom fun-
cionamento do Externato de S. Domingos. 
No entanto, hoje, já pertencemos à família 
CEF! Foi esta a escola que nos acolheu e nos 
tornou parte integrante do seu projeto edu-
cativo. Num futuro próximo, especialmente 
para os alunos do 4.º ano, nossos finalistas, 
as medidas anunciadas podem comprometer 
a liberdade de escolha das famílias.

Neste sentido e, tendo sempre na mira das 
atividades planeadas, o nosso projeto edu-
cativo “Eu @abraço o mundo”, quisemos, 
num gesto solidário, dar um ABRAÇO à nos-
sa ESCOLINHA. 

Ali desenvolvemos atitudes de valor e de afe-
to para com o que é nosso ou nos é próximo. 
Sentimo-nos parte integrante do CEF e fize-
mos crescer a nossa sensibilidade e o nosso 
sentimento de pertença nesta comunidade 
que nos acolhe e nos ajuda a crescer.

Depois do Abraço à escola, as crianças do 
Externato fizeram ecoar o seu orgulho pela 
escola: “O	CEF	é	nosso!”	“O	CEF	é	nos-
so!”	“O	CEF	é	nosso!”	“O	CEF	é	nosso!”

Exposição em parceria

Se os lápis falassem…

razão: a definição do objeto. Ora, isto porque, 
quando nos deparamos com objeto surge-nos 
isto: coisa material. Não! O objeto extravasa o 
campo material, apesar de parecer contraditó-
rio. Os colecionadores têm uma ideia errada do 
objeto que colecionam. Aliás, a própria figura 
de colecionador abrange, inclusive, o campo do 
material, tendo como exemplo o colecionador 
de sonhos. É considerado colecionador e, no en-
tanto, os sonhos ocupam o domínio imaterial. 
Sendo assim, porque é que o objeto não é consi-
derado também imaterial?

Após falar com uma colecionadora ávida de lá-
pis, percebi esta distinção. Percebi que não so-
mente colecionava o objeto em si, como as his-
tórias que envolvem os mesmos, os sentimentos 
que os cobrem, tudo. E são estas componen-
tes que definem um verdadeiro colecionador: 
possuir o objeto real e a partir deste sonhá-lo, 
imaginar as suas histórias, colecioná-las num 
sentido imaterial. Quando me deparei com esta 
colecionadora, que irá expôr a sua coleção sen-
ti-me absorta nos seus olhos brilhantes, no seu 
sorriso tremido de emoção e nas suas formas de 
exprimir rigozijantes. Tornando-se assim, numa 
verdadeira Colecionadora. Bom, pensei para 
mim, quando me estava a contar as histórias 

pelas quais as pessoas passavam 
para lhe arranjar um lápis para a 
sua coleção, “Se os lápis falassem, 
se pudessem escrever as suas his-
tórias...”, talvez diriam ou escre-
veriam que adoravam pertencer a 
uma coleção, na qual é estimado, 
na qual poderá ser visto, sonhado. 
Tantos “ses” que envolvem as pe-
ças colecionadas que, no fundo, se 
tratam de símbolos.

 D. Isabel Maria Caetano 

| Funcionária da 
Papelaria/Reprografia do CEF
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FUTEBOL

Realizou-se no passado dia 23 de maio de 
2016, no Centro de Estudos de Fátima, o 
1º encontro desportivo interescolas orga-

nizado pelo Externato S. Domingos.

Para além da escola organizadora, este evento 
contou também com a participação dos alunos do 
1º ciclo do Colégio	dos	Navegantes	e do Colé-
gio	Andrade	Corvo, num total de 140 alunos que 
competiram em torneios de futebol e andebol.

Após a chegada à escola anfitriã, o Externato, e 
depois de um pequeno lanche, viveram-se ime-
diatamente momentos de espontânea confraterni-
zação: alguns mostraram desde logo as próprias 
capacidades e destreza de movimento, antecipan-
do o que iriam revelar no campo de jogos. A des-
locação para o pavilhão… foi calma e ordeira…

Iniciadas as competições, confirmou-se a obser-
vação de quem afirmou que, para as crianças, o 
que há de mais sério é precisamente o jogo, a 
brincadeira. Alternando-se no terreno de compe-
tição, com prestações muito diversas em termos 
de competência profissional, as equipas demons-
traram habilidade, força, inteligência, espírito de 
grupo… mas, acima de tudo, jovialidade e alegria.

Externato S. Domingos

Primeiro Encontro desportivo

ANDEBOL
O futebol ocupou os alunos durante toda a 
manhã.  De tarde, depois de um almo-
ço com reforço de calorias, os mes-
mos alunos voltaram ao espaço 
do pavilhão que conheceram 
de manhã para medirem forças 
e capacidade técnica noutra 
modalidade desportiva: do pé 
para a mão, desta vez a bola 
sofreu menos: foi acarinhada, 
transportada, lançada, jogada 
entre as duas balizas, mantendo-
-se no ar mais tempo do que no 
chão. 
Também aqui, as imagens (mesmo em mi-
niatura) falam por si… E elas, estas, são apenas uma 
gota no oceano de jogadas, corridas, fintas, esforço 
e confiança, num constante esforço de superação e 
melhoria, a preencher tempos de interação… sem-
pre demasiado curtos (para os jogadores), talvez 
demasiado longos para os telespetadores…
Devemos salientar a presença e os apoios dados 
pela Federação Portuguesa de Andebol e da Asso-
ciação de Andebol de Santarém, que contribuíram 
com recursos físicos e humanos para a realização 

do torneio de Andebol4Kids. Os árbitros incuti-
ram respeito e garantiram o cumprimento 

escrupuloso das regras do jogo…
Esta iniciativa permitiu a três es-

colas da região viverem um dia 
diferente, um dia intenso, em 
que os alunos tiveram a opor-
tunidade de sociabilizar, refor-
çar o espírito de grupo e lidar 
com as diferentes emoções ine-

rentes à prática de duas modali-
dades desportivas. 

Para o ano, consideram os respon-
sáveis, «haverá mais», como não podia 

deixar de ser. De facto, os momentos finais 
do evento foram uma espécie de remate final para 
um resultado de vitória, confirmando o valor acres-
cido de iniciativas como esta para a formação in-
tegral que estas escolas conseguem levar a cabo, 
semeando valores na mente e no coração dos seus 
alunos – e cumprindo o princípio  que nos chegou 
da sabedoria antiga – mens sana in corpore sano… 
Além da experiência de terem participado, cada 
aluno levou para casa também um certificado com 
a confirmação tangível da sua participação.

BALANÇO
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Cerveja
Os trabalhos aqui apresentados foram elaborados por diversos grupos de alunos que participaram 
na visita de estudo e propõem aos leitores conteúdos muito úteis, que resultam de consultas e re-
colha de informação através da Internet e da documentação recolhida durante a visita, organizada 

pela Prof.ª Margarida Castelão Dias, no âmbito da disciplina de Física e Química. 

No passado dia 16 de março de 2016, os alunos das áreas de ciências e tecnologias do 10º ano e a 
turma 11ºI2, realizaram uma visita de estudo à central de cervejas e bebidas Sagres, no âmbito da 

disciplina de Física e Química. Durante esta visita tivemos a oportunidade de conhecer o processo e os 
ingredientes da formação da cerveja. Fomos muito bem recebidos pela Diretora de Relações públicas, 

Paula Portugal, que nos acompanhou. Com a sua ajuda, percebemos qual a importância de cada constituin-
te da cerveja, assim como, de cada etapa da formação da cerveja. Paula Portugal informou-nos também da 

fundação em 1934 e inauguração, em 1965, da sociedade central de cervejas e bebidas, em Vialonga, que represen-
ta ainda em Portugal marcas internacionais de cerveja como a Heineken, Desperados, Bud, Guiness, Foster`s e Kilkenny. 

Carolina Sousa | Joana Fonseca – 10.º B

Ingredientes: Cevada | Água (90%) | Milho 
ou Arroz | Lúpulo em Flor.

Modo de Preparação: Começa por 
limpar-se e calibrar-se a cevada, posteriormente 
coloca-se a cevada dentro de água até que esta co-
mece a germinar (ganhar raízes). Para concluir o 
processo de germinação coloca-se a cevada a tor-
rar ou secar até que esta se transforme em malte (a 
temperatura e o tempo necessários para a secagem/
torragem dependem do tipo de cerveja que se pre-
tende).

Moagem e Brassagem: Após a seca-
gem, o malte é moído e misturado com água e, por 
extração a quente obtém-se o mosto. Ao mosto em 
ebulição é adicionado o lúpulo. Em seguida, é ne-
cessário filtrar o mosto, misturando-o a grandes ve-
locidade de 6 a 7 horas, para que se possam elimi-
nar todos os resíduos existentes (raízes e cascas).

Fermentação: Deixa-se o mosto arrefecer. 
Após o seu arrefecimento adiciona-se uma leve-
dura  que provocará uma reação química, onde 
se verifica a transformação do açúcar em álcool e 
formação de dióxido de carbono (CO2). É durante 
este processo que o mosto se torna cerveja.

Guarda: A cerveja é conservada e deixada 
em repouso durante 10 a 15 dias a 0,5ºC, em 
tanques de adega, para estabilizar e apurar o seu 
sabor.

Filtração: Verifica-se que a cerveja fica com 
um aspeto muito turvo então será necessário filtrá-
-la, através de centrifugação e decantação, para que 
fique límpida. 

Enchimento: Após concluídos todos os pas-
sos anteriores temos a nossa cerveja pronta para 
encher garrafas, latas ou barris.

António Oliveira | João Mendes |Maria Alves – 10.º A

Matérias-Primas da cerveja
Os principais ingredientes utilizados no fabrico da 
cerveja são os seguintes: Água, Malte, Lúpulo e 
Fermento.

Água
A água corresponde a mais de 90% da matéria-pri-
ma empregue na fabricação da cerveja, por isso é 
sempre lembrada pela sua importância.
A principal informação a ter em conta na produção 
da cerveja é o pH da água a ser utilizada. O pH é 
uma escala que vai de 0 (ácido) até 14 (alcalino), 
sendo 7 o valor neutro. Um controle sobre o pH da 
água é fundamental, pois um pH alcalino poderá 
ocasionar a dissolução de materiais existentes no 
malte e nas cascas, que são indesejáveis no pro-
cesso.

Malte
O malte é fundamental na fabricação de cerveja, 
pois é o responsável pela cor e corpo (densidade) 
da cerveja, atuando também na composição do sa-
bor e aroma. 
A produção de malte realiza-se a partir da germi-
nação parcial (interrompida) dos grãos de cereais.
O processo de malteamento consiste nas seguintes 
etapas:
• A cevada é imersa em água até absorver de-

terminado teor de humidade;
A cevada é geralmente o cereal utilizada 

porque possui um alto teor de proteínas em 
quantidade suficiente para fornecer os ami-

noácidos necessários á levedura.
• O grão germina sob condições controladas;
• No final faz-se a secagem em duas etapas de 

temperaturas, o que interrompe o seu cresci-
mento e se obtém propriedades e característi-
cas específicas, como claro, escuro, acarame-
lado ou torrado.

Lúpulo
O lúpulo é considerado como o “tempero” da cer-
veja, pois é esta substância que fornece o amargor, 
o aroma e o sabor desta bebida. Esta matéria- prima 
auxilia na retenção da espuma, possui propriedades 
bactéricas e é um conservante natural, o que facilita 
o aumento de “vida” de prateleira da cerveja.

Fermento (Levedura da cerveja) 
Trata-se de um microrganismo que consome os 
açúcares presentes no mosto e liberam álcool e gás 
carbônico.
A cerveja Sagres é totalmente natural, produzida a 
partir de água, malte, cereais não maltados, como 
milho e cevada, e uma rigorosa seleção de lúpulos, 
sem qualquer adição de conservantes ou aditivos.

A água é o constituinte de 90 a 95% da cerveja.
O malte surge da germinação de cereais que po-
dem, devido a diferentes tipos de  secagem, torrar 
e essa característica origina um diferente e especí-
fico género de cerveja.
O lúpulo é uma trepadeira de zonas frias que con-
fere o característico sabor amargo à cerveja.

Mariana Frazão | João Pereira | Rodrigo Neves – 10ºA
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Ingredientes e processo

Para a produção de cerveja são essenciais os 
seguintes ingredientes: água (é o elemento 
mais importante), malte (grãos de cereais, 

geralmente cevada), lúpulo (planta trepadeira que 
produz uma flor que depois de seca é responsável 
pelo sabor amargo típico da cerveja) e milho (fon-
te de rendimento de amido).

Produção da cerveja
A cerveja até chegar ao copo sofre os processos 
de maltagem, fabrico do mosto, fermentação e en-
chimento.

No processo de maltagem, a cevada é sujeita às 
operações de molha, germinação e secagem com o 
objetivo de ativar as enzimas necessárias. A ceva-
da é colocada em tinas que dispõem de um sistema 
de recirculação de água e circulação de ar, a fim de 
evitar a asfixia dos grãos. A cevada, após a molha. 
É enviada para as caixas de germinação e mantida 
com uma humidade de 100%. De seguida, a ceva-
da é submetida à secagem.

O fabrico do mosto é a primeira fase do processo 
de produção da cerveja. O malte e os outros cereais 
são moídos obtendo-se uma farinha. A farinha é 
misturada com a água a diferentes temperaturas 
para se obter o mosto. A filtração tem como obje-
tivo separar e remover do mosto todas as matérias 
que não se tenham dissolvido. As matérias insolú-
veis, como as cascas do grão, irão servir para ali-
mentar animais. O mosto, por sua vez, segue para 
a caldeira de ebulição. É fervido e acrescenta-se 
o lúpulo. Por fim, é arrefecido de 11 a 18 graus 
e é feito com água num permutador de calor, em 
circuitos separados.

É adicionada a levedura, processo de fermenta-
ção, que pode variar em função dos aromas que 
se querem obter. Esta transforma os açúcares em 
álcool, libertando dióxido de carbono, usado para 
a cerveja à pressão. É na fase da maturação, fase 
de repouso, que alguns componentes indesejados 
são eliminados. Após a maturação, a cerveja está 
pronta para o processo de filtração que irá dar à 
cerveja a estabilização final.

A cerveja é engarrafada em diferentes embala-
gens. Nesta fase, a cerveja é 
pasteurizada e as embalagens 
rotuladas. Na Central de Cer-
vejas, o dióxido de carbono 
que resulta da fermentação 
é purificado e utilizado para 
encher as botijas de gás que 
irão servir para ajudar a tirar 
a cerveja do barril. Desta for-
ma, é reaproveitado, poupan-
do o meio ambiente.

Carolina Faustino
Catarina Nakov

José António Reis 
Manel Mendes 

– 10.º B

Garrafas de tara perdida

Primeiro, as garrafas chegam da vidreira por 
um camião. De seguida, com a ajuda da em-
pilhadora, as paletes que têm as garrafas são 

tiradas e colocadas na fábrica. Posteriormente, 2 
funcionários tiram o plástico para depois as gar-
rafas serem tiradas das paletes e, de seguida, colo-
cadas num tapete por uma máquina. Feitos os pro-
cedimentos anteriores, as garrafas são controladas 
a fim de saber se todas as garrafas estão prontas 
para serem usadas, depois enchidas e encapsula-
das e novamente controladas. Coloca-se o rótulo e 
mais uma vez as garrafas são controladas para ver 
se existe alguma anomalia. Depois, metem-se em 
caixas dentro de um camião e são, assim, enviadas 
para o destinatário.

Garrafas de grade
Primeiro, as garrafas vêm em grades num camião. 
De seguida, as grades são tiradas do camião e co-
locadas na fábrica. Posteriormente, 2 funcionários 
tiram o plástico para depois as garrafas serem 
controladas. Depois de serem controladas, sofrem 
pasteurização, isto é, estão por baixo de jatos de 
água a altas temperaturas (por volta dos 70°C) 
para que as impurezas possam ser eliminadas. 
Feitos os procedimentos anteriores, as garrafas 
são controladas, depois enchidas e encapsuladas e 
novamente controladas. Coloca-se o rótulo e mais 
uma vez as garrafas são controladas para ver se 
existe alguma anomalia . Depois, metem-se em 
caixas dentro de um camião e são, assim, envia-
das, novamente para um destinatário.

Catarina Gonçalves 
Erikson Marcos 
Mickael da Silva 

– 10.º B 

Processo das garrafas da 
cerveja na fábrica

No início do processo das cervejas há dois 
tipos de garrafas utilizadas, a de retorno e 
a tara perdida.

As garrafas de retorno são as que voltam para a fá-
brica onde são reutilizadas; elas vêm de cafés e/ou 
restaurantes. Estas garrafas são postas em grades 
para serem enviadas para a fábrica, onde são en-
roladas em plástico para não se partirem ao longo 
do percurso até chegar à fábrica para não se par-
tirem. Ao chegarem à fábrica, estas são retiradas 
do camião e são analisadas por um inspetor (são 
máquinas que analisam os objetos) para saber se 
as garrafas estão em bom estado para serem utili-
zadas. Essas garrafas, em bom estado, são lavadas 
e inspecionadas de novo para saber se estão bem 
lavadas ou partidas em que só as bem lavadas e 
em bom estado é que passam para seguirem para 
o seguinte passo. Na próxima fases as garrafas são 
enchidas com cerveja e é lhes colocadas as “ro-
lhas”, neste caso as caricas, onde, após isto, vol-
tam a ser inspecionadas de novo para se saber se 
o nível de cerveja é igual para todas as garrafas e 
para ver se têm caricas ou não. De seguida, vão 
para uma máquina durante 1 hora, onde são ex-
postas a jatos de água quente até aos 63°C, mas 
esta temperatura vai aumentando gradualmente, e 
quando chega aos 63°C volta a diminuir gradual-
mente; este processo serve para conseguirem com 
que a cerveja nas garrafas tenham um determinado 
tempo de consumo, isto é, de validade. Ao saírem 
da máquina são rotuladas e voltam a ser inspecio-
nadas para saber se todas têm rótulos para serem 
postas novamente nas grades. No final são postas 
novamente nas grades, são embrulhadas em plás-
tico, postas num caminhão e saem novamente da 
fábrica para restaurantes e/ou cafés.

As garrafas taras perdidas têm mais ao menos o 
mesmo processo, só que nestas garrafas só muda 
o facto de estas garrafas não serem reutilizadas 
mas sim novas e de não serem postas em grades 
mas sim em pacotes/caixas de diferentes tamanhos 
e quantidades. No resto é igual são lavadas, ins-
pecionada, enchidas, põem-se as caricas, voltam 
a ser inspecionadas, vão para a máquina durante 
1 hora com temperatura até aos 63°C, rotuladas, 

inspecionadas , 
encaixotadas e 
partem da fábrica.

Guilherme Amado
Nuno Prazeres

Sandra Moreira 
– 10.º B

|	10.º	Ano	|	turma	B		|	2015/2016	|
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Garrafa de tara perdida
Primeiramente, a garrafa sai da vidreira esteriliza-
da. De seguida, as garrafas são colocadas em pa-
letes envolvidas em plástico sendo posteriormente 
transportadas até à Fábrica da Vialonga. Com a 
empilhadora, as garrafas são colocadas numa má-
quina onde são enxaguadas, acabando por entrar 
para uma passadeira rolante que leva as garrafas 
até à máquina de enchimento, onde a garrafa vai 
sendo enchida e logo de seguida esta é fechada 
com uma carica/ cápsula.
A garrafa passa novamente pela passadeira rolan-
te, onde é controlado o nível de enchimento. De 
seguida, passam pelo tudo de pastorização (pro-
cesso que garante a estabilidade do produto duran-
te vários meses).
Por fim, colocam – se os rótulos, há embalamento 
das garrafas e estas são colocadas no armazém (lo-
cal onde se carrega mercadoria)

Garrafa de retorno
De início, a garrafa chega à fábrica vinda em 
grades, proveniente de vários estabelecimentos. 
Nesse momento, a garrafa é escolhida para ser uti-
lizada ou não (conforme as condições na qual se 
encontra) sendo depois lavada e desinfetada.
Seguidamente, há o enchimento de garrafa e o con-
trolo do nível de enchimento na passadeira rolante. 
A garrafa passa depois pelo tubo de pastorização e 
é por fim colocado o seu rótulo e embalado como 
no procedimento anterior.
Finalmente, esta garrafa é colocada no armazém 
onde será posteriormente carregada em camiões 
para ser distribuída.

Francisca Romeiro | Inácio Martins | Juliana Rodrigues 
– 10.º A

Formação da cerveja

Ingredientes: Água (cerca de 90 %); malte; 
lúpulo; milho moído.

Processo de produção 
A cevada é limpa, calibra e molhada. De seguida, 
os grãos de cevada germinam (por volta de 5 dias), 
originando o malte. Depois, o malte é seco e tor-
rado condicionando, mais tarde, a cor da cerveja. 
Após este processo o malte é moído. O malte é 
misturado com água e, por extração a quente, 
obtém -se o mosto. Ao mosto em ebulição é adi-
cionado o lúpulo e ao milho moído. Depois de 
arrefecido, é-lhe adicionada levedura, processo de 
fermentação (para formar o álcool). Torna-se então 
cerveja. A cerveja é conservada a baixa temperatu-
ra, em tanques de adega e sofre maturação. A cer-
veja é filtrada e passa de maturada/turva a cerveja 
brilhante. Já no processo final, enche-se a cerveja 
em garrafas, latas ou barris, coloca- se a carica 
para não perder o gás; há o controlo de enchimen-
to, a pastorização. Por fim, coloca-se os rótulos e 
a cerveja é embalada para prosseguir para venda. 

Nota: na brassagem, as cascas/resíduos são ven-
didos aos agricultores para alimentação dos seus 
animais.
Anastácia Urso | Beatriz Silva | Inês Alexandre  | Nicole sousa 

–10.º A

A cerveja Sagres é 100% natural, produ-
zida a partir de água, malte, cereais não 
maltados e lúpulos. Tem um teor de ál-
cool de 5%.

A água constitui 90 a 95% da cerveja. Sendo assim, 
um elemento imprescindível na formação desta.

O lúpulo confere o sabor amargo característico da 
cerveja e contribui para uma maior resistência aos 
microrganismos indesejáveis.

A cevada passa a malte pelo processo de germina-
ção que tem como objetivo obter enzimas e através 
da secagem e torragem chega-se ao malte propria-
mente dito. Sendo, inicialmente, 180 toneladas de 
cevada que se transformam em 150 toneladas de 
malte.

Os cereais necessários para a confeção da cerveja 
são o arroz e o milho sendo que o amido destes 
ajuda na fermentação destes. O arroz não afeta o 
sabor da cerveja e o milho tem a vantagem de pro-
duzir açucares fermentáveis.

Sendo o primeiro processo a moagem, em que se 
mói o malte, formando o malte moído, de seguida 
há a brassagem em que se junta o malte moído, 
o lúpulo e a água gerando assim o mosto. Conti-
nuando o processo da formação da cerveja, há a 
fermentação, em que se junta a levedura e o mos-

Formação da 
cerveja

Ingredientes 
A cerveja é constituída, principalmente, 
por água, malte, amido de milho, flor de 
lúpulo e leveduras.

Mais de 90% da cerveja é constituída 
por água.
A flor de lúpulo dá o sabor amargo à cerveja.
As leveduras permitem fermentar a cerveja.
O malte resulta do processo indicando a seguir:

Diferentes receitas vão possuir diferentes e novos ingredientes, no entanto estes 5 ingredientes são 
indispensáveis para a produção de uma boa cerveja.

Maria Júlia – 10.º A

to arrefecido formando a cerveja verde. Depois, a 
cerveja verde é posta sobre temperaturas elevadas 
durante um espaço de tempo (guarda) formando 
cerveja maturada. Seguidamente, filtra-se a cerve-
ja maturada formando cerveja brilhante (filtração). 
Concluindo, dá-se o enchimento das garrafas.

Os resíduos não utilizados são vendidos a pessoas 
que necessitam desses resíduos, pondo a Lei de 
Lavoisier em prática: nada se perde, tudo se trans-
forma.

As cervejas vão variando dependendo da cor, do 
sabor, da quantidade de álcool e do tempo de fer-
mentação.  
Andreia Costa | Cláudia Oliveira | João Vieira | Miguel Batista 

– 10.º A

Citação
«Com este calor, apetecia-me era estar 

dentro  de uma pipa de cerveja, bem fria, 
e vir cá fora só para pedir um prato de 

tremoços...».
(Trabalhador de Fátima, julho de 2016)
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Tara perdida

Num primeiro processo, na vidreira, as 
garrafas que são utilizadas para conter 
a cerveja, são colocadas em paletes 
com cuidado e são cobertas de plástico. 

Logo após o primeiro processo irão ser distribuí-
das por vários camiões com a ajuda de empilhado-
ras. Depois da chegada à Fábrica Central Cerveja 
e Bebidas, um dos funcionários, com a ajuda de 
uma empilhadora retira as paletes e põe junto ao 
começo da linha de montagem, onde irá retirar o 
plástico á que está a cobrir as paletes e coloca as 
garrafas no tapete rolante. Após isso, realizar-se-
-ão as seguintes etapas:
1º As garrafas são enxaguadas;
2º É posto o líquido na garrafa;
3º É posta a carica;
4º Verifica-se se a garrafa tem carica e se tem a 

quantidade de líquida certa;
5º É posto o rótulo;
7º São colocadas em caixotes, consequentemente 

em paletes e embrulhados com plástico;
8º São postos em camiões e depois são distribuí-

dos por estabelecimentos.

Sagres é uma questão de 
química

Entre nuvens e alguns raios de sol que 
teimavam em espreitar, lá saíram, do 
Centro de Estudos de Fátima, os alunos 
do 10.º ano da área de Ciências e Tec-

nologias, no dia 16 de março, em direção a Vila 
Franca de Xira (mais propriamente à acolhedora 
freguesia de Vialonga), onde foram recebidos, de 
forma calorosa, na Sociedade Central de Cervejas 
(SCC) da marca Sagres, pela guia Paula Portugal.

A SCC foi fundada em 1934 e inaugurada em 
1968, com o intuito de comercializar as cervejas 
produzidas pelas antigas Companhia de Cervejas 
Coimbra e Companhia da Fábrica de Cerveja Jan-
sen.

A visita guiada, interativa e cativante, desenrolou-
-se ao longo de variadas atividades desde a obser-
vação de uma maquete do edifício, que permitiu 
adquirir uma noção geral dos espaços da Central, 
até à observação de alguns dos processos envolvi-
dos no fabrico e comércio das cervejas.

De um modo geral, salientaram-se as diferenças 
existentes entre os vários tipos de cerveja, no-
meadamente o sabor (utilização de ingredientes 
distintos), a cor, o teor alcoólico e o tempo de 
fermentação. Os ingredientes cruciais na produ-
ção de cerveja são a água, o milho, que permite 
a fermentação da cerveja devido à presença de 
amido, o lúpulo que lhe confere o sabor amargo 
característico e o malte, proveniente da germi-
nação da semente da cevada. Por outro lado, os 
alunos aperceberam-se de que, apesar de em todas 
as fases serem libertados produtos desnecessários 
àquela fase específica, estes são reaproveitados 
para outros fins, nomeadamente agrícolas. Já dizia 
Lavoisier: “Nada se perde, tudo se transforma”!

Em suma, foi uma quarta-feira enriquecedora e 
interessante, em que os discentes e docentes par-
ticiparam, refletiram e tiveram a oportunidade de 
experienciar mais de perto todos os processos en-
volvidos na produção de cerveja. 

Dado o êxito da visita, objetivos como o fomen-
to do espírito científico, a promoção das relações 
interpessoais e o reconhecimento da indissociabi-
lidade de aspetos do quotidiano com as ciências 
físico-químicas foram alcançados de forma plena. 

Diogo Bento 
João Lopes 

Mariana Lopes 
– 10.º A 

Garrafa de retorno

Em cada estabelecimento, as garrafas 
usadas são colocadas nas grades e estas 
serão levadas para a fábrica onde são ve-
rificadas e selecionadas para serem reuti-

lizadas ou para irem para o lixo. Logo de seguida, 
as garrafas selecionadas são lavadas em água a 
elevadas temperaturas e são desinfetadas. Depois 
de todo este processo, irão passar por etapas que 
as garrafas de tara perdida passam também. Será 
colocado o líquido em cada garrafa, verificando se 
todos contêm a mesma quantidade; a capsulado-
ra irá colocar as caricas nas garrafas e estas terão 
de ser verificadas novamente garantindo assim se 
todas estão celadas. No final irá ser colocado o ró-
tulo em cada uma das garrafas sendo que estas irão 
sofrer uma nova verificação. Após essa verifica-
ção, irão ser colocadas em grades e com ajuda de 
empilhadoras colocadas em camiões para que es-
tas sejam distribuídas por vários estabelecimentos.

Raquel, Leandro e Leonardo – 10º A

A	turma	A	–	10.º	Ano	–	2015/2016

Frases «célebres» (?) 
repetidas até à exaustão na Internet.

A cerveja e a cachaça são os piores inimi-
gos do homem. Mas o homem que foge dos 
seus inimigos é um covarde.

Um país não pode ser um país de verdade 
senão tiver ao menos uma cerveja e uma 
empresa aérea. Ajuda se tiver uma equipe 
do futebol, ou armas nucleares, mas o mais 
importante é a cerveja. (Frank Zappa)

Eu daria toda a minha fama por segurança 
e uma cerveja inglesa. (Willian Shakespea-
re – Rei Henrique V)

A cerveja me faz sentir da forma como 
gostaria de me sentir sem cerveja. (Henry 
Lawson)
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Relatório 2016
Luzes, sombras, 

perspetivas
Fátima, 11 de julho de 2016

Quase 16 horas de emissão, distri-
buídas por 18 programas regulares, 
com uma média de 15 peças cada 
um, abrangendo, ao todo, 264 ativi-

dades,   são um balanço que dispensaria mais 
palavras.1 Além disso, mais de duas dúzias de 
emissões temáticas,  oferecendo na sua maioria 
gravações integrais de momentos salientes da 
vida escolar, sobretudo conferências, celebra-
ções e momentos culturais, complementam a 
atividade informativa própria da emissora onli-
ne do CEF em 2015/16.

Estes resultados, certamente excelentes, não só 
em termos quantitativos, deveriam ser a premis-
sa para futuros desenvolvimentos «naturais» 
deste canal de informação, em articulação com 
os outros meios de informação da escola, enri-
quecendo e melhorando a sua oferta informativa 
destinada à comunidade alargada e constituindo 
também um exemplo do papel educativo de-
sempenhado pela TVCEF ao serviço de toda a 
comunidade escolar, especialmente dos alunos.2 

Contrariando esta am-
bição, a situação que se 
veio a criar na escola 
devido às medidas infe-
lizmente adotadas pelo 
Ministério da Educação 
relativas às escolas com 
contratos de associa-
ção não auguram nada 
de bom para o natural 
desenvolvimento e afir-
mação da TVCEF no fu-
turo. No entanto, apesar 
das perspetivas pouco 
animadoras constatadas 
neste final de ano, é ne-
cessário acreditar que o 
CEF será fiel ao arrojo 
que é seu timbre e que 

1 Ver ANEXOS 1 e 2 – «Quadro estatístico do tra-
balho da TVCEF» e «Trabalhos independentes 
dos «noticiários» quinzenais (2015/2016).

2  Envolvimento de todos os alunos de muitas tur-
mas, quer do Ensino Básico quer do Secundário, 
na apresentação dos programas. Nos anos ante-
riores, essa participação foi ainda mais numero-
sa. Além disso, a tarefa de locução dos textos 
de todas as peças, quer em VOZ OFF, quer com 
imagem, foi sempre confiada a alunos, de todos 
os anos de escolaridade.

tornará possível garantir as condições mínimas 
para manter este projeto e dar-lhe até um reno-
vado vigor, adaptando-se às novas circunstân-
cias e condições de funcionamento da escola.

A TVCEF cumpriu fielmente os seus objetivos 
ao longo dos anos e foi quase uma aventura e 
uma aposta vencedora no «impossível». É sur-
preendente que o relatório elaborado no final do 
primeiro ano de atividade, em 2013, se mante-
nha substancialmente atual em quase todos os 
aspetos então evidenciados. A reunião realiza-
da a 24 de junho desse ano «com o objetivo de 
planificar o último programa (18º, temático, so-
bre a Semana CEF) e para fazer uma primeira 
avaliação e reflexão sobre o projeto TVCEF» 
focalizou bem «os aspetos positivos e áreas de 
melhoria do trabalho realizado». As sugestões 
então apresentadas à Direção para o ano letivo 
seguinte traduziram-se, no essencial, em mais 
esforço, mais trabalho e mais resultados conse-
guidos, como se pode constatar vendo as emis-
sões na vitrina (portal YouTube) onde passaram 

a ter uma visibilidade que o site oficial do CEF 
deixou então de conseguir garantir-lhes.  

Remando contra a maré e acreditando que o 
CEF não deixará de dar continuidade a este pro-
jeto, vale a pena esboçar aqui, em jeito de balan-
ço, algumas conclusões acerca da atividade da 
TVCEF, neste e nos anos anteriores, sintetiza-

das de modo mais esquemático separadamente,  
evidenciando não só os aspetos positivos mas 
também as inevitáveis «sombras», entendidas 
como um convite a olhar de frente para a rea-
lidade, numa atitude de humildade e coragem e 
com uma constante vontade de melhoria para a 
conquista de metas sempre mais elevadas.

1. O balanço do trabalho realizado é muito	po-
sitivo, apesar de falhas e deficiências técnicas 
de que todos têm consciência...

2. Consolidou-se e cumpriu-se fielmente a pe-
riodicidade	quinzenal	das	emissões, que dei-
xou de ser posta em questão – antes, foi defendi-
da quando, pontualmente, se propôs a passagem 
para formas diferentes de publicação…

3. Confirmou-se que o nível de dedicação,	em-
penho	e	tempo	exigidos pelo trabalho constitui 
um desafio para gente de garra, que acredita, 
apostada em dar à escola o máximo das suas 
energias. A este respeito, deve-se registar tam-
bém o esforço da Direção no sentido de atribuir 

tempos de CNL aos 
membros da equipa. 

4. Cada emissão obede-
ceu a um esquema	 de	
cobertura	 informativa 
baseado numa agenda, 
ou plano de emissão, 
elaborados a partir das 
informações relativas 
aos acontecimentos (ati-
vidades) previstos. Cada 
agenda, ou grelha,3 foi 
apresentada nas reu-
niões	 semanais para 
aferição e planificação 
do trabalho (meios ma-
teriais e humanos). O 
alinhamento de cada 
emissão obedeceu ao 
critério da importância 
e/ou coerência temática 
das peças, tendo-se op-

tado por uma hierarquia derivada dos conteúdos 
e do impacto mediático dos eventos noticiados, 
tendo em vista a valorização da escola, o enri-
quecimento cultural e humano da comunidade 
educativa, a difusão do conhecimento da reali-

3  Apresenta-se, em anexo, a mais recente, relativa 
ao programa 68, último do ano letivo.2015&16.

Emissões regulares no ano de 2015/2016
 Número | Data de publicação | Número de peças | duração em minutos/segundos | Observações

51 30.09.2015 11 48' 48" Emissão apresentada por todos os alunos da turma B do 5.º Ano – gravação no exterior.
52 14.10.2015 9 28' 58" Emissão apresentada por todos os alunos da turma A do 5.º Ano – gravação no exterior.
53 31.10.2015 11 48' 33" Emissão apresentada por todos os alunos da turma C do 5.º Ano – gravação no exterior.
54 13.11.2015 13 44' 31" Emissão apresentada por quase todos os alunos da Universidade Sénior – gravação no exterior.
55 29.11.2015 14 48' 12" Emissão apresentada por todos os alunos da turma A do 6.º Ano – gravação no exterior.
56 20.12.2015 15 51' 35" Emissão apresentada por todos os alunos da turma B do 6.º Ano – gravação no exterior.
57 21.12.2015 20 77' 49" Missa de Natal 2015 (Número de peças corresponde às diversas partes/cânticos, etc.).
58 14.01.2016 15 50' 27" Inclui 4 peças do Natal - Emissão apresentada por duas funcionárias do Bar de Alunos
59 30.01.2016 14 59' 56" Emissão apresentada por todos os alunos da turma A do 10.º Ano.
60 12.02.2016 16 59' 38" Emissão apresentada por todos os alunos da turma B do 10.º Ano.
61 27.02.2016 13 40'20" Emissão apresentada por todos os alunos da turma C do 10.º Ano.
62 15.03.2016 14 66' 46" Emissão apresentada por todos os alunos da turma A do 12.º Ano.
63 14.04.2016 15 59' 44" Emissão em duas partes, ou duas emissões na mesma data, para o mesmo período de cobertura. 

Foi apresentada por todos os alunos da turma B do 12.º Ano.64 14.04.2016 14 46' 51"
65 30.04.2016 15 62' 32" Emissão apresentada por todos os alunos da turma C do 12.º Ano.

66 09.05.2016 15 47' 21"

Emissão temática, sobre a polémica do financiamento às escolas com contrato de associação, 
com imagens do Abraço à Escola e do Acantonamento, de 6 e 9 de maio, e partes dos debates 
radiofónicos Antena Aberta (RDP-1) e Fórum TSF. Na segunda parte, entrevistas recolhidas no 
pavilhão, na noite do acantonamento.

67 20.05.2016 17 65' 36" Emissão apresentada por duas alunas da turma B do 12.º Ano
68 11.06.2016 23 84' 28" Última emissão do ano letivo, apresentada por uma parte dos alunos da turma A do 11.º Ano.

Duração das emissões ordinárias | 12 horas – 12 minutos – 14 segundos



  44   Inforcef  77

dade interna da escola, o desenvolvimento do 
sentido de pertença e brio dos seus membros, a 
dinamização da sua vida interna, numa palavra 
a afirmação e promoção da escola e da sua ima-
gem. As rubricas	regulares (Ecominuto, Minu-
to solidário, Rostos, Brilharam…) ocuparam a 
parte final de cada emissão, rematada invaria-
velmente pela evocação de páginas da história 
do CEF, baseadas na documentação conservada 
por Francisco Mendes no «Baú das Memórias», 
que ultrapassou a meia centena de números.

5. Foram sempre precários os recursos	mate-
riais	da TVCEF. Além dos dois computadores 
utilizados por uma parte da equipa para edição 
das peças, o principal equipamento adquirido 
pela escola foi a pequenina câmara de filmar Sa-
msung (HMX-F90) e a câmara de vídeo adquirida 
em segunda mão para substituir a que deixou 
de funcionar em Óbidos.  Uma listagem por de-
feito dos principais equipamentos pessoais ad-
quiridos e disponibilizados para o trabalho ao 
longo dos quatro anos dá uma ideia do valor do 
investimento que seria (será) necessário fazer 
para garantir a continuidade do trabalho com 
pelo menos a mesma qualidade destes anos.4  
Alguns desses equipamentos serão oferecidos à 
TVCEF.

6. Decorridos quatro anos, constata-se que a 
«divulgação não foi eficaz» (ainda há quem, 
na escola, desconheça o trabalho e a própria 
existência da TVCEF). Não restando tempo aos 
membros da equipa para dar resposta a esta e 
outras «preocupações», devido ao constante es-
forço de acompanhamento e cobertura das ati-
vidades, confiou-se na disponibilidade inicial-
mente demonstrada pela coordenadora do grupo 
de Informática a qual, porém, informou que no 

4 Equipamentos pessoais utilizados: computador 
portátil para edição de vídeo; duas câmaras de fil-
mar SONY semiprofissionais (PXW-X70 e NEX-
VG20E), além da que avariou em Óbidos, entretanto 
substituída; dois microfones (Shure); cabos de mi-
crofone para estúdio e câmaras de filmar; projetores 
de iluminação LED no estúdio; dois tripés; logotipo 
gigante para fundo de gravações em estúdio; aus-
cultadores; lâmpadas; quatro painéis delimitadores 
do espaço no estúdio; mais de uma centena de DVD 
para arquivo (todas as emissões e vídeos realizados); 
por fim, last but not least, um portátil usado para “ali-
mentação” do ecrã informativo no corredor principal 
(oferta de um Amigo e admirador da TVCEF, o se-
nhor José Ferreira). Além disso, Francisco Mendes, 
regularmente, Ana Aleixo e Carla Monteiro, espora-
dicamente, utilizaram meios próprios para o seu tra-
balho e, finalmente, Jorge Gonçalves disponibilizou 
os restantes microfones.

presente ano letivo não chegaram a ser elabora-
das listas de endereços de correio eletrónico dos 
pais/encarregados de educação e/ou dos alunos. 
Não terá sido principalmente por esta lacuna 
que o número de visualizações no portal YouTu-
be deixa a desejar, mas certamente que esta será 
também uma área de melhoria a ter em conta no 
esforço de divulgação dos conteúdos e da infor-
mação em geral da escola.

7. O mesmo se diga quanto à comunicação	in-
terna,	um aspeto diretamente relacionado com 
o trabalho da TVCEF porque determinante para 
a sua atuação no terreno: as falhas registadas 
«dificultaram» uma planificação adequada da 
cobertura de acontecimentos de cuja existência 
só tardiamente, ou mesmo depois de eles terem 
ocorrido, se tomou conhecimento. Obviamente, 
tratou-se de casos isolados, mas reais.

8. Apesar da escassez de tempo, foi possível 
realizar todas as semanas a reunião	de	plani-
ficação, embora sempre com apenas uma parte 
dos membros da equipa e com o tempo limi-
tado… Os participantes nessa «conferência de 
redação» foram geralmente, além do coordena-
dor, Ana Aleixo, Margarida Silva, Marta Flores, 
Carla Monteiro, Francisco Mendes, Telma Frei-
tas, João Sousa e Luís Morgado. Na sequência 
da formação realizada em julho de 2015, inte-
graram a equipa Marta Flores, Carla Monteiro e 
Telma Freitas que, com ritmos diferentes, se in-
seriram e desenvolveram admiravelmente o seu 
trabalho, e Pedro Cochicho colaborou na edição 
das peças sobre atividades do Desporto Escolar. 
De fora, mas colaborando por vezes de modo 
insubstituível no acabamento de cada emissão 
(identificando os alunos para introdução e con-
trole de legendas, especialmente as das peças 
elaboradas por Francisco Mendes e Jorge Gon-
çalves,   que nunca as incluíram, ficou Graça Fe-
vereiro, a primeira também a fazer uma visua-

Emissões regulares (4 anos)
Número de peças Minutos Segundos Horas

1.º ano | 2012-13 138 695 461 11,71
2.º ano | 2013-14 170 788 546 13,29
3.º ano | 2014-15 207 800 566 13,49
4.º ano | 2015-16 264 981 665 16,53

779 3264 2238 55,02
Duração média das peças: 4 minutos e 24 segundos

Trabalhos independentes dos «noticiários» quinzenais (2015/2016)
Data publicação Duração Peças
1 24.09.2015 24' 02'' Receção dos alunos do 11.º e 12.º Anos. Intervenções dos Coordenadores do Secundário.
2 25.10.2016 28’ 45'' Tabula Rasa | Apresentação de «Em Teu Ventre», de José Luís Peixoto.
3 22.11.2015 14' 11'' Tabula Rasa | Festival literário/filosófico de Fátima 2015 (último dia, intervenção de Ed. Lourenço).
4 29.11.2015 5' 24'' Violência no Namoro | APAV | Trabalho realizado por alunos do 10.º Ano e publicado pela TVCEF
5 29.12.2015 4' 00'' Inforcef | Edição n.º 76 | apresentação.
6 24.01.2016 64' 21'' Ana Filomena Amaral - O Cassador de Muros | Apresentação no CEF (22.01.2016).
7 04.02.2016 11' 35'' Caminhada da Paz 2016 em Fátima | Apresentação e sensibilização no CEF.
8 15.03.2016 9' 55'' Dia Internacional da Mulher  (8 de março - versão mais desenvolvida da peça da emissão).

9 13.04.2016 14' 19''
Somos Todos Iguais na Diferença: trabalho com assistência de Ana Aleixo à colega Margarida. 
Castelão para concurso que ganhou 2º prémio nacional – publicado pela TVCEF.

10 28.04.2016 5' 49''
Super Ervilhas: trabalho com assistência de Marta Flores à colega Alexandra Carneiro e a alunos. 
12.º B para participação em concurso que ganhou menção honrosa – 4.º lugar.

11 06.05.2016 6' 42''
Qual escola fechar? Contributo para o debate sobre o tema das escolas com contrato de associação: 
intervenção de Manuel Bento (Conferência de imprensa) e Marçal Grilo (programa SIC 2011).

12 20.05.2016 32' 23'' Movimento «Defesa da Escola - Ponto» | Conferência de imprensa (20 maio 2016).
13 21.05.2016 11' 51'' Movimento «Defesa da Escola - Ponto» | Sessão de esclarecimento, convívio e mobilização.
14 24.05.2016 2' 33'' «Defesa da Escola Ponto» | Cadeados e largada de balões. 
15 25.05.2016 21' 00'' Externato de São Domingos | DIA ABERTO (21 maio 2016). 
16 26.05.2016 3' 13'' Defesa da Escola ponto - Custo turmas - Público/privado, ou vice-versa. 
17 28.05.2016 15' 46'' Externato de São Domingos |1.º ENCONTRO DESPORTIVO INTERESCOLAS – 23 maio 2016. 
18 28.05.2016 6' 00'' Caminhada em defesa das escolas com contrato de associação.
19 04.06.2016 47' 01'' SEMANA CEF 2016 | Centro Pastoral Paulo VI. Chuva de Estrelas | XX edição | 2ª parte.
20 05.06.2016 68' 48'' SEMANA CEF 2016 | XX edição | 25 maio 2016 | 3ª parte. 
21 05.06.2016 88' 26'' SEMANA CEF 2016 | 1ª parte.
22 11.06.2016 4' 59'' SEMANA CEF 2016 | Tasquinhas | 9 de junho | Fotos com moldura TVCEF – seleção de 100 fotos.
23 12.06.2016 76' 51'' SEMANA CEF 2016 | Finalistas CEF 2016 | Bênção das Pastas | Despedida. 
24 15.06.2016 52' 00'' SEMANA CEF 2016 | Auditório CEF | 9 de junho – Teatro O Principezinho – versão legendada. 
25 15.06.2016 52' 00'' SEMANA CEF 2016 | Auditório CEF | 9 de junho – Teatro O Principezinho – versão sem legendas.
26 21.06.2016 3' 12'' Tasquinhas CEF 2016 (Peça prometida na emissão 68 – Breve reportagem editada por Jorge G.
27 23.06.2016 29' 12'' Movimento DEFESA DA ESCOLA PONTO | Manifestação no Porto | 19 junho 2016.

lização prévia de cada emissão: graças ao seu 
«olho clínico», foi possível detetar e corrigir por 
vezes alguns erros ou falhas. Por coerência com 
a impossibilidade de cumprir adequadamente as 
funções, João Paulo não integrou formalmente 
a equipa em 2015/16 mas prestou pontualmen-
te a sua colaboração em filmagens. Por motivos 
idênticos, as colegas do Grupo de Informática 
desligaram-se completamente do projeto.
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9. A novidade do Externato	de	S.	Domingos	
coloca novos desafios aos responsáveis pela 
informação no CEF, nomeadamente em termos 
de capacidade de cobertura da vasta gama de 
atividades realizadas e de definição de critérios 
de cobertura, especificando o que compete ao 
Externato e aos seus canais de informação (Fa-
cebook) e o que deve ser ou convém que seja 
retomado/reforçado/desenvolvido pelos meios 
de cobertura tradicionais do CEF, nomeadamen-
te o seu canal televisivo. Neste primeiro ano, a 
colaboração	foi	exemplar	por parte da coorde-
nadora pedagógica e dos professores do Exter-
nato. A TVCEF não hesitou, desde o início, em 
incluir tais atividades na sua agenda e muitos 
alunos do I ciclo participaram diretamente nas 
emissões, como locutores, com visibilidade de 
imagem, utilizando geralmente a carteira esco-
lar, «histórica», cedida para o efeito pelo Museu 
Municipal da Câmara de Ourém.

10. A mesma preocupação estendeu-se à Uni-
versidade	Sénior, documentando, embora com 
menor frequência, algumas das suas atividades e 
visitas de estudo e convidando os alunos a apre-
sentarem como pivôs uma emissão (n. 54, 13 de 
novembro). A Escola teria vantagem em valorizar 
mais a presença destes «alunos», aproveitando 
as competências que eles revelam nas próprias 
atividades e a TVCEF pode ser um dos veículos 
para tal valorização.

11. No horizonte dos futuros desenvolvimentos 
desejados para a TVCEF, impõe-se a necessida-
de de dinamizar uma sua página	web	dedica-
da, com ligação na homepage do CEF, como já 
acontece, mas a ser gerida e atualizada de modo 
autónomo, pela equipa, com periodicidade pelo 
menos semanal: aí deverão constar a agenda 
das atividades (tarefa que competiria ao coor-
denador das mesmas), a previsão de cobertura, 
o lançamento antecipado de peças importantes, 
sumários e outros conteúdos apropriados. O 
mesmo se deveria fazer, mutatis mutandis, para 
o Inforcef, como aliás acontece no caso do Fa-
cebook – mas trabalhando em rede, de forma 
coordenada.

Muitos outros aspetos poderiam ser abordados 
neste relatório, mas ele tem de ser breve… Al-
guns temas são direta ou indiretamente referi-
dos na documentação em anexo. De facto, para 
completar este breve balanço do trabalho rea-
lizado pela TVCEF e, em sentido mais global, 
como proposta para o desempenho futuro da te-
levisão escolar e dos restantes meios 
de informação no CEF, incluindo o 
relançamento do seu jornal escolar, 
além das estatísticas e de uma síntese 
dos aspetos acima evidenciados, me-
recem destaque alguns critérios (pro-
cedimentos) fundamentais para uma 
gestão eficaz da informação, numa 
dinâmica de cobertura integral da 
vida escolar, especialmente na com-
ponente da sua rica panóplia de ativi-
dades. Ao lado, recapitulamos esses 
«Procedimentos para uma gestão efi-
caz da informação no CEF».

Procedimentos

Gestão eficaz da Informação no CEF
 Instituir o cargo de Coordenador de Informação (ou de um Serviço de Documentação e Infor-

mação – diferente de Gabinete de Imagem), com tarefas bem definidas. 
 Cumprir obrigatoriamente (responsáveis por cada atividade ou evento) um ciclo «lógico e 

virtuoso» de rotinas para cada atividade. Assim, após a planificação e organização: 
 Informar atempadamente (e-mail) a escola e, necessariamente, o Coordenador de enformação.
 Prever e/ou organizar previamente a recolha da informação necessária (imagem, vídeo).
 Produzir textos oportunos para os diferentes destinatários/fins (breves, para pivô e voz off, no 

caso da TVCEF; desenvolvidos, para o Inforcef e meios de informação externos à escola (neste 
caso, concordados com a Direção).

 Paginar/editar/publicar… (cada órgão) dentro do prazo estabelecido (quanto antes!).
_________________________________________________________________________

• Informação prévia (atempadamente, para programação da cobertura).
• Planificação da cobertura (meios para recolha de informação – câmaras de vídeo/foto, 

microfone…).
• Quem faz a recolha de imagem (fotos/vídeo) e a sua edição.
• Quem faz filmagem/reportagem/notícia.
• Elaboração da informação (definir prazos, para peça editada/texto publicado).
• Publicação: Site + Youtube + Facebook + Inforcef + Jornais locais (NF) – em simultâneo, 

partilhando/otimizando/poupando recursos, e arquivando, fechando assim o ciclo virtuoso.
• Divulgação [e-mail]: alunos + EE + Intervenientes/interessados + Jornais locais + Placa-

res.

ALGUMAS	OBSERVAÇÕES	PRÁTICAS (especialmente para o trabalho da TVCEF)
• Definir uma “política de informação” – O que divulgar, como, onde…
• Estabelecer a importância: tipo de cobertura, duração, etc.
• Especificar tarefas e competências dos responsáveis por cada meio de informação. *
• Controlar sempre possíveis gralhas/falhas de Português (duas pessoas, possivelmente)
• Comunicar a toda a escola procedimentos/responsabilidades dos responsáveis

FILMAGENS	INTEGRAIS
• Grandes eventos: Natal/Semana CEF/Chuva Estrelas
• Palestras no auditório, sessões de teatro, serões culturais, outros eventos
• Preparação/disponibilização do respetivo «filme» editado, como recurso didático.
• Reuniões semanais de programação (esporadicamente alargada, para avaliação).
• Divulgar emissões: e-mails, salas de aula, corredores/bar alunos/átrios
• Controlar condições de gravação: Auditório – luz, som, asseio
• Cuidar do asseio/beleza nos espaços de filmagem, especialmente auditório e salas de aula.

ARQUIVO
• Definir critérios de conservação dos vídeos – DVD + PC (ou discos externos).
• Criar uma base de dados com índice de conteúdos, situações diversas, repórteres, pessoas 

entrevistadas, tipologia das peças elaboradas, temas, duração, valor das reportagens, etc.
______________________________________

* Além dos «meios mais tradicionais» e habituais de informação usados pela escola, me-
rece uma abordagem separada e uma atenção especial a news letter, como rosto e órgão 
oficial da instituição, em termos de conteúdo e forma.
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CHUVA DE ESTRELAS

Para concluir a galeria de referências às ativi-
dades decorridas desde janeiro de 2016 até ao 
fim do ano letivo, falta mencionar as Tasqui-

nhas e o festival de Música do CEF, os dois momentos 
com maior visibilidade (e importância?) da Semana 
CEF 2016. Sobre as Tasquinhas, convidamos os leito-
res do Inforcef atornar-se «visualizadores» da breve re-
portagem que sobre esse evento foi publicada no portal 
YouTube. O Chuva de Estrelas, que chegou à sua XX edição, mereceu, também por 
isso, lugar de destaque e realizou-se no mesmo palco e cenário da primeira edição, em 

1994: o Centro Pastoral Paulo VI. Esta breve seleção de fotos documenta apenas alguns mo-
mentos desse acontecimento, que fica para a «história» do CEF, sob muitos pontos de vista. A 
publicação, em três partes, no mesmo canal, da gravação integral do espetáculo, em que parti-

ciparam este ano também os 
alunos do I Ciclo e Jardim de 
Infância do Externato de São 
Domingos, não dispensa mas 
explica em parte a falta que 

faz aqui uma re-
portagem à altura 
desse evento – e 
de toda a Sema-
na	CEF	2016.
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Após oito meses, voltámos a encon-
trar-nos com a escritora Ana	 Filo-
mena	Amaral,	mas, desta vez, no 
nosso colégio, na nossa biblioteca, 

para nos apresentar a sua obra Cassador de Mu-
ros. Esta foi tão especial e fascinante quanto 
há oito meses atrás, pois Ana Filomena Ama-
ral conseguiu, mais uma vez, ser imprevisível, 
convincente e deveras emocionante, que deixa 
transparecer o seu amor à escrita como nunca 
outrem.

Enquadrados com a obra, foram apresentados 
poemas e um vídeo, elaborados por alguns 
membros do Clube de História e Arte, que se 
direcionavam para o tema principal deste livro: 
Muros não somente físicos, mas também psico-
lógicos. Mas antes de ser apresentado o esperado 
Cassador de Muros, a nossa escritora relembrou 
outras obras que se antecederam a esta, efetuan-
do uma perspetiva intimista sobre as mesmas, 
que se encontram intrinsecamente interligadas 
com a sua vida. É emocionante a forma como 
se exprime e como fala das suas obras que, no 

fundo se tratam de pequenos pedaços de si, que 
ao se agruparem formam a Ana Filomena Ama-
ral, isto porque, cada uma nasceu com um pro-
pósito, cada uma surgiu num tempo certo, num 
espaço certo, com o tema e o título certo que 
formam esta escritora a certa.

Fazendo uma analepse ao ano 1989, estreia-
-se como uma escritora com Uma porta que se 
abre a fogo que, tendo em conta o período, se 
tratou da edificação do muro de Berlim e dos 
seus malefícios, inspirado numa experiência 
vivida pela mesma em Berlim. Debruçando-
-se com esses problemas, Ana Filomena sentiu 
a necessidade de escrever, não para o públi-
co, mas para si, acrescentando que o muro de 
Berlim tinha caído. Contudo, tratava-se de um 
desejo que a escritora sentia e portanto redigiu 
isso sem saber que um mês depois de ser publi-
cado o livro, o muro tinha mesmo caído. Dito 
isto, esta obra fora alvo do termo presságio, 
tornando-o  famoso. Passados seis anos após a 
sua estreia, decide escrever, já que sentiu essa 
necessidade, tratando-se de uma necessidade 

Critica literária

psicológica quase física. Não se tratava do di-
nheiro, tratava-se do simples facto de se expres-
sar e de partilhar as suas ideias e a sua força de 
vontade com os restantes, sem esquecer que a 
escrita para ela é pessoal, tem um significado 
que só ela sabe qual é, se bem que a partilha 
com os restantes não na necessidade de lhes 
agradar, mas no simples facto de a poder expor. 
Portanto, surge O segredo do cavalo marinho, 
inspirado num acontecimento natural interca-
lado com a perspetiva: duas árvores formavam 
um cavalo marinho. Com o interesse despertado 
sobre esta espécie, decidiu intitular o seu livro, 
de cariz afetivo, de O segredo do cavalo mari-
nho. Já a 2004 surge a Casa da sorte, que trata 
a História posta cronologicamente com o intui-
to de cativar a atenção dos seu alunos, sendo 
ela professora de história, e o restante público 
–alvo. Inspirada na sua nova casa, apelidada de 
“Sorte”, isto é, pedaço de terra, decidiu atribuir 
esse título ao seu livro. Para além destas obras, 
mencionou o Pão e Água, como tributo à sua 
terra Avintes, conhecida como a terra da broa 
de Avintes, cuja apresentação da obra teve lugar 
na sua terra, mais precisamente num barco. Por 
último, a 2014, aparece o Cassador de Muros, 
que relata as expêriencias de um repórter por-
tuguês, Alberto, que ambiciona procurar muros, 
de modo a relatar os problemas sobre os quais 
a população pobre, que se encontra sobre a in-
fluência dos mesmos, se debruça. Portanto a sua 
finalidade é cassá-los, isto é, neutraliza-los atra-
vés da escrita.

Em suma, a autora Ana Filomena Amaral é con-
siderada uma pessoa, como as restantes, que 
luta por causas através daquilo para o qual foi 
destinada, a escrita. Desta forma, transpõe rea-
lidades, factos que na atualidade, numa socieda-
de considerada moderna, são degradantes, que 
colocam em causa tudo o que é considerado hu-
mano ao ponto de não existirem humanos, mas 
sim animais. No fundo, nas suas obras não omi-
te nada, não eufisma, relata tal qual foi, tal qual 
é. E é isso que a torna especial. A forma como 
consegue atingir os jovens, como os cativa, os 
surpreende, os emociona a ponto de chorarem.

Ana Filomena Amaral

Cassador de Muros
Larisa Rebeca Tiurbe, 12.º F 

Leia primeiro, na página 13, a reportagem sobre a apresentação desta obra, realizada  
na Biblioteca do CEF, no dia 22 de janeiro de 2016. 
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