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“Usei como matriz o fresco dito 

'do mergulhador' de Paestum 

(450ac). 
 

É uma imagem intemporal que 

evoca tanto a jovialidade como 

a confiança no 'mergulho' - para 

mim é a metáfora visual da 

transição e da passagem.” 
 
Pedro Tropa 
 
(Artista e Encarregado de Educação)

 

E enquanto as obras avançam, 
os periquitos-de-colar, alheios às movimentações, divertem-se nos 

ramos e nas cavidades naturais dos plátanos. 
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O DIRETOR -  TOMADA DE POSSE 

 

 

Exma. Sra. Presidente do 
Conselho Geral (Gabriela 
Fragoso) 
 

Exmos. Membros do Conselho 
 

Se não temo o erro é porque estou sempre disposto a corrigi-lo. 
 

Bento de Jesus Caraça 
 
 

Inicia-se hoje o meu 4.º mandato consecutivo 
como Diretor. 

 

Desde 2009, que me orgulho de agradecer periodica-
mente a toda a comunidade educativa pela confiança, 
pelo contributo e empenho que, ao longo destes anos, 
tem permitido a concretização e melhoria do projeto edu-
cativo da Escola Secundária de Camões. 

Neste último mandato o desafio para o futuro da Esco-
la passa uma vez mais pelo aumento das taxas de suces-
so dos nossos alunos e por uma melhoria das suas vivên-
cias neste espaço. 

É também com grande orgulho que 
poderemos assistir, durante o próxi-
mo mandato, à conclusão das tão 
ambicionadas obras de requalifica-
ção e recuperação que, sem dúvida, 
irão proporcionar a todos os que aqui 
trabalham e estudam um progresso 
significativo no seu bem-estar en-
quanto elementos vivos da Escola. 

Este meu último mandato tem pa-
ra mim um significado especial associado ao cumprimen-
to de um desejo reivindicado ao longo da última década 
por toda a comunidade educativa e que em breve estará 
concluído. 

Quando, em 1909, Ventura Terra concebeu o então 
Lyceu Camões, conjugou na perfeição os aspetos formais, 
estéticos e funcionais que um edifício desta natureza 
deve ter para um ensino que, já então, se projetava para 
responder aos desafios de um século XX de feição repu-
blicana e com preocupações sociais. 

Passados 110 anos, o arquiteto Falcão de Campos con-
cebeu um projeto de requalificação que respeita e renova 
os objetivos que o norteavam, nomeadamente: 

· abrir a escola à comunidade e integrar os diferentes 
edifícios e espaços no tecido urbano envolvente; 

· dotar todo o espaço da escola de unidade e coerência, 
potenciando-o nas suas valências múltiplas, sem 
prejuízo das dinâmicas de circulação e mobilidade 
necessárias à sua utilização universal; 

· melhorar as condições de aprendizagem, de trabalho 
e de convívio, proporcionando as infraestruturas 
tecnológicas apropriadas e fomentando, assim, com-
portamentos que se enquadram nos requisitos bási-
cos de uma escola para o presente e para o futuro. 

A Escola Pública que defendo e em que acredito é uma 
escola de e para todos e, nesse sentido, eu como diretor 

represento apenas um dos seus intervenientes. 
Ao longo dos três mandatos foi fundamental o apoio, a 

cumplicidade, a disponibilidade e o empenho demonstra-
dos por: 

· este Conselho Geral e os anteriores; 
· todos os que me têm acompanhado na Direção e os 

que vão continuar, a Lídia Teixeira, a Ângela Lopes, 
a Catarina Leal, a Adelina Precatado, o Manuel Bei-
rão, o José Madureira, a Paula Abrantes, a Teresa 
Novo Palma e também a Teresa Teixeira, o Álvaro 
Queiroz, o Ricardo Frias o Filipe Gonçalves e o Nuno 
Padeiro; 

· professores, assistentes operacionais e técnicos, no-
meadamente nas suas representantes, Maria José 
Pereira e Zilda Catarino; 

· Pais e Encarregados de Educação, nomeadamente 
aqueles que os representam seja na Associação de 
Pais e Encarregados de Educação, seja no Conselho 
Pedagógico; 

· alunos e respetivas Associações de estudantes. 
“A utopia de uma Escola sem másca-
ra”, escreveram os alunos, em junho 
de 2021, nas paredes do velhinho 
ginásio. Desde sempre, os alunos são 
o melhor que a Escola tem – pode-
mos pensar no passado, com tantas 
figuras relevantes na nossa socieda-
de que por aqui passaram, mas po-
demos também pensar no presente, 
em que os atuais alunos, sendo sem-

pre intervenientes, não só dão continuidade a uma dinâ-
mica muito própria da Escola que a projeta na comuni-
dade, como também se apropriam da escola, estabelecen-
do uma relação de afeto que permanece para o futuro. 

Neste momento difícil da travessia, gostaria de trans-
mitir uma mensagem de confiança, porque o vírus não 
nos paralisou, e continuamos a acreditar que o Camões é 
uma escola capaz de fomentar o interesse pelo mundo, é 
um espaço onde os jovens continuam a acreditar nos 
seus sonhos e na sua força para transformar a realidade, 
é uma escola onde queremos que as aprendizagens sejam 
significativas dentro, mas também fora da sala de aula, 
é uma escola onde queremos que os alunos, ainda que 
com a máscara a esconder os sorrisos, continuem a socia-
lizar e a construir afetos. Tal como há 100 anos, mesmo 
em tempo de pandemia, a vida continua… 

 
Quando erro – e tenho errado muito –, pergunto sempre: Poderia eu 

ter errado melhor? 
 

José Rodrigues Miguéis 
 
 
 

Escola Secundária de Camões 
 

5 de julho de 2021 
 

João Jaime Pires 
 

Fotos de Mário Martins 
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SCRIPTOMANIAS 
 

Um texto sem tempo 
 

Hoje, domingo, dia 23 de maio, deveria estar a es-
crever um texto livre para a disciplina de português, 
mas parece que não estou a conseguir fazê-lo como gos-
taria. O 3º período está a ser difícil para os alunos e 
para os professores. A qualidade do estudo tem sido 
afetada e sinto falta daquele tempo valioso que abre 
espaço à fantasia e à reflexão, o tempo que transforma 
ideias em palavras e palavras em histórias. Esta sema-
na terei um teste global de matemática, para o qual 
preciso de estudar muito, e um texto livre para entre-
gar que não consegui escrever até agora. Esta situação 
deixa-me triste porque são disciplinas que adoro e para 
as quais trabalho com prazer. 

Tenho tantas ideias para tantos textos e cheguei ao 
dia de hoje sem conseguir fazer crescer uma que fosse. 
Andei com o pensamento na 2ª Guerra Mundial e num 
senhor velhote que perdeu o seu primeiro amor duran-
te a ocupação nazi em França. Após perceber o tempo 
que ia demorar até o conto ficar completo, resolvi es-
crever sobre as minhas memórias de infância, as tar-
des de inverno no sofá e os desenhos animados do meu 
tempo de criança, aqueles desenhos animados antigos 

que expandiram o meu imaginário infantil. Todavia, o 
esboço começou a ficar muito grande e surgiu-me uma 
nova ideia. Seria novamente um pequeno conto chama-
do “As portadas de Cerejeira”, talvez das melhores 
ideias que tive este fim de semana. Infelizmente, se já 
não havia tempo para desenvolver as outras ideias, 
muito menos tempo houve para explorar esta, pelo que 
ficará cuidadosamente guardada para uma próxima 
oportunidade. 

Assim cheguei ao final da tarde sem conto e sem 
texto, com todas as histórias a povoarem-me a cabeça, 
a reclamarem o tempo que não tenho para lhes dar. 
Perscrutei a alma de um senhor velhote algures numa 
França do passado, vagueei por memórias de infância e 
arquivei um conto por nascer, um conto sobre uma ár-
vore antiga, um rapazinho novo e uma janela aberta.  

E aqui estou eu a escrever uma espécie de página 
de diário deste domingo, que devia ser introspetivo e é 
afinal um domingo apressado, um domingo corrido. 
Talvez não tenha falhado completamente… afinal, es-
crevi um texto, um texto sem tempo. 

 

Rodrigo Branco, 12º E 
 

[Texto produzido no 3ºPeríodo do ano letivo transato]  

Dedicado a todos os combatentes da 
anorexia nervosa, para que possam encontrar 

nestes breves versos motivação para lutar 
 
 
 

Por detrás do véu que a doença tece 
sentimentos e emoções ficam por 
                                          [expressar 
ser cruel que só esmorece 
quando já não temos forças para 
                                          [continuar 
 

é necessário um porto de abrigo 
algo ou alguém para nos amparar 

mas talvez seja a solidão 
a única onda em que nos não 
                           [podemos abrigar 
 

todos os dias te vejo 
com teu capote dourado 
de olhos verdes vigorados 
sem saberes quanto te invejo 
 

quando o destino nos juntou 
minha doce salvação 
o meu entendimento mudou 
e o véu caiu em convulsão. 
 
 

Mafalda Rei, 11º B 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES — ELEIÇÕES 
 

Com participação significativa, venceu a Lista H 
 

 
 
No próximo número se mencionarão os novos diri-
gentes eleitos para o mandato 2021-2022, bem co-
mo as linhas programáticas que orientarão a sua 

ação. 
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SCRIPTOMANIAS 

 

 

 

A radicalização política dos jovens em tempo de pandemia 
 

Com a pandemia do SARS-COV-2 que se abateu de surpresa sobre a população mundial (e ainda nos mantém 
limitados), os jovens foram forçados a abster-se do mundo exterior e viram-se trancados dentro de casa em su-
cessivos confinamentos para travar o avanço do vírus que, ainda hoje, vai ceifando milhares de vida por todos os 
cantos do planeta terra. 

Com estes reiterados confinamentos, a tecnologia digital foi necessária como nunca antes tinha sido: várias 
ferramentas foram essenciais para ser possível haver aulas digitais; as fábricas que produzem todo o material 
para a construção de um mero computador viram-se confrontadas por uma escassez global devido a tamanha 
procura. 

A pandemia incendiou por completo o mercado tecnológico, registando um fluxo diário gigante de utilizadores 
para acederem a várias aplicações, nomeadamente redes sociais (como o Instagram e o Twitter) e serviços de 
streaming (como o Youtube e o Netflix). Os próprios governos viram-se forçados a limitar a banda larga de aces-
so a estes websites para que os serviços de emergência pudessem funcionar com normalidade e não fossem atin-
gidos pela escassez de internet. 

Feita a introdução e contextualização do impacto dos vários confinamentos, abordaremos agora o tópico princi-
pal deste artigo: a radicalização política dos jovens em tempo de pandemia. 

Tem havido uma discussão crescente sobre os efeitos prejudiciais do isolamento prolongado e da falta de coe-
são social – não apenas na saúde mental das pessoas, mas na sua vulnerabilidade a várias formas de extremis-
mo político, de que as forças da extrema-direita, sobretudo, se têm aproveitado. 

O isolamento realça vários problemas existentes, deixando os indivíduos permeáveis ao extremismo, como 
afirmam psicólogos sociais e especialistas, propensos a radicalizarem-se. Um estudo recente mostra que aqueles 
que sofrem diariamente de exclusão social relatam fortes sentimentos de “raiva, frustração, tristeza”, acompa-
nhados de “baixa autoestima [...] e existência menos significativa” (Debono / Corley / Muraven, Amber / Na-
tarshia / Mark (Primavera 2020). “Why am I Left Out? Interpretations of Exclusion Affect Antisocial and Proso-
cial Behaviors”. JSTOR, nº1, pp. 63-79). 

Não só isto, como também a tamanha volatilidade da economia mundial na qual se vive, gerando incerteza, é 
usada como combustível para o motor da extrema-direita. 

E este motor da extrema-direita usa todas as ferramentas ao seu dispor para recrutar os mais novos da socie-
dade: adulteração de imagens, notícias falsas… Tudo isto para alimentar o comportamento reacionário, onde se 
insere a islamofobia, o nacionalismo, teorias da conspiração anti pandemia e muitas outras ideias. O extremis-
mo da direita está presente em todo os sítios imagináveis. Sendo já uma ameaça, a pandemia apenas reforçou o 
ceticismo de muitos e a implementação de teorias de conspiração que afetam os vários domínios da vida huma-
na em sociedade. 

É necessária a intervenção das redes sociais, ou até mesmo dos governos dos vários países, para agir e impedir 
o rápido crescimento das forças de extrema-direita fazendo tudo o que está ao seu alcance para prevenir que a 
sociedade volte a ser, como foi em grande parte do século XX, uma sociedade distópica. 

 
Diogo Brissos Dias, 11º J 

APONTAMENTOS 
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Ação climática 
 

Olá, eu sou a Inês Esteves e sou uma adolescente 
portuguesa.  

Tenho visto bem, como grande parte dos portugueses, 
tudo o que tem vindo a ocorrer nos últimos tempos: a 
passada vaga de fogos em Portugal e noutras partes do 
mundo, as subidas e descidas exorbitantes de tempera-
tura, a seca, a mudança de paisagem e de ecossistemas 
por todo o Globo, ou, ainda, o decreto da ONU sobre o 
facto de o ponto irreversível do aquecimento global po-
der ter sido já atingido. 

Acredito que nos encontramos à beira do precipício. 
O ser humano esqueceu-se há muito que é parte da 

natureza. Somos autorrepresentados como um género 
de segunda espécie, um ser à parte, forçosamente su-
perior. Quando, na verdade, é a espécie invasora da 
única Terra que alguma vez conheceremos.  Estamos a 
arrastar connosco todas as outras espécies para o bura-
co negro que outros cavaram antes de nós, mas para o 
qual, diariamente, todos contribuímos. E quem me de-
ra que isto não fosse mais do que uma perspetiva ex-
tremamente pessimista do presente. 

Ao contrário da geração dos nossos pais, fomos ensi-
nados desde cedo, muito assim ao de leve, que devía-
mos reciclar, separar resíduos, etc. Um bom hábito que 
felizmente grande parte da população parece ter adota-
do. Contudo, as circunstâncias mudaram e, ao crescer-
mos, continuámos a ser alertados para outros aspetos, 
como a situação dos Jardins Zoológicos ou a seca extre-
ma ou a crise da subida do nível das águas do mar. Um 
pouco por todo o mundo, reconhecemos sintomas sérios 
e graves desta Terra a colapsar. 

No entanto, quando, desta vez, discutimos que medi-
das podemos tomar para ajudar, a única coisa que ou-
vimos é que devíamos continuar a reciclar. Aos poucos, 
começámos a ouvir outras opções, mas esta ainda pare-
ce ser a predileta. Assim, as pessoas põem o seu lixo 
em ecopontos de cores diferentes e dão o seu trabalho 
por terminado, já fizeram a sua parte. Refugiam-se 

neste ato, e quanto ao resto, culpam-se as grandes em-
presas, o Capitalismo e o Governo. 

Escusado será dizer que separação de lixo e recicla-
gem não é nem nunca foi suficiente. É francamente 
uma prova de total e completo descargo de consciência 
refugiarmo-nos nisso como única contribuição. Então e 
as embalagens de shampô e gel de banho, pensos, tam-
pões, giletes, caixas de jogos, pilhas de uso único, pa-
lhinhas e os infinitos sacos de plástico que poderiam 
ser trocadas por opções mais ecológicas? Esses objetos 
são de todos nós e não apenas das grandes empresas. 

Então e o consumo desmesurado e irresponsável de 
roupa (em lojas altamente exploradoras de Fast 
Fashion, é importante realçar), brinquedos, acessórios, 
dispositivos e…, quando existem tantas outras alterna-
tivas? Pequenos gestos contam, mas não são eles que 
nos vão salvar. Precisamos ativamente de medidas 
drásticas, e JÁ! 

E, sim, medidas tão drásticas como o temidíssimo 
travão definitivo no consumo de carne e peixe que, co-
mo já estamos todos cansados de saber, é o produto da 
tão aclamada indústria produtora em massa do gás 
metano. Este é um gás que se fixa na camada de ozono, 
fazendo com que a absorção dos raios solares duplique 
e aumente exponencialmente o efeito de estufa. Olhem 
à vossa volta, vejam as notícias e sintam-no na pele. 
Não há como fugir disto, está em todo o lado. É real e 
está a matar. Sempre aconteceu, mas agora o ritmo da 
devastação é aterrorizante. 

Não é obrigação única do governo, que, embora faça o 
seu papel, não contribuirá suficientemente para rever-
ter a situação. A responsabilidade é demasiadas vezes 
atirada para as instituições, quando na realidade ela 
reside em cada um de nós. 

É necessária uma reavaliação do que cada um pode e 
deve fazer em relação a isto. 

A verdadeira questão é: Até aonde vai a vontade 
de cada um?! 

 

Inês Esteves, 10º F 

“Os mais preocupados perguntam hoje: Como se há de 
fazer para conservar o homem? Mas Zaratustra é o pri-
meiro e único a perguntar: Como se há de fazer para 
superar o homem?» Nietzsche, Assim Falava 
Zaratustra. 
Perante o título Não Há Volta a Dar – crónicas 

de António Souto –, sinto-me perplexo. Será verdade? 
 A lição do passado refresca-nos a memória, alivia-nos da 

frustração do presente: «Anda um vírus à solta pelo mundo, 
pelo nosso mundo, agora de repente tornado nosso...» Passá-
mos a expiar os nossos crimes, acreditando na redenção... «até ao dia 
em que nos sintamos a salvo.» 

Perante a insistente necessidade de conservar o homem (e o plane-
ta...), o Autor mostra-se cético e mordaz porque o conhecimento da 

realidade é cada vez mais diminuto, substituído que é por uma ine-
narrável alienação. 

Compreende-se, assim, que não haja volta a dar! No entanto, a 
história do homem diz-nos que, apesar da miséria que este 
consigo transporta, ele sempre conseguiu superar os obstácu-
los, fossem eles a natureza, os deuses ou outros homens... 

Só falta ao homem superar-se a si próprio, caminho sempre 
presente na escrita do António Souto, mesmo que o pessimis-
mo lhe seja peculiar.” 
 

(Esta obra foi apresentada pelo António 
Manuel Venda na Biblioteca da Escola Secundá-
ria de Camões no dia 23 de novembro de 2021.) 

 

Manuel Cabeleira Gomes, in blogue “Caruma”, 
24/11/2021 [https://cabeleiragomes.blogspot.com] 

NOVO LIVRO DE CRÓNICAS 
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Testemunho 
 

Ao longo do ano letivo 2020/2021, a Escola Secun-
dária de Camões abriu-me diariamente as portas 
para que eu aprendesse a função de ensinar. Fui 
aluna do segundo ano de Mestrado em Ensino de 
Português e Latim, na Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, e graças à generosidade dos professores Mário 
Martins e Susana Gonçalves, que supervisionaram a minha 
prática letiva, pude começar a construir o meu saber profis-
sional da ação de ensinar nesta escola exemplar.  

No que diz respeito à minha formação profissional, acres-
centando as características do ano atípico que vivemos, penso 
que fui uma privilegiada por poder contar com tudo o que a 
Escola Secundária de Camões me proporcionou. Em Portu-
gal, as escolas que aceitam professores estagiários não rece-
bem quaisquer mais-valias nem benefícios. As universidades 
dependem do altruísmo dos professores que acedem traba-
lhar, com muita responsabilidade e sem nada em troca, ao 
longo de todo o ano letivo, com os estagiários, e da abertura 
das direções das escolas que fazem o favor de nos receber e 
disponibilizar tudo o que podem para garantir a nossa apren-
dizagem da função docente. Profissionalizar um professor é 
uma tarefa difícil, é necessário aferir conhecimentos teóricos, 

prévios e posteriores, observar e praticar. O profes-
sor profissional – como o arquiteto ou o advogado – é 
aquele que ensina, não apenas porque sabe, mas 
porque sabe ensinar, e como diz a Professora Maria 
do Céu Roldão, “Aprende-se e exerce-se numa prática 
informada, alimentada por velho e novo conhecimen-
to formal, investigada e discutida com os pares e com 

os supervisores – ou, desejavelmente, tudo isto numa prática 
coletiva de mútua supervisão e construção de saber interpa-
res”. 

Agradeço, também, aos alunos das turmas de português, 
12.ºH, e de latim, 10.ºJ e 11.ºJ, a compreensão e toda a cola-
boração que demonstraram nas didatizações do meu tema 
monográfico de mestrado, para além disso dizer-lhes que 
servem de exemplo para o meu futuro e que os levo comigo 
para a vida.  

Formar-me professora, neste admirável mundo novo, é uma 
aposta numa missão de vida que não se avizinha fácil, entro 
numa carreira profissional que me vai trazer tudo menos 
dinheiro e estabilidade, mas é esse tudo que vai, com toda a 
certeza, fazer a diferença e realizar-me enquanto ser huma-
no. 

 

Maria Olímpia Especiosa 

 

A Escola Secundária de Camões, como tradicional escola cooperante com diversas universidades portuguesas, acolhe, no 
presente ano letivo, uma mestranda estagiária da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra que aqui realizará o seu 
estágio pedagógico, nas disciplinas de Português e de Latim: Sandra Silva (na foto). 

 

À professora estagiária endereçamos os nossos votos de muitas felicidades e profícuo labor! 
Prof. Mário Martins 

NÚCLEO DE ESTÁGIO PORTUGUÊS/LATIM 2021-2022 

Gratidão 
 

Exmo. Senhor Diretor,  
 

Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, venho 
por este meio partilhar o Relatório de Estágio da 
prática letiva supervisionada que realizei durante o 
passado ano letivo na Escola Secundária de Ca-
mões, e que envio em anexo.  

É com muito orgulho que guardo no meu percurso 
académico a minha passagem pela Escola Secundá-
ria de Camões. 

Agradeço em primeiro lugar à Direção por me ter 
recebido e aberto as portas com tão generosa dispo-
nibilidade, depois aos meus Professo-
res Orientadores de Escola, Susana Gonçalves, na 
área disciplinar do Português, e Mário Martins, na 
área do Latim - aos dois sou eternamente grata. À 
Professora Susana pelo exemplo de rigor científico e 
preparação académica, por me mostrar que é possí-
vel atingir a excelência. Ao Professor Mário pela 
completa disponibilidade e generosidade, herói na 
luta pela manutenção no ensino das línguas e litera-

turas clássicas, matrizes da cultura europeia. E, por 
fim, agradeço a todos os profissionais da Escola com 
quem me cruzei e que sempre me fizeram sentir em 
casa, em especial às senhoras do bar, D. Emília e D. 
Betina, e à D. Bia, da reprografia. Bem hajam! 

Desejo a todos vida, saúde e alegrias para que 
levem a cabo os desafios que a vida escolar trouxer e 
que possam continuar a governar com muito sucesso 
essa Escola inesquecível. 

Obrigada a todos! 
 

Maria Olímpia Especiosa 

NO ANO LETIVO TRANSATO 
 

Palestra “Sabes que todos os dias falas grego?” 
 

No âmbito do estágio pedagógico de Latim, alunos e professores de Latim e de Literatura Portu-
guesa participaram na interessantíssima Palestra Sabes que todos os dias falas Grego? dinamiza-
da pela Professora Doutora Maria de Fátima Silva (na foto), catedrática da FLUC, na Biblio-
teca da Escola, no dia 18 de maio. 
 
 

 
 
 
 

Workshop 
“Técnicas de teatro: construção física e vocal” 

 
Ricardo Acácio, professor estagiário de Latim e Português, e 

membro da Associação teatral Thíasos, organizou e dinamizou o 
Workshop “Técnicas de teatro” para os alunos de Latim, no dia 16 
de junho – última semana de aulas do ano letivo –, utilizando textos 
selecionados de teatro de tema clássico. 
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ARTES -  UMA EXPOSIÇÃO 

Durante um mês, em final do ano letivo transato (2020-2021), esteve patente 
em Lisboa (num espaço da DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Es-

colares) uma mostra de trabalhos de alunos de Oficina de Artes (12º F, 
professora Felisberta Monteiro). 

 

Reproduzem-se, aqui, algumas das obras apresentadas a público. 
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MUSEU DA ESCOLA SEC. DE CAMÕES 
 

O MUESC – Museu da Escola Secundária de Camões integra o arquivo histórico, a biblioteca histórica e o espaço 
Mariano Gago (sala de exposição de longa duração e reserva visitável). Este serviço da escola tem como propósito a conser-
vação, organização e o estudo do seu espólio, a elaboração de módulos museológicos de índole histórica e de exibições literá-
rias, científicas e artísticas, numa perspetiva transdisciplinar e intergeracional e com o envolvimento da comunidade esco-
lar. Propõe-se, especialmente aos alunos, a participação num processo ativo de apropriação e valorização do património cul-

tural da escola, contribuindo para o desenvolvimento de um programa formativo e cultural integrado. 
 

O potencial deste património transcende a abordagem expositiva porque permite promover a inovação de metodologias de 
investigação, do modo de intervenção e de comunicação. A exploração dos objetos históricos (livros, manuscritos, fotografias, 

mapas, pinturas, esculturas, peças associadas a uma celebração, espécimes de história natural, instrumentos científicos 
associados a uma área disciplinar, entre outros a ponderar) permite também, através de incursões à história da ciência, das 

artes e das humanidades, uma melhor compreensão das ideias, teorias e fenómenos. 
 

ATIVIDADES QUE DECORRERAM… 
 
 
“O Museu na Escola” foi o tema da atividade de 30 de setembro, em coorganização com o 
MUHNAC, no âmbito das Jornadas Europeias do Património. Na escola, os alunos do 
12K tiveram a oportunidade de participar e, assim, conhecer o trabalho que o MUESC 
está a desenvolver com o MUHNAC na preservação e valorização do nosso património. 
(Fotografia da aluna Bruna César, retirada do Objeto #1 do MUESC).  
 
 
 
 
 

 
No dia 16 de outubro realizou-se, no Ginásio, um almoço convívio de antigos alunos e alunas 

que ingressaram no Liceu Camões no ano letivo de 1971/1972. Para o evento, o MUESC apre-
sentou uma mostra de peças históricas, que foram utilizadas nas aulas e em atividades despor-
tivas, e o livro de frequências das suas turmas, o que estimulou a memória e provocou a recor-

dação de experiências, momentos e factos vividos. 
 

 
 
 
“Da Materialidade do Livro à Memória Coletiva e à Projeção no Futuro” é o 
resultado de um estudo elaborado sobre o património da escola, em particu-
lar os livros da Biblioteca Histórica, e que faz parte do primeiro número da 
revista digital ENTRELER, do Plano Nacional de Leitura, lançado no dia 20 
de outubro na Biblioteca de Alcântara.  
 
 

 
 
 

A partir de instrumentos de cálculo antigos, no dia 4 de novembro, foi dinamizada uma rota que iniciou 
com o ‘círculos de proporção’ no MUHNAC e terminou com a ‘régua de cálculo’ na nossa escola. Uma via-
gem do século XVII até aos nossos dias, organizada pelo MUESC e o MUHNAC no âmbito da 4.ª edição 

dos Roteiros do Conhecimento. 
(Cartaz de divulgação elaborado pela aluna Maria Anão. Fotografias da régua de cálculo realizadas pelas alunas 

Bruna César e Rafaela Vaz para o Objeto #2 do MUESC)  
 

 
 
O MUESC participou no Encontro Nacional de Escolas com História, que decorreu no dia 6 de no-
vembro na Escola Secundária Sá de Miranda (Braga). Este encontro teve como objetivo iniciar o 
processo de criação da Associação Portuguesa de Escolas com História, que agrupará todas as esco-
las secundárias que descendem dos antigos liceus e escolas técnicas centenárias, ou seja, criadas 
até 1921. 
 

[Informações gentilmente disponibilizadas pelas professoras Anabela Teixeira e Catarina Leal] 
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MEMÓRIAS 

 

Tempos que já não voltam 
 

Em Cabo Verde, a simplicidade predominava em 
todo o lado. Tudo era mais fácil e a infância era 
bela! Era fácil encontrarmo-nos com amigos, era 
fácil conhecer pessoas novas, era fácil chegarmos 
à praia, era fácil brincar, era fácil fugir à realida-
de e era difícil não gostar deste arquipélago vulcâ-
nico perto da costa noroeste da África. Pelo menos 
era assim que eu gostava de ver as coisas. 
Lembro-me de, quando era mais nova, ficar a 

brincar a tarde toda na rua da minha avó, só en-
trava em casa para beber um copo de água e ver 

se os pastéis de 
milho já estavam 
prontos. Não queria 
que ninguém me 
visse, pois já sabia 
que isso seria o fim 
da brincadeira. Em 
passinhos de bebé, 
lá ia eu abrir aque-

la porta da cozinha que rangia imenso e que a 
maioria das vezes me denunciava. Ao fundo, num 
cadeirão enorme e com padrões africanos, estava 
sempre o meu avô. Sempre gostei de o ver ali, era 
o cantinho dele, tinha sempre um jornal ao lado, e 
numa mesinha um rádio muito antigo, mas que 
nunca falhou. Por vezes, até me esquecia da mi-
nha missão, que era nem mais nem menos do que 
beber o meu copinho de água e voltar para o meu 

exíguo recreio onde a vida era descomplicada, e 
ficava imenso tempo a contemplá-lo. Enxergava 
todos os seus pequenos movimentos, desde a for-
ma como, serenamente, batia o pé ao ritmo da 
música, até à forma como os seus finos dedos toca-
vam no ar como se estivessem a tocar num esbelto 
piano. O seu cabelo branco contrastava com a sua 
reluzente pele negra, e, independentemente da 
ocasião, aquele senhor estava sempre bem vesti-
do. Ele olhava para mim pelo canto do olho e sor-
ria, eu retribuía o sorriso de orelha a orelha e era 
o meu momento de voltar para a graçola.  
Estes pequenos momentos, em que não trocáva-

mos uma única palavra, diziam-me muito e fica-
ram eternamente gravados na minha memória. E 
o mesmo acontecia com a minha avó, ou, como to-
das as crianças lhe chamavam, a Dona Lutchi-
nha. Independentemente do dia da semana, já 
sabíamos que teríamos um lanchinho garantido 
da minha avó, que ela preparava no Flor de Lis, 
um restaurante bastante conhecido na cidade da 
Praia. Depois de um bom lanchinho ainda íamos 
para o terraço ver o sol a ceder o seu lugar à lua, e 
assim eram passados os meus dias. Uma rotina 
descomplicada, uma rotina boa da qual eu nunca 
me cansei, da qual hoje me recordo, e o meu pen-
samento irradia momentos felizes. Momentos que 
me fizeram crescer e que, sem dúvida, tiveram 
um impacto na minha vida. 
Embora a infância em Portugal tivesse sido exce-

lente, é a infância em Cabo Verde que eu mais 
gosto de relembrar e reviver nos meus devaneios. 
É dela que eu sinto uma saudade imensa… desses 
tempos que não voltam. 

 
Maira Elisa Lopes Antunes, 12º H 

 

As inscrições 
MONSTRINHA Escolas 2022, 

estão abertas! 
 

Para mais informações 
contacte: 

 

monstrinha@monstrafestival.com 
 

As inscrições podem ser 
efetuadas em 

 

 https://monstrafestival.com/pt/
apresentacao-monstrinha/ 

MONSTRA & MONSTRINHA 
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ERASMUS+ 

 
 

Islândia surreal 
 

Conhecemos viajar como um verbo, mas às vezes parece tornar-se um senti-
mento. 

A Islândia foi definitivamente conturbada e fria. Idas ao hospital e dias sem 
malas, ou a secar as meias com o secador de cabelo não são situações que definem uma experiência incrível, no 
entanto, foi, e talvez seja muito difícil conseguir explicar isto. 
Creio que a temperatura atmosférica não importe tanto quando o coração é aquecido pela presença de novos 

amigos. Sem dúvida, as paisagens são inesquecíveis, mas não são protagonistas da memória. Este papel fica 
para as conversas, as risadas e os abraços. 

É incrível o impacto que poucos dias e alguns acontecimentos improváveis tiveram. 
Se a Carolina chorou no chão do aeroporto de Keflavik enquanto a Francisca andava 
de um lado para o outro nervosa, agora contamos esta história a rir e desfilamos as 
calças compradas na loja islandesa. Se reclamamos quando o Fábio chegou ao quarto 
e encontrou colegas de quarto que achavam de bom tom manter aberto um pacote de 
fiambre, também derrubamos algumas lágrimas quando estes mesmos colegas de 
quarto foram embora e lhe deixaram rebuçados. Se achávamos piada ao polaco que 
aparecia para o pequeno-almoço cheio de sono e de pijama, é verdade que nos últi-
mos dias a Carolina fez exatamente o mesmo. Se tínhamos 
receio em como seria conhecer pessoas de culturas tão dife-
rentes, o resultado foi uma simpatia tamanha que tornou 
impossível não fazer amizades. Não sabemos se por mudan-
ça de perspetiva ou por puras saudades, mas mesmo os 
acontecimentos mais inusitados daquela semana tornaram-

se boas memórias. 
Esta viagem à Islândia foi surreal. Os portugueses estavam como que amaldiçoados, 

algo que nos fez desesperar tanto quanto nos fez rir. À sequência de eventos desastro-
sos que nos assombrou juntaram-se as experiências maravilhosas que tivemos e que 
influenciam a visão final que temos desta viagem muito mais que os momentos negati-
vos. Todos os dias estávamos imersos numa outra cultura, rodeados pelos islandeses, 
checos e polacos, pessoas a quem rapidamente chamámos de Amigos. No horizonte, 
avistava-se quase sempre a neve no cume de uma montanha. Encontrámos beleza e conforto nas diferenças, no 

tom mais frio e claro do céu, no sabor francamente bom da água, nos sons das lín-
guas que nos eram incompreensíveis e nos pormenores comportamentais e cultu-
rais que eram tão distantes da nossa realidade. 

No meio de momentos tão turbulentos, esta viagem foi uma ‘revolução emocional’. 
Saímos do nosso país para um destino desconhecido, com pessoas desconhecidas, 
com uma muito ténue ideia do que nos esperava. Fomos recebidos com algum cari-
nho, simpatia e bondade, também alguma frieza, distância e desinteresse, mas tro-
peçámos em todos os lados com um motivo de alegria, com algo que nos colocou um 
sorriso na cara. A Islândia foi surreal. Foi conhecer um futuro, ou uma realidade 
alternativa, no seio de uma comunidade internacional, foi uma fuga do quotidiano, 
da rotina, das obrigações. Foi, com todas as suas imperfeições, uma experiência ver-
dadeiramente enriquecedora. 
 
 

Francisca Syder e Carolina Silva, 12º J  

 

À descoberta de um país insular nórdico, de 3 a 10 de outubro de 2021! 
 

Um projeto de mobilidade envolvendo a Islândia, 
Polónia, Portugal e República Checa. 

 

De Lisboa, rumaram até à Islândia 5 alunos, 
3 professores e o diretor da Escola Secundária de Camões. 
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Uma visita de estudo 
 

A visita de estudo, de Geografia A, à Companhia das Lezírias – 13 de outubro de 2021 – terminou com a leitura atenta [ver 

grupo de alunos, à direita] de um poema pelo seu autor, Mauro Hilário [na foto, em cima]. 
Na Companhia da Lezírias, sítio que a professora Margarida Menezes [na fotografia, em baixo, com a professora 

Luísa Cunha] privilegia para o ensino da Geografia Rural, Mauro Hilário, que também guiou esta visita à 
maior exploração agrícola e florestal do país, brindou-nos com uma das suas odes em palavras. Disse-nos, 
em entrevista, acerca de um dos seus poemas: " O ‘animal que sou’ surge em janeiro de 2019. Escrevi-o por-
que me revejo, de alguma maneira, nos animais, em aspetos bons ou até menos bons. A bem dizer, sou um 
animal com instintos que perduram. Parte de mim (o biólogo) também escreveu o poema [ver caixa] como uma 
ode ao meu amor pelos animais". 

E quem é Mauro Hilário? Apaixonado pela natureza, é biólogo marinho e mestre em Bio-
diversidade e Conservação Marinha. A poesia e a fotografia de natureza complementam a sua atividade 
profissional, tendo já publicadas duas obras. 
Recentemente, com outros jovens poetas, criou o projeto "Poesia ao Domicílio". Fazem reuniões via zoom 

às 6ª feiras à noite, geralmente em torno de um tema, onde partilham a sua poesia. Esta iniciativa online 
surgiu como resposta ao isolamento social decorrente da pandemia Covid-19. Agora, com a diminuição das 
restrições sociais, participam em eventos de lançamentos presenciais de livros de jovens poetas e em rubri-
cas de poesia e escrita. "O mundo avança e também a nossa (a dos jovens poetas que levam a poesia ao 
domicílio) amizade", afirma Mauro Hilário. 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

O Animal Que Sou 
 

Décadas de história, mas vou ser sucinto, 
Vou mostrar ao planeta como me sinto. 
Sou animal, sonhos, carne e até instinto, 
Por ideias e significado sempre faminto. 
Uso sentidos que me guiam no labirinto, 
Luto pela vida sabendo que serei extinto. 
 

Sou a rã que precisa de viver em dois mundos, 
A baleia que tolera pressões de mares profundos. 
Sou o elefante confinado que arrasa paredes, 
A sardinha que aflita passa a malha das redes. 
Sou o caracol que carrega o peso duma casa, 
O espadarte que a fluir na água nunca se atrasa. 
 

Sou a centopeia que se atrapalha com seus pés, 
A cegonha que atravessa nações de lés-a-lés. 
Sou a aranha posta à parte que tece a difícil teia. 
A abelha que defende suas irmãs e a colmeia, 
Sou o polvo engenhoso que muda as suas cores, 
O rouxinol que tenta rivalizar grandes cantores. 
 

Sou a tartaruga coberta por uma rara textura, 
O morcego que se aventura na noite escura. 

Sou a enguia esguia que entra curto-circuito, 
O golfinho que é um brincalhão por intuito. 
Sou o lobo que uiva perante a misteriosa lua, 
O abutre paciente que recicla a matéria crua. 
 

Sou a preguiça que ao seu nome faz justiça, 
O coral de mil formas que o recife enfeitiça.  
Sou a minhoca oculta pelas camadas de terra, 
O cavalo arrastado para o conflito da guerra. 
Sou o corvo tagarela e portador de presságios, 
A melga que causa os mais receosos contágios. 
 

Sou o castor construtor do dique mais coeso, 
O escorpião que nunca se encontra indefeso. 
Sou o pinto que partiu casca de ovo para nascer, 
A cobra que teve de trocar de pele para crescer. 
Sou a águia que vigia este globo desde cima, 
O macaco quase homem e criador desta rima. 
 

Como criatura aceito as valências concedidas, 
Estas originais aplicações em mim embutidas. 
Sobreviverei com as condicionantes restantes 
Pois é da compressão que se formam diamantes. 
Sou uma cria frágil nutrida pela Mãe Natureza, 
Em mim toda a sua mágoa e parte da sua beleza. 

 

A Turma do 11º E, para o seu Projeto de Cidadania e Desen-
volvimento, decidiu, em Assembleia de Turma, participar na 32ª 
Campanha CoastWatch 2021/2022, com o tema “A Emer-
gência dos Oceanos”.  

O CoastWatch é uma boa iniciativa de educação 
para a cidadania ambiental. Anualmente, o GEOTA 
(Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e 
do Ambiente) convida escolas, associações e os cida-
dãos individualmente ou em família a monitorizar – 
aplicando um questionário para recolha de dados 
ambientais, o questionário CW – uma faixa costeira 
de 500 metros, assim contribuindo para melhorar o 
conhecimento sobre o estado do litoral do país. 

O GEOTA há 32 anos que coordena, em Portugal, a ‘Campanha 
europeia’, recolhendo, no trabalho de campo, o “máximo de infor-
mação de valor científico para intervenção junto dos principais 

decisores” que gerem o litoral. 
Até abril de 2022, a Turma desafia a comunidade escolar, famili-

ares e amigos a juntarem-se na monitorização do Litoral. 
Para participar é preciso escolher o troço que pretende monito-

rizar e inscrever-se no sítio da Internet do projeto Coastwatch. 
Depois, é só fazer a saída de campo, de preferência 
na maré-baixa, registar os dados recolhidos no 
questionário CW e enviá-lo para os Coordenadores 
nacionais do Coastwatch (GEOTA) – em papel ou 
inserindo os dados ambientais recolhidos numa 
plataforma de registo que se encontra online. 
 

A Turma dá uma ajuda! 
Já começamos a trabalhar no projeto. 

Junta-te a nós, também! 
 
 
 

[Na foto, da esqª para a dtª: Nicole Valiati, Joana Vital e Gabriel Durivou] 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE FOTOGRAFIA 
 
 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 
de 

Inês Coelho Gandra Baptista 
[na foto, em cima à esqª] 

 

BIODIVERSIDADE NA PRAIA DAS AVENCAS 
 

Quando salvamos espécies, estamos, na verdade, a salvarmo-nos a nós mesmos. 
(Sartore, s.d.) 

 
 

Procurei, em todas imagens, enaltecer a espécie em questão através da utilização de filtros radiais e filtros graduais e com um efeito de vinheta em quase todas. 
(Inês Batista, in relatório PAP) 

 
 

Inês Coelho Gandra Baptista terminou, sob a orientação do professor José Luís Diniz, o Curso Profissional Técnico de Fotogra-
fia (2018-2021), com a apresentação pública da Prova de Aptidão Profissional, na forma de um relatório, sob o tema A Biodiversida-

de na Praia das Avencas. Definiu como objetivo do seu trabalho: capturar, através da câmara, a biodi-
versidade da área marinha protegida das Avencas na zona interdital rochosa ou zona entremarés. 
A estudante, no seu relatório, fez uma breve caracterização da área fotografada: a Praia das Avencas. 
É uma praia de pequena dimensão, mas muito particular no litoral de Cascais pela riqueza em biodi-
versidade. Por esta razão, mas também pelas características geomorfológicas (e geológicas), que inclui 
uma plataforma rochosa, foi classificada, em 1998, como Zona de Interesse Biofísico das Avencas 
(ZIBA). Mais recentemente, em 2016, foi reclassificada para Área Marinha Protegida das Avencas. O 
objetivo desta reclassificação foi incluir toda a plataforma rochosa existente, a fim de proteger e pre-
servar o habitat entremarés e a respetiva biodiversidade. 
Como se lê no texto do relatório das provas que apresentou, a autora escolheu o tema pela experiência 

já adquirida com este tipo de imagens fotográficas sobre a biodiversidade – em duas visitas de estudo à Área Marinha Protegida 
das Avencas, no âmbito da participação da sua Turma no Projeto CoastWatch Europe, em 2020. 

A autora referiu que, em 2020, tanto na parte técnica, como nos equipamentos usados para fotografar, entre 
outros aspetos, [achou] essa experiência bastante interessante e diferente. Agora, no 3º ano, com melhor prepara-
ção técnica, [decidiu] estudar mais sobre o tema ‘fotografia de natureza’. 

Sobre a fotografia de natureza, uma área que colhe o seu interesse, Inês Baptista escreveu: a fotografia de 
natureza é um vasto tema da fotografia, com o objetivo de representar fenómenos ou agentes naturais, focando-se 
o fotógrafo no registo de aspetos estéticos em comparação com as outras áreas da fotografia. 

Deixamos aqui algumas das fotografias que podem ser observadas no relatório da prova de aptidão profissio-
nal. Em três dessas fotos, Inês Baptista apresentou as técnicas usadas na recolha e tratamento de imagem, bem 
como uma breve descrição dos organismos fotografados e do seu habitat. 

 

Ouriço-do-mar-comum (Paracentrotus 
lividus) 
 
Procedimento: foram utilizados dois pin-
céis: um no ouriço e outro à volta dele. 
Em ambos os pincéis, subi um pouco mais 
o dehaze, mais o que está à volta do ouri-
ço, para tentar disfarçar a sujidade do 
aquário onde o animal se encontrava (foto 
recolhida no aquário touch tank  do Centro 
de Interpretação da Área Marinha Prote-
gida das avencas).  

 
Actina (Actinia equina) e Alface-do-mar 
(Ulva sp.) 
 
A actina é uma pequena anémona de cor 
vermelha ou verde, de tentáculos curtos e 
retráteis. Habita nos enclaves do interti-
dal. 
 

A alface-do-mar é uma alga verde, tenra, 
translúcida, de talo achatado, que cobre 
grandes extensões de rocha. Frequente-
mente encontrada nos enclaves do interti-
dal. 
 

Procedimento: Nesta imagem, utilizei o 
filtro radial, tal como em quase todas, 
para dar destaque mais à anémona do que 
à alface-do-mar.  

 

Entrevista 
a 

Inês C. G. Baptista 
 
1 – Fotografaste um ecossistema 
costeiro – Avencas. O que te 
motivou a fotografar o ecossiste-
ma marinho da Praia das Aven-
cas? 
 

— Desde que comecei a fotografar, 
sempre tive um fascínio enorme 
pela natureza, no geral. Mas   
quando fizemos a visita de estudo 
às Avencas, achei bastante interes-
sante as técnicas que aprendi no 
local (o processo de fazer a ima-
gem), e até senti que estava, de 
algum modo, a criar ligações com 
aquele ambiente, com a natureza e 
com os seres vivos. 
 
2 – Em tua opinião, porque é 
necessário existirem áreas 
protegidas como as Avencas? 
 

— Acho que é necessário haver 
áreas protegidas para ajudar a 
preservar não só os seres vivos que 
lá habitam, mas também a beleza 
do lugar. Queiramos ou não, o ser 
humano está a mudar o nosso 

planeta drasticamente, e com as 
áreas protegidas, como as Avencas, 
essa mudança não se torna tão 
visível e rápida. 
 
3 – O que quiseste mostrar com 
as tuas fotos? 
 

— Com as imagens, quis mostrar a 
biodiversidade das Avencas, mas 
também aquilo que muitas pessoas 
que visitam aquele local procuram: 
a beleza dos seres vivos. Em mui-
tos destes, por serem pequeninos, 
não se veem tão bem os pormeno-
res das cores, a morfologia. Tentei 
realçar esses aspetos. 
 
4 – Se optasses por ser fotógrafa, 
a fotografia de natureza seria a 
área que escolherias? Porquê? 
 

— Esta é uma questão à qual não 
sei responder, pelo simples facto 
de não ter ainda explorado todas 
as vertentes da fotografia, como 
gostaria de ter explorado. Neste 
momento, a fotografia de natureza 
é, sim, a minha zona de conforto, 
mas não sei se, dentro das outras 
vertentes inexploradas, irei encon-
trar uma com que me identifique 
mais. 
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UMA EMPRESA AGRÍCOLA TECNOLOGICAMENTE AVANÇADA 
 

COMPANHIA DAS LEZÍRIAS 
 

No dia 13 de outubro de 2021, no âmbito da disciplina de Geografia, a Turma I do 11º ano 
participou numa visita de estudo à Companhia das Lezírias, a maior empresa agrícola do 
país. Irei neste texto abordar as suas características em três planos:  histórico, económico 

e geográfico. 
 

A Companhia das Lezírias foi fundada em 1836, quando D. Maria II vendeu 40 mil hectares de 
terreno a várias famílias burguesas e nobres que se juntaram para a criar. Desde então, o seu terre-
no foi diminuindo, chegando aos 20 mil hectares na segunda metade do século XX, que é o seu tama-
nho atual. 

Hoje, a maior fonte de lucro da Companhia é a adega – construída cerca de 100 anos depois da sua 
fundação –, para além de um olival, horticultura, pecuária, pinhal, eucalip-
tal e montado de sobro. Neste momento, um dos principais objetivos da 
Companhia é obter um equilíbrio entre o lucro e a proteção da natureza. 
O terreno espalha-se entre uma área de charneca, com solo arenoso e muito permeável, e uma ilha 
no Rio Tejo, a verdadeira lezíria, com solo rico em matéria orgânica, muito rico em nutrientes e 
pouco poroso, num relevo de planície, e um clima temperado de influência mediterrânea, com ve-
rões quentes e secos e invernos chuvosos. 

A vinha da Companhia das Lezírias abrange 130 hectares, com 26 castas, ou variedades, de uva. 
Utiliza um sistema de rega gota a gota, um sistema de rega que dá às plantas somente a água ne-
cessária, para evitar gastos desnecessários de água, e funciona com um tubo junto do caule, que 
deixa a água descer para o solo através da força da gravidade. É uma cultura de produção integra-
da, que utiliza poucos químicos, de uma lista restrita autorizada, e somente nas áreas necessárias 
alvo de intervenção para controlo de pragas da vinha. A vindima é mecanizada em 100 dos 130 hec-

tares de vinha existentes, pois os restantes 30 hectares têm plantas demasiado novas ou demasiado velhas para aguenta-
rem a força das máquinas usadas na vindima. Das uvas faz-se o vinho, com destino para venda nacional. 

O olival da Companhia das Lezírias abrange 40 hectares. Tal como na vinha, o regime de regadio é de 
gota a gota e a apanha mecanizada. É feito em regime intensivo (com um espaço de 5m² por árvore) e su-
per intensivo (com um espaço de 1m² por árvore) e a produção destina-se a venda regional.  

A Companhia das Lezírias tem também produção pecuária. O gado é dividido entre cerca de 30 a 40 
cabeças de gado equino e 2.500 cabeças de gado bovino. O gado bovino é 
composto pelas raças Limousine, preta e mertolenga, e a criação é em 
regime extensivo. O gado equino é de raça pura lusitana. As fêmeas são 
criadas em regime extensivo, enquanto os machos são criados em regime 
de box.  Os cavalos destinam-se a uso próprio, equitação e touradas. 
Por último, a silvicultura. A zona florestal é ocupada por quatro tipos de árvores: pinheiro 
bravo e manso (cultivados para combustível e construção), eucalipto (cultivado para pasta 
de papel), e montado de sobro (cultivado para produção de cortiça para uso na indústria).   

Concluindo, a Companhia das Lezírias é uma empresa agrícola com várias facetas, um 
exemplo demonstrativo de atividades que caracterizam, atualmente, uma exploração agríco-

la tecnologicamente avançada.  
Maria Menezes Anapaz Caldas, 11º I 
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Sustentabilidade na Companhia das Lezírias: o vinho BIO Tyto alba  
 

A Turma do 11º I foi, no dia 13 de outubro, em visita de estudo à Companhia das Lezírias, uma exploração 
agropecuária e florestal situada entre os rios Tejo e Soraia.  

Na Companhia das Lezírias produz-se cortiça, azeite e também vinhos galardoados, como o vinho Tyto alba.  
A produção de Vinho Tyto alba significa fazer melhor, isto é, com menos impacto para o ambiente. Esta marca 

representa o compromisso de sustentabilidade na produção de vinhos assumido, em 2013, pela Companhia das 
Lezírias, concretizando assim os princípios de uma economia verde. Este é um vinho biológico, que promove 
uma produção mais sustentável e, com efeito, um consumo mais responsável.  

Da vinha, passando pela adega, até à comercialização do vinho, os princípios de sustentabilidade estão garan-
tidos: menos consumo de água, menos consumo de energia e de materiais, menos emissões para o ambiente e 
menos produção de resíduos.  

Mas o que é que se registou em fotografia na visita que mostra ao estudante as práticas de sustentabilidade 
na companhia? 

 
 
O abrigo da coruja – O próprio nome do vinho Tyto alba surge em referência a uma espécie de coruja, com 
este mesmo nome científico, que habita a zona da vinha da companhia (na foto mostram-se os abrigos construí-
dos entre a vinha para facilitar abrigo a esta ave) e que, ao alimentar-se de roedores, ajuda no controlo das pra-
gas da vinha, para além de ser uma intervenção para promover a biodiversidade. 
 
 
 
A garrafa Tyto alba – A garrafa que usa menos 30% do peso do que uma garrafa convencional, e as cápsulas e 
os rótulos utilizados são feitos com opções mais ecológicas, assim reduzindo o seu impacto ambiental, de acordo 
com os princípios da economia circular. 
 
 
 
A vinha – A vinha de 2 hectares, plantada em 2015, onde se produzem as uvas para o vinho Tyto alba recorre a 
técnicas de baixo impacto ambiental, por exemplo, a rega gota a gota e herbáceas nos cômoros onde se fixa a 
planta para ajudar a manter a humidade, ajudando a um uso mais eficiente da água, preservação do solo e ma-
nutenção da biodiversidade. 
 
 
 
A adega – A adega foi sendo ampliada e modificada. Hoje, é uma adega que combina as tecnologias mais inova-
doras com as mais ancestrais, como sejam as ânforas argelinas de cimento e as ânforas de barro. Estas tenolo-
gias fazem parte das opções utilizadas pelos enólogos para a produção de vinhos de destacada qualidade. 
 
 

 
 
 
 

O rótulo ABC – +Ambiente + Biodiversidade – Carbono. 
 
 
 

 
Todas estas práticas de produção biológica, mas também de produção integrada, fazem parte do compromisso 

ABC 2020, que a companhia assumiu cumprir até 2020, como forma de promover a sustentabilidade Ambiental. 
Em alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Organização das Nações Unidas, 

Agenda 2030 – a Companhia, no âmbito da sua estratégia de sustentabilidade, continuará o seu compromisso 
ABC, agora “ancorado pelo ODS 12: Produção e Consumo Sustentável”. 

A Companhia das Lezírias é um excelente exemplo das muitas produções agrícolas que lutam e trabalham 
para um futuro com um ambiente melhor. 

 
João Nepomuceno de Aguiar d’Orey, 11º I 
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UM NOVO LEMA, COM CAMÕES 
 

“Aqui se escreverão novas histórias” 
 

(Os Lusíadas, Canto VII, Est. 55) 
 
 

Por João Jaime Pires 
(diretor da Escola Secundária de Camões) 

 
2022 é um Ano Camões, o ano em que se celebram 450 
anos da primeira edição de Os Lusíadas, considerado o 
maior poema épico em língua portuguesa. Apesar da extensa 
crítica, os debates voltados para a poesia de Camões nunca 
deixam de ser atuais pois nela é possível encontrar marcas 
sobre a história portuguesa. É neste contexto e com a inspi-
ração de versos de Camões que me permito deixar alguns 
apontamentos para o ano letivo que agora se inicia. Neste 

momento, mais do que nunca, abrir a escola é abrir o mundo. 
 

1. Perceber o que nos move 
“Quanto mais pode a fé que a força humana” (Canto III; est. 111) 
 

Em Educação assistimos atualmente a uma estratégia de indiferença 
aliada a silêncios incompreensíveis. Continua a urgência de um debate 
político e social em que a Educação seja uma prioridade. Uma flexibilida-
de curricular que se arrasta, uma cidadania feita de papel, atrasos nos 
equipamentos informáticos, capacitações digitais incongruentes, são 
muitos os motivos de preocupação no início de mais um ano letivo. 

A crescente apatia dos docentes, um estado de adormecimento e letar-
gia, que resulta da perceção da inutilidade de protestos que desaguam no 
calar de quem governa generalizou-se. Mas o regresso à presença, à pro-
ximidade, ao rosto, ao olhar, à voz, ao sentir, vão trazer-nos o tempo de 
sarar feridas e renovar esperanças. As escolas são, apesar de tudo, luga-
res seguros para se viver, lugares nos quais os professores continuam a 
falar dos seus alunos com carinho, a preocupar-se com as suas aprendiza-
gens, a considerar as possibilidades para a sua inclusão em todas as 
vertentes, a incentivá-los para um futuro de sucesso para que cada um 
sonhe: que mesmo estando em terra chego ao céu voando (Sonetos). 

 

2. Incentivar a mudança 
“Assim fomos abrindo aqueles mares” (Canto V, est. 4) 
 

É com este espírito que acredito em propostas pedagógicas, tal como de 
Paulo Freire, como prática da liberdade, através das quais o professor 
favorece a construção do conhecimento e da formação do aluno, partindo 
da sua curiosidade e do seu conhecimento do mundo, através do diálogo, 
na luta incessante pela recuperação da humanidade e da intervenção 
social. Nos últimos dois anos, enquanto ponte suspensa entre o presencial 
e o online, a escola mudou na forma de ser, de estar e de ensinar a apren-
der. Este “tempo” poderia ter sido uma oportunidade de repensar para-
digmas, já que as dinâmicas de ensino e aprendizagem que o “ensino a 
distância” gerou constituem uma realidade que importa filtrar para inte-
grar ganhos e abrir novas possibilidades. Ou isto é motivo de aprendiza-
gem com base na reflexão efetuada, ou perdemos uma excelente oportuni-
dade para desenvolver uma educação com novas qualidades, nomeada-
mente de equidade, de igualdade, de atenção dedicada aos jovens. Se tudo 
isto ocorreu em vão, se foi apenas mais mobilização de recursos tecnológi-
cos, então o sistema educativo é incapaz de se modernizar e de se ade-
quar aos que querem seguir em frente. O regresso à escola deve ter por 
alicerces condições de trabalho e de aprendizagem de modo a permitir 
vivê-la enquanto espaço de conhecimento, mas também de relação, de 
cultura, de lazer, de memória, um lugar de transformação e de mudança 
para todos, pois queria, se ser pudesse, o impossível (Soneto “Coitado, que 
em um tempo choro e rio”). 

 

3. Estimular o debate 
“Não queiram de ti mais, que dirás menos.” (Canção V, "Se este meu pensamento") 
 

É habitual dizer que Portugal é um país onde não existe cultura de 
avaliação, mas nos últimos anos têm sido inúmeras as monitorizações 
exigidas para todos os planos, projetos, grupos e equipas de trabalho. 
Com que resultados? Com que implicações? Com que melhorias? Os Ter-
ritórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) remontam a 1996, e 
não é divulgada a avaliação feita nestes agrupamentos, nem as ações 
educativas resultantes de estudos promovidos pela tutela que permitam 

compreender os percursos e os resultados obtidos, bem como as melhorias 
introduzidas. Temos dificuldade em avaliar o que fazemos, não corri-
gimos os erros, não verificamos o que sabemos. O mesmo se passa com a 
avaliação das aprendizagens que socialmente fica refém de provas de 
avaliação externas – resistindo a todas as mudanças, capacidade de ino-
var, repensar paradigmas ou ultrapassar pandemias, todos os anos sur-
gem os rankings fundamentando o conceito de sucesso entendido como 
resultado de um exame. Ano após ano acentua-se a perceção social de que 
as escolas bem classificadas nos rankings serão as melhores, e que um 
aluno que nelas seja integrado terá melhores classificações nos exames e, 
porventura, uma vida de sucesso. Mas não são sinónimo do trabalho que 
se faz nas escolas nem do acompanhamento das famílias para obter esse 
resultado, uma vez que as competências dos jovens vão muito para além 
das pautas de exame. Nestes dois anos de “suspensão”, entre os mais 
penalizados encontram-se os alunos com necessidades educativas especi-
ais, os alunos institucionalizados e os estrangeiros não falantes de Portu-
guês, deixando assim cair por terra a ideia de uma escola inclusiva. Em 
cada ano, parece mais feroz a caça à décima que permite perfazer a mé-
dia para entrar num curso almejado. Isto acontece porque o acesso ao 
ensino superior está fortemente condicionado pela realização dos exames 
no ensino secundário. Neste modelo qual o lugar das motivações, das 
expetativas, das emoções, da partilha dos sonhos, dos projetos de vida 
que têm lugar ao longo de tantos e tantos meses de vivências na escola? É 
urgente “recuperar” a escola dos projetos, das experiências, da curiosida-
de, do espírito crítico, da criatividade, da equidade, do debate, uma escola 
com vida, que não perderá seu preço e sua valia (canto V est. 100). 

 

4. Repensar a formação 
“Melhor é experimentá-lo que julgá-lo” (Canto IX, 83) 
 

Estará para breve o cenário que vivemos num passado longínquo com 
falta de professores na maioria dos grupos de recrutamento. O desprezo e 
a desvalorização da profissão nos últimos anos conduziram a esta realida-
de que, em velocidade crescente, preocupa as comunidades educativas. É 
sabido que temos um corpo docente envelhecido e a dificuldade em encon-
trar professores substitutos em alguns grupos disciplinares tem merecido 
pouca atenção por parte da equipa ministerial. Há anos que sucessivos 
relatórios nacionais e internacionais têm alertado para a gravidade do 
envelhecimento da classe docente, dos efeitos associados e da certeza da 
falta de docentes a curto prazo. Mas, se ser professor é uma profissão 
fundamental no futuro, não se têm tornado evidentes a valorização da 
carreira e a reconfiguração da formação inicial e da formação contínua. 
No modelo atual, a relação do professor com a escola, quando realiza a 
formação que lhe permitirá no ensino, é quase nula, assistindo de longe 
aos atos que, com um pouco de sorte, hão de um dia ditar o seu futuro. 
Urge recuperar o que em tempos era o estágio com prática, com o segun-
do ciclo (mestrado) a conciliando a possibilidade de os docentes mais 
velhos poderem orientar os mais novos nas escolas, num modelo de for-
mação que integre a atribuição de turmas (realidade que, nos últimos 
anos desapareceu do sistema). No que diz respeito à formação contínua, 
as didáticas têm sido descuradas em nome de flexibilidades e tecnologias 
que se revelam a salvação de todas as práticas e relações pedagógicas, 
mas que se esfumam em práticas inoperativas. No ensino presencial ou 
online, o professor é futuro, e é fundamental criar uma carreira docente 
aliciante que capte e motive os jovens para serem professores, permitin-
do, desta forma, o rejuvenescimento de um corpo docente envelhecido e 
sem oportunidade é fundamental. Mas julgue-o quem não pode experi-
mentá-lo. (Canto IX, est. 83) 

Como último apontamento não posso de deixar de registar uma mensa-
gem de esperança aos jovens e acreditar que em tempos adversos, Aqui se 
escreverão novas histórias (Canto VII, Est. 55) em que eles serão os prota-
gonistas, pois só assim vamos abrindo outros mares pera que vejas/ Por 
onde vás e irás e o que desejas (Canto X, 79, 7-8). Precisamos de um re-
gresso às aulas alicerçado na confiança e na esperança pois quem quis, 
sempre pôde (Canto IX, 95, 6). É preciso contar Histórias em que quem foi 
escolhido não foi o mais arrogante, mas o mais tolerante, aquele que mais 
escuta os outros, é preciso contar Histórias, de quem quer e ainda pode e 
é preciso o desejo de ouvir-te o que contares (Canto II, est. 111). 

 
Publicado no JL, 6-19 de outubro de 2021 

 
[Ilustração (canto superior esqº) de Filipe Gonçalves, 

professor da Escola Secundária de Camões] 
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“Aqui se escreverão novas histórias” 
(Os Lusíadas, Canto VII, Est. 55) 

 
Temos todas as razões para comemorar a existência da escola e do nosso patrono. 

Destarte, vimos, por este meio, convidar-vos 
a estarem presentes na conferência comemo-
rativa com a preleção da Professora Drª 
Isabel Almeida*, que vamos realizar no dia 

18 de outubro de 2021, pelas 15h15, no auditório da Escola Secundária 
de Camões. 

A cerimónia comemorativa dos 112 anos do Liceu Camões terá ainda a 
entrega dos diplomas de mérito aos nossos alunos que obtiveram as 
melhores classificações dos diferentes cursos e a participação da alu-
na Joana Magalhães e do Coro Camões. 

 

João Jaime Pires 
(Diretor) 

 
* Professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhos sobre Gil Vicente, Jorge F. de Vasconcelos, Fernão Mendes 
Pinto, P.e António Vieira ou Camões encontram-se publicados em obras como o Dicionário de Luís de Camões (2011), dirigido por Vítor 
Aguiar e Silva. 

 

 

No Auditório Camões, o Dia da Escola foi de festa. 
 

Uma cerimónia à altura da data! 
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A arte de nada inventar 
 
 

A serenidade da bacia de estanho cercada por juncos, on-
de tremiam com o vento as sombras dos gansos selva-

gens, que vinham de longe mas que não se incomodavam quando os observava, já não existe. 
 

Já não há crianças para os espreitarem, nem para explicar o engenho das coisas, de onde vêm e para onde 
vão as criaturas que no ar viajam, quando viajam nos mistérios extensos do lusco-fusco. 
 

Raspadas as margens, quadranguladas as ervas, vidradas as covas, nada se sente nesta superfície, mas 
ainda penso no que faríamos com as pedras que sobravam se fôssemos crianças, enquanto pressinto a so-
nâmbula realidade a retirar-se. 
 

Regresso ao interior do corpo, da caducidade da carne, do último autêntico que sobrevive, analgizado e 
translúcido, de plástico liso, como um peão-avatar de um jogo global. 
 

E já não espio o tronco áspero da árvore de copa cónica, onde me resguardava na viragem da tarde, nem 
ouço o ranger das suas cordas no dorso vazado do bosque, que devolvia os ecos aos pássaros. 
 

Nem fico sentado no banco de erva quente, junto do caminho salpicado pelo brilho das lucernas. 
 

Nem sei onde está a minha casa, onde estão as casas da minha infância, o poder das casas fantasma, que 
de alto abaixo já não são casas, são píxeis encavalitados neste monitor de 22 polegadas, quando as tento 
encontrar na Street View. 
 

Nem sei se nas suas espessas paredes ainda viverão os finíssimos riscos e fendas de indecifráveis hierógli-
fos onde registava os meus temores, e o ar respirado nos vidros de altos vãos, que se nebulizava com o frio. 
 
Agora, para aguentar esta estabelecida ausência de vida, bebo vinho novo e viajo pela via única do Google 
Earth para uma trattoria de Trieste onde, num recente outono, experimentei um sabor meio áspero que se 
misturava com o amparo do mar, o mar desse vinho irrecuperável. 
 

Jorge Castanho 
 

Texto e foto do A. 
[facebook.com/jorge.m.castanho, 07/11/2021] 

Era natural da Madeira. Tinha um ligeiro sotaque, tão discreto quanto ela, e gostava de palavras. 
Um dia, há dezasseis anos, trouxe-me um livro, que escrevera em registo ‘dialogal’ com o poeta Ramos Rosa, autografado por 

ambos. Registou ela n’ Os Bichos Instantâneos: “Para o António Souto com um beijinho e a promessa de voltar a surpreender-
te”. 

Víamo-nos pouco, em turnos desencontrados, mas surpreendendo sempre, à distância, com poemas que sorrateiramente vi-
nham ao meu encontro. 

Surpreendendo sempre, até na morte. 
(A. S.) 

 

Isabel Aguiar Barcelos 
(Professora de Português, aposentada) 
(� nov. 2021) 
 

 
 

Ainda no ativo, e sem que ninguém o previsse, 
trocou-lhe o Destino  as voltas… 

 

José Júlio Nunes 
(Professor de Físico-Química) 

(� nov. 2021) 
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José Laia 
(História) 
 

[Abril 2021] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leonor Borralho 
(Artes) 

 

[Novembro 2021] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alzira Silva 
(Biologia e Geologia) 
 

[Junho 2021] 


