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‘CAMÕES’ 
FEZ-SE 
OUVIR 

 
 

MESMO 
EM 

TEMPOS 
DE 

PANDEMIA 
 

ABRIL 
(de) 

SEMPRE! 

 

este abril 
 

(25 de abril de 2020) 
 
 

E foi março e foi abril antes de abril 
e é abril e assim será maio depois de abril 
 

um abril demorado e sem bulício 
um abril mudo de ruas e de praças desalvoroçadas 
um abril de apertos e de portas por abrir 
um abril de quarentena e de fraquezas-forças 
um abril de hoje e falho de alegria 
um abril sem armas e sem cravos 
um abril sem cor 
um abril com sangue 
 

e é abril e assim será maio assim 
assim ainda tão deslivre depois de abril até 
romper de novo o abril de sempre 
 
 

António Souto 

 

CONCLUÍDO MAIS UM ANO LETIVO, 
É AGORA TEMPO DE EXAMES. 

SERÁ AINDA TEMPO DE EXAMES 
EM SETEMBRO. 

 

DEPOIS, GASTAS AS FÉRIAS, O RETOMAR DE 
UM NOVO ANO LETIVO: 

 

COM O CAMÕES AJUSTANDO-SE A UMA 
NOVA FASE DE REQUALIFICAÇÃO; 

COM A COMUNIDADE ESCOLAR 
PARCIALMENTE RENOVADA; 

COM A ESTRANHA E CONTINUADA 
CONVIVÊNCIA DE UM VÍRUS QUE TEIMA 

EM RESISITIR. 
 

ATÉ JÁ! 
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Considerada a situação de Pandemia, e as poucas condições de assegu-
rar toda a logística do Concurso em tempo útil, a cerimónia de divul-
gação dos alunos contemplados e de entrega dos respetivos prémios 
terá lugar no 1º Período do próximo ano letivo, previsivelmente a 16 

de outubro, Dia da Escola. 

[Fotos à esqª, de Hugo R. Cunha] 
 

As caves do Camões 
 

(30 maio 2019 – 29 maio 2020) 
 

de novo remexidas 

 
UMA FORMA ORIGINAL DE CELEBRAR A LÍNGUA PORTUGUESA (Inês Mateus, 11º G) 
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ORIENTAÇÕES ANO LETIVO 2020-2021 

 

 

[…] 
 
III – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DAS ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS 
 

[…] 
 
Para cada regime de ensino e aprendizagem estabelecem-se, em 
seguida, orientações quanto à organização e funcionamento das 
atividades letivas e formativas e das atividades docentes: 
 
Regime presencial 
 

1. Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios 
no âmbito da educação inclusiva, devem ser desenvolvidas nos 
termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário, ser 
implementadas regras específicas com vista ao cumprimento das 
orientações das autoridades de saúde; 
2. Sempre que se revele necessário, as escolas podem promover a 
reorganização dos horários escolares, designadamente o funcio-
namento das turmas em turnos de meio dia, de forma a acomo-
dar a carga horária da matriz curricular. 
 
Regime misto 
 

1. Há lugar à adoção do regime misto quando se verifique, devi-
do à situação epidemiológica causada pela doença COVID-19, a 
impossibilidade de as escolas manterem as turmas em regime 
presencial e não seja possível ou suficiente a adoção das medidas 
relativas ao horário de funcionamento, à reorganização dos horá-
rios escolares e à gestão dos espaços escolares. 
2. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas 
e formativas no regime misto: 

a. As atividades letivas e formativas devem ser realizadas com 
recurso às metodologias que cada escola considere as mais 
adequadas, de acordo com as orientações da área governativa 
da educação, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 
54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 
55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alu-
nos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 
Essenciais; 
b. O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se 
através da combinação entre atividades presenciais, sessões 
síncronas e trabalho autónomo; 
c. Cabe às escolas proceder à revisão e ajustamento do planea-
mento curricular, a que se refere o artigo 18.º do Decreto-Lei 
n.º 55/2018, de 6 de julho; 
d. Cabe, ainda, às escolas adequar a organização e funciona-
mento do regime misto à carga horária semanal de cada disci-
plina ou Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD), 
tendo por base, na definição dos horários dos alunos, designa-
damente, os seguintes pressupostos: 

i. Privilegiar a interação direta entre os alunos e o professor; 
ii. Repartir a carga horária de cada disciplina ou UFCD 
entre atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho 
autónomo; 
iii. Alternar as atividades presenciais com o trabalho autó-
nomo. 

e. O trabalho autónomo deve ser desenvolvido mediante orien-
tações dos docentes das respetivas disciplinas ou UFCD, 
podendo eventualmente ser coadjuvado por uma equipa de 
docentes constituída para esse efeito, sendo realizado com 
recurso, entre outros, a ferramentas e recursos digitais. 

3. O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob 
coordenação do respetivo diretor, devem adaptar o planeamento 

e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, com as 
necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada 
aluno, garantindo as aprendizagens de todos; 
4. Os docentes devem fazer o registo semanal das aprendizagens 
desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões 
síncronas e do trabalho autónomo, recolhendo evidências da 
participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os recur-
sos e as ferramentas utilizadas pela escola e por cada aluno; 
5. O diretor de turma deve garantir a articulação eficaz entre os 
docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e a coor-
denação do trabalho a realizar pelos alunos, promovendo a utili-
zação proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como 
o acesso equitativo às aprendizagens. 
 
Regime não presencial 
 

1. Nas situações de suspensão das atividades letivas e formati-
vas presenciais nas escolas, as aprendizagens são desenvolvidas 
em regime não presencial, através de sessões síncronas e assín-
cronas, devendo cada escola adotar as metodologias que conside-
re mais adequadas, tendo por referência o disposto no Decreto-
Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-
Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendiza-
gens Essenciais. 
2. Quanto à organização e funcionamento das atividades letivas 
e formativas no regime não presencial: 

a) Todas as escolas devem elaborar e implementar, sob orien-
tação e apoio dos serviços competentes da área governativa da 
educação, um plano de ensino a distância, adequado ao contex-
to de cada comunidade educativa, podendo ainda articular-se 
com entidades que se constituam como parceiras; 
b) A implementação, acompanhamento e monitorização do 
plano de ensino a distância deve ser assegurado pelo conselho 
pedagógico ou órgão legalmente equivalente; 
c) Cabe à escola adequar a organização e funcionamento do 
regime não presencial, fazendo repercutir a carga horária 
semanal da matriz curricular no planeamento semanal das 
sessões síncronas e assíncronas; 
d) As sessões síncronas e assíncronas devem respeitar os dife-
rentes ritmos de aprendizagem dos alunos, promovendo a flexi-
bilidade na execução das tarefas a realizar; 
e) O conselho de turma deve adequar as opções curriculares, 
as estratégias de trabalho, o trabalho interdisciplinar e de 
articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de 
alunos, às especificidades do regime não presencial. 

3. O professor titular de turma ou os docentes da turma, sob 
coordenação do diretor de turma, adaptam o planeamento e exe-
cução das atividades letivas e formativas ao regime não presen-
cial, incluindo, com as devidas adaptações, as medidas de apoio 
definidas para cada aluno, garantindo as aprendizagens de 
todos. 
4. Os docentes devem proceder ao registo semanal das aprendi-
zagens desenvolvidas e das tarefas realizadas nas sessões sín-
cronas e assíncronas, recolhendo evidências da participação dos 
alunos tendo em conta as estratégias, os recursos e as ferramen-
tas utilizadas pela escola e por cada aluno. 
5. O diretor de turma deve promover a articulação entre os 
docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e a coor-
denação do trabalho a realizar pelos alunos, visando uma utili-
zação proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem como 
o acesso equitativo às aprendizagens. 
 
[…] 
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EM TEMPOS DE PANDEMIA (I) 
 

CRÓNICAS DA PANDEMIA — A VACINA (24-04-2020) 
 

Chegou finalmente o tão esperado dia. Encontrou-se a vacina para a COVID-19. O investigador e 
futuro Prémio Nobel da Medicina Donald J. Trump é o responsável pela descoberta. 

Numa das suas estonteantes epifanias, o presidente norte-americano percebeu, visto que o desinfe-
tante é eficaz na eliminação do vírus na pele, ser possível injetá-lo diretamente no nosso corpo. 
Genial. 

Os ‘especialistas’ dos media, invejosos da descoberta, criticaram Trump sem qualquer fundamento. 
Afinal, e seguindo a mesma espantosa lógica, já se averigua se a injeção de preservativos em estado 
líquido impede ou não a gravidez e se a de papel higiénico garante ou não a limpeza automática de 
todos os traseiros. 

Sócrates, o filósofo, explicou-nos que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Apelo, por isso, 
a que tomemos um momento para um exame de consciência. Como pode o Homem ser tão burro? 
Tenhamos em conta os milhares de pessoas que pereceram em vão, por causa da COVID-19, só por 
não termos sido capazes de compreender mais cedo que a cura estava debaixo dos nossos narizes, no 
álcool gel, aquele que esgotámos das prateleiras desde o primeiro dia! Recorro às palavras de Rodrigo 
Guedes de Carvalho: «tenham noção». 

Sempre ouvi que é nos momentos mais difíceis que aparecem os grandes líderes. Parece-me que 
acontece o mesmo com os grandes idiotas.  
 

João Miguel Simões, 12º H  

 

A minha experiência  para combater 
a covid-19  

 
No início do surto em Portugal, a Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lis-
boa chamou os cientistas e investigadores médi-
cos dispostos a disponibilizar o seu 
tempo, conhecimento e apoio para 
combater a doença  Covid-19. 

Enquanto estudante de doutora-
mento,  no último ano de medicina 
regenerativa, inscrevi-me como 
voluntária para a triagem Covid-19 
e testes de diagnóstico molecular. 

Mesmo com todas as dúvidas e 
medos no meu coração, aceitei o 
desafio para combater o inimigo 
invisível de todos nós. Imediata-
mente, fui chamada, trabalhando 
longas horas com roupas de prote-
ção desconfortáveis e máscaras 
faciais, sem ar condicionado, segurando amostras 
de alto risco coletadas de pacientes, secretamente 
desejando que todos fossem negativos. Logo as 
minhas preocupações foram substituídas por res-
ponsabilidade e dedicação, e a nova condição 

stressante é agora a nossa nova rotina diária. 
Embora eu esteja longe do meu país de origem e 

dos meus entes queridos, fico feliz por poder, nes-
te período crítico, contribuir para a comunidade 
em que estou vivendo e fazer parte de um esforço 
coletivo. Covid-19 não conhece fronteiras nem 

etnias. Ele levou muitas vidas em 
todo o mundo e espalha-se rapida-
mente, mas a solidariedade e a bon-
dade estão a espalhar-se mais rapi-
damente. 
A pandemia realmente afeta a 
sociedade como um todo, trabalhan-
do ou não num hospital. Não preci-
samos de ser heróis ou profissionais 
de saúde para ajudar, podemos sim-
plesmente salvar vidas aprendendo 
a impedir a propagação do vírus. 
Pequenos atos de bondade, compai-
xão e solidariedade estão a ajudar e 
a estimular espíritos e a espalhar 

esperança entre as pessoas. 
Ao fazermos um pouquinho, podemos, realmen-

te, ajudar-nos mutuamente. 
 

Farzaneh Sadat Mirfakhar 
 

(aluna iraniana), PPT,  nível B2 
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SCRIPTOMANIAS 
 

Lisboa, 26 de Abril de 2020, 19h42 
 

“Para lá das terras húmidas do Tejo, e onde o 
oceano já não toca, deparamo-nos com um mar de 
oiro. Oiro dos pobres, já se vê, que os animais 
comem e os homens colhem. Como mastros de 
navios naufragados numa tempestade de solidão, 
avistam-se, ao longe, sobreiros isolados, cada um em 
seu monte doirado, castelo de eremita. O som das 
cigarras preenche o ar quente das tardes de Agosto, 
transportando-nos para estranhos pensamentos, 
desnorteados, perdidos, desesperados.  

A minha imagem, que lentamente envelhece, e as 
estações do ano, são as únicas diferenças entre um 
dia e o seguinte, entre um ano e todos os que o 
seguem. Vivo cada dia? ou presa fiquei ao mesmo 
momento?, eternamente escondida do mundo, perdi-
da na imensidão do deserto, presa na gaiola a que 
chamam Alentejo.  

De volta à realidade, o Sol põe-se sobre o mar de 
oiro, o gri-gri dos bicharocos enche o ar que rapida-
mente arrefece, como se de um deserto se tratasse. 
Talvez até assim seja, pois, alma humana não se vê 
por quilómetros e a luz da escuridão é tão negra que 

dos animais só se sabem os sons, as patinhas sobre o 
solo, as vozes da noite. Lá longe, no céu, luzes bri-
lhantes não conseguem iluminar os seus passos, 
mas são elas, em união com as vacas, minhas ami-
gas castanhas, quem oferece calor e companhia nes-
tas tão minhas aventuras noturnas. Quedo-me, por 
ora.” 

Assim escreveu uma rapariga. 
Na madrugada que seguiu a noite que viu, triste-

mente, estas palavras serem escritas na casca do 
sobreiro de tronco avermelhado, os primeiros raios 
de sol chorosamente iluminaram a pele de prata da 
“rapariga de oiro”, a quietude de quem o nome foi 
eternamente perdido nos seus lábios. No seu pesco-
ço, um colar tecido com o oiro arrancado do pedaço 
de chão onde a sua sombra agora jaz. Para sempre 
queda, a sua voz doce perdida, escutada apenas 
pelas suas amigas castanhas que, na sombra do 
sobreiro de tronco avermelhado, choram ainda agora 
a estátua que dele pende inerte, imutável, para 
sempre, a oiro e prata. A homenagem da Natureza à 
rapariga que recusou perder-se. 

 
Miranda R-Reker, 12º D 

 

A lenda das Estelas 
 

O sol desaparece da linha do 
horizonte e os trabalhadores 
vinham das minas de mármore da 
região, extenuados, dobrados 
sobre si próprios, humilhados pelo 
trabalho. Ansiavam por bom 
quartilho de vinho alentejano, por 
ver os filhos e pelo conforto que 
apenas a mulher lhes podia dar. 
As planícies douradas, a perder 
de vista, com as suas elevações 
coroadas por casas térreas e bran-
cas davam lugar a um mar cin-
zento e infinito com as miseráveis 
casas a fazer a espuma das ondas. 
A única coisa que se mantinha 
inalterada nesta lânguida paisa-
gem era o vento que ao entrar 
pelas frinchas das portas e jane-
las assobiava. O sino, no topo da 
igreja, tocava as sete horas aba-
fando o som que faziam os vinte 
cavaleiros armados de lança e 
espada a atravessar a ponte da 

Ribeira de Cobres, mas ainda lon-
ge da aldeia. 

Tinham sido mandados pelos 
nobres senhores das terras cir-
cundantes com o objetivo de levar, 
seja de que maneira fosse, a ima-
gem do senhor Jesus do Calvário, 
que se encontrava guardada na 
igreja da aldeia. Rezava a lenda, 
por todo o país, que aquela figura 
fazia milagres e os cobiçosos e 
avarentos senhores desejavam-
na, como só seres corrompidos 
pelo pecado podem desejar. 

Os cavaleiros, com a coragem de 
quem vai para terras distantes 
espantar mouros, entraram por a 
vila a dentro sem qualquer reta-
liação pelos aldeões e chegados à 
pobre igreja depararam-se com os 
portões abertos. Mas quando se 
preparavam para entrar e reco-
lher a figura um nevoeiro muito 
cerrado começou a circundá-los 
ocultando tudo o que os rodeava. 

Os cavalos enlouqueceram, espu-
mavam da boca e tentavam fugir 
de entre as pernas dos cavaleiros. 
Cegos pelo nevoeiro a cavalaria 
retirou-se em direção aos montes 
mais próximos. O nevoeiro envol-
via-os e gelava-lhes o sangue nas 
veias de tão frio e, a pouco e pou-
co, os cavalos caíam de exaustão 
fazendo os cavaleiros colidir mor-
talmente ou com o chão ou com 
troncos de sobreiros e oliveiras. 

Chegada a manhã, já não havia 
nem sinais de nevoeiro, nem de 
cavaleiros, nem de aldeia. O único 
sinal do que se tinha passado na 
noite anterior era as vinte estelas 
espalhadas pela encosta do monte 
com caras tenebrosamente assus-
tadas e escritos que, mesmo nos 
dias de hoje, ainda não foram 
decifrados. 

 
Afonso Ferreira, 12º D 

 
[inspirado na lenda do Senhor Jesus do 

Calvário, Almodôvar (Vila Negra)] 
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UM OLHAR 
 

Notas soltas de uma vida sem vida 
 

E assim, com um toque mais leve que uma pena o 
relógio caiu e estilhaçou-se, o ponteiro dos segundos 
não durou muito, deu a sua última volta e parou. Abro 
a janela do quarto com esperança de que a vista 
mude, mas todos os dias me deparo com o mesmo pré-
dio cor de tijolo com uma coluna cinzenta e o prédio ao 
lado com o catavento colorido. 

Admito que ao início parecia-me um cenário idílico – 
e foi – organizei tudo na primeira semana e até me 
trouxe calma ao ver que tudo estava de volta e organi-
zado. Ter tempo para voltar aos meus hobbies tam-
bém me reconfortou a alma, porém, passado pouco 
tempo deparei-me com o que cada ser humano se tem 

deparado: a falta de carinho/presença das pessoas. A lista de “nunca mais” seria vasta, mas com 
isto parece que uma onda de esquecimento e saudade se manifesta. 

(…) 
No outro dia estava no quarto e ouvi o amolador, voltei atrás no tempo e assim passou a ouvir-

se o barulho dos turistas a passar no 28 e a acenar, o Bus voltou a trazer o barulho de noite aqui 
à esquina e agora abro a janela e o Brick está cheio de turistas a comer o seu brunch. Mas de 
repente fecho os olhos e tudo volta a estes dias monótonos, acho que estou a escrever isto para 
não me esquecer, não que sinta que alguma vez me vá esquecer de estar mais de 1 mês fechada 
em casa, mas para recordar os sentimentos, talvez. 

(…) 
Às vezes noto que já ando a disparatar um pouco, já tudo me irrita, fico a olhar para o teto a 

pensar no que fazer e ao mesmo tempo tenho o coração acelerado porque o tempo está a passar e 
não estou a fazer nada. 

(…) 
Hoje está um dia de verão, aquele ar quente e abafado que se entranha, fico triste por não 

poder ir à praia, quero correr para as ondas outra vez e sentir o sal a fazer comichão na pele. 
(…) 
Decidi criar uma página para ver quantos livros leio num ano, quero voltar a ter o ritmo que 

tinha, sinto que tenho falta do meu livro de escapatória. Já não ando diariamente de autocarro, o 
meu sítio de leitura, nem chego cedo à escola para ler no bar enquanto espero pela minha aula. 
Estou no sótão e oiço a minha mãe a tocar piano… 

(…) 
Fiz uma bolachona para oferecer ao avô, ele faz anos amanhã (…) foi o primeiro aniversário em 

que não o abracei… 
(…) 
Já tive mais alguns momentos de me sentir no fundo de um buraco, normalmente ao fim do dia 

ou à noite fico sem saber o que fazer/pensar. Fico só com um ar despido sem motivação.  
(…) 
O tempo só voa, daqui a pouco é junho e a minha cabeça ainda paira em abril. 

 
Joana Formiga, 12º C 

 

(Autora, também, da foto - Renascer - que  ilustra o texto) 
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OUTROS OLHARES 
 

(Fotos de Joana Formiga, 12º C) 
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PORTUGUÊS PARA TODOS 

 

 

 

PPT 
 

nível A1+A2 e 
B1+B2 

 

(Profª Madalena 
Contente) 

 
 
 
 

13 
de 

fevereiro 
de 

2020 
 
 
 
 

Festa 
Convívio 
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PORTUGUÊS PARA TODOS (poetas do meu país) 
 

Poemas para crianças 
Md Shorab Uddin, Bangladesh (aluno A1+A2) 

 
Poema persa original: 

 
 اال یا ایھا الساقی ادر کأسا و ناولھا

ھا کھ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل  
ای کاخر صبا زان طره بگشاید بھ بوی نافھ  

ھا ز تاب جعد مشکینش چھ خون افتاد در دل  
چون ھر دم  مرا در منزل جانان چھ امن خوشـی  

ھا دارد کھ بربندید محمل جرس فریاد می  
 بھ می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

ھا خبر نبود ز راه و رسم منزل کھ سالک بی  
 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین ھایل

ھا کجا دانند حال ما سبکباران ساحل  
 ھمھ کارم ز خود کامی بھ بدنامی کشید آخر
ھا نھان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل  

خواھی از او غایب مشو حافظ حضوری گر ھمی  
 متی ما تلق من تھوی دع الدنیا و اھملھا

 
Divan de Hafez  

(Hafez foi um poeta Iraniano famoso que viveu no séc. XIV.) 
 
 
Oh! Ó Saki, passe e ofereça a tigela: 
Por uma questão de amor, a princípio parecia fácil, mas ocorreram difi-
culdades. 
Por causa do cheiro da vagem de almíscar que, no final, a brisa se desdo-
bra desse pavio anterior, 
Pela torção de sua onda de almíscar, que sangue atingiu os corações! 
Na fase amada, para mim que facilidade e que prazer, quando momenta-
neamente, 
O perigo faz sua voz ser ouvida, dizendo: "Vincule os bens da existência! 
Com o vinho, pinte o tapete de oração se o Pirdes Magiens pedir; 
Porque o caminho do viajante é um dos meios de usar. 
A noite escura e o medo da onda e do turbilhão são tão assustadores. 
Os mais leves da costa, como eles conhecem nosso estado? 
Seguindo minha própria fantasia, eu, para a glória da infelicidade, todo 
meu trabalho trouxe: 
Segredo, como ainda existe esse grande mistério de que falam as assem-
bleias? 
Hafez! se você deseja que a presença dele não esteja ausente: 
Quando visitar o seu amado, deixe o mundo; e desista. 
 

Seyyed Momen Foad Marashi (Aluno B1+B2) 

 
Le matin des étrennes (Arthur Rimbaud) 
 
Ah ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes ! 
Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes. 
Dans quelque songe étrange où l'on voyais joujoux, 
Bonbons habillés d'or, étincelant bijoux  
Tourbillonner, danser une danse sonore, 
Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore. 
 
On s'éveillait matin, on se levait joyeux 
La lèvre affriandée, en se frottant les yeux...  
On allait, les cheveux emmêlés sur la tête 
Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête 
Et les petits pieds nus effleurant le plancher, 
Au portes des parents, tout doucement toucher... 
On entrait !... Puis, alors, les souhaits ... en chemise, 
Les baisers répétés, et la gaieté permise 
 

Patricia Pinot  (aluna turma B1+B2) 

 
Chanson pour les enfants l’hiver (Jacques Prévert) 
 
Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc. 
C’est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré. 
Dans une petite maison 
Il entre sans frapper 
S’assoit sur le poêle rouge 
Et d’un coup disparaît, 
Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. 
 

Céline Coturel (aluna A1+A2) 
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UM MODO DE ESTUDAR  A PANDEMIA 
 

 
 
 
 

Sobre a pandemia da Covid-19 
 
 
 
 

Trabalhos elaborados 
por alunos do 

 
12º D 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Coordenação da 
professora Antónia Cabeça] 
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JARDIM BOTÂNICO 
 
 
 
 

20 de Fevereiro de 2020. 
 
 

Uma visita ao 
Jardim Botânico do Museu 

Nacional de 
História Natural e da Ciência 

da 
Universidade de Lisboa. 

 
 

 
 
 

Trabalhos elaborados 
por alunos do 

 
11º A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Coordenação da 
professora Antónia Cabeça] 
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PORTUGUÊS PARA TODOS (poetas do meu país) 

PPT/PPFOL — UM TESTEMUNHO DE INTEGRAÇÃO 
  

“Português 
Para Todos” é 
um programa 
que visa o desen-
volvimento de 
cursos de língua 
portuguesa diri-
gidos à comuni-
dade imigrante 
em Portugal. 

Estes cursos permitem a obtenção de 
um certificado que possibilita o acesso à 
nacionalidade, autorização de residên-
cia permanente e ao estatuto de resi-
dente de longa duração (nível A2). 

A Escola Secundária de Camões há 
mais de uma dezena de anos oferece 
estes cursos de nível A1+A2 e nível 
B1+B2. 

As mudanças na sociedade portugue-
sa, com uma imigração significativa, 
implicam novos e constantes desafios 
para as escolas, nomeadamente no que 
diz respeito à procura de respostas para 
todos os alunos, em particular para 
aqueles que estão mais vulneráreis a 
um baixo desempenho e, consequente-

mente, a uma marginalização na socie-
dade e a uma exploração laboral e eco-
nómica. 

Nesta linha de reflexão, é possível 
identificar algumas barreiras e desafios 
que se colocam para o desenvolvimento 
de uma Escola Inclusiva, baseada numa 
perspetiva de educação e formação 
inclusivas. 

Para os alunos da disciplina de Portu-
guês Para Todos, a imersão linguística 
assume particular relevo devido tanto à 
necessidade intrínseca de aquisição da 
língua como da cultura do país de aco-
lhimento. Se, como sabemos, as compe-
tências linguísticas e culturais respei-
tantes a uma língua são alteradas pelo 
conhecimento de outra e contribuem 
para uma consciencialização, uma capa-
cidade e uma competência de realização 
interculturais, a oportunidade oferecida 
a esses alunos de participarem como 
atores sociais, em eventos comunicati-
vos, desenvolve uma proficiência comu-
nicativa na língua da sociedade de aco-
lhimento. 

 

A aluna Maria de Lourdes Bajo 

Manrique (à dtª), carinhosamente 
tratada por Lulú, que imigrou da Vene-
zuela, é um testemunho da força ineren-
te a estes alunos. Com toda a sua vitali-
dade, entusiasmo, força de vontade de 
uma integração na comunidade escolar, 
frequentou no ano transato o nível 
A1+A2 e no presente ano letivo obteve a 
certificação com sucesso do nível 
B1+B2, com 86 anos de idade. 

 

[Profª Madalena Contente] 
 

 
 
 

 

 

Gubat na mapanglaw (Francisco Baltazar) 
 

Sa isang madilim gubat na mapanglaw 
dawag na matinik ay walang pagitan, 
halos naghihirap ang kay Pebong silang  
dumalaw sa loob na lubhang masukal. 
 

Malalaking kahoy ang inihahandog 
pawang dalamhati, kahapisa't lungkot, 
huni pa ng ibon ay nakalulunos 
sa labong matipi't nagsasayang loob. 
 

Tanang mga baging, na namimilipit 
sa sanga ng kahoy, ay balot ng tinik 
may bulo ang bunga't nagbibigay-sakit 
sa kangino pa mang sumagi't malapit. 
 

Ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy 
pinakamaputing nag-ungos sa dahon, 
pawang kulay luksa at nakiki-ayon 
sa nakaliliyong masangsang na amoy. 
 

Karamiha'y sipres at higerang kutad 
na ang lihim niyon ay nakasisindak, 
ito'y walang bunga't daho'y malalapad 
na nakadidilim sa loob ng gubat. 
 

Ang mga hayop pang dito'y gumagala, 
karamiha'y s'yerpe't basilisko'y madla 
hyena't tigreng ganid na nagsisisila 
ng buhay na tao't daigdig kapuwa. 
 
 

A madeira escura (Francisco Baltazar) 
 

Nesta madeira escura grossa com melancolia 
O tecido grosso de videiras espinhosas 
Raios de Phoebus não podem furar 
Quase, o ermo sólido. 
 

Grandes árvores aparecem, revelando 
Apenas tristeza, tristeza desespero 
Aves tristes dissipam 
O ar alegre, a pose estoica. 
 

Convoluções da videira 
No ramo de galho de cerdas com espinhos 
Seus frutos, como se derrubados com facas 
Fere o transeunte. 
 

E flores para as árvores iminentes 
Manchas de tiro brilhante através das folhas 
Use a cor do luto 
Afiar o estonteante fedor. 
 

Grupos de cipreste e figo jovem 
Lançar uma sombra aterrorizante 
Infrutíferas, elas espalham grandes folhas 
Escuridão se intensifica na erva. 
 

E bestas que vagueiam 
São formas de serpente, basilisco 
Hiena, tigre – animal que presa 
No homem e na fera. 
 

Kaycie Cortez (aluna B1+ B2) 

Quadro em cima, à Esqª, de Lulú Bajo) 
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CULTURA CLÁSSICA & 
 

CAMÕES em grande nas III Olimpíadas da Cultura Clássica 
 
As Olimpíadas da Cultura Clássica são um concurso nacional dirigido aos estudantes dos 

ensinos básico e secundário. Pretende-se com esta iniciativa estimular, nos alunos, o conheci-
mento e a curiosidade pela cultura clássica através de desafios que apelam à 
escrita, à expressão artística e ao domínio de ferramentas digitais. 
Nesta terceira edição, participaram doze alunos de Latim da nossa Escola, 

no desafio escrito, pela primeira vez realizado em plataforma online, no dia 5 
de março. Os temas propostos foram os mitos de Deméter e Perséfone, Arac-
ne e, ainda, Orfeu e Eurídice. 

A Maria Carolina Silva, 10º J [foto à esqª] foi a vencedora nacional do escalão C (ensino 
secundário) e a Sofia Carvalho, 11º J [foto à dtª] ficou em terceiro lugar. 
 

Valete, Maria Carolina e Sofia! 
 

(Prof. Mário Martins) 

 

Numa fase difícil da ativi-
dade escolar, com muitas 

preocupações e demasiadas 
incertezas quando à evolu-

ção da pandemia, com 
questões sérias de seguran-
ça em muitíssimos estabele-

cimentos de ensino, seria 
sensato que as atenções se 

devessem concentrar, 
dadas as circunstâncias, 
num final de ano letivo o 
mais tranquilo possível, 
sem a premência de Exa-
mes (a serem realizados 
sem estarem garantidas 

condições de equidade) e 
na preparação atempada 

de um novo ano ajustado às 
contingências previsíveis. 
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CONFINAMENTOS (I) 

 

 

Um cenário distópico 
 

Quando o mundo menos espera-
va, um microscópico ser de origem 
proteica decidiu alterar por comple-
to os ritmos a que as sociedades 
estavam acostumadas. Portugal 
não foi exceção. Todos sentiram o 
peso do isolamento social e, na 
minha perspetiva, como jovem e 
estudante, essa mudança foi radi-
cal. Com a declaração do estado de 
calamidade, dia 16 de março, os 
jovens foram reconduzidos para 
casa, ficando privados do contacto 
com os colegas e professores.   

No início, o termo ‘confinamento’ 
teve um significado despreocupado, 
despertando uma euforia coletiva 
pela fuga às responsabilidades 
escolares. Porém, o doce aroma a 
ociosidade tinha um tempero 
monótono e opressivo e, numa 
questão de dias, todos entendemos 
que o problema era real. Os jovens 
ficaram privados dos seus prazeres 
sociais, fossem eles a popularidade 
ou apenas o convívio com o grupo 
de amigos. O sentimento de deso-
rientação instalou-se entre as pes-
soas, devido à quantidade de infor-
mações contraditórias que inunda-
ram os canais de comunicação. 
Mesmo a internet, o oráculo da 
maioria dos jovens, não deu as res-
postas necessárias para que estes 
pudessem formular hipóteses acer-
ca do seu futuro próximo. A escola 
procurou dar orientação, os pais 
procuraram dar apoio e os media 
tentaram dar respostas, porém 
tudo pareceu muito discutível. 
Para culminar, a disseminação 
crescente de ideias erradas sobre a 
pandemia nas redes sociais levou a 
um pandemónio de opiniões. 

Enquanto grande parte dos 
jovens começava a embriagar-se, 
lentamente, ou nas redes sociais ou 
nos jogos online, a escola tentou 
adaptar-se à nova realidade. 

Assim, no início de abril. e em ple-
na quarentena, as aulas regressa-
ram com novos métodos e uma 
nova abordagem. 

Na minha experiência, como 
jovem e estudante, sinto que fomos 
confrontados com uma escola com-
pletamente diferente. O ensino 
abandonou praticamente a via 
expositiva, os ritmos desaceleram e 
criaram-se condições para uma 
abertura muito maior no que toca à 
reflexão e interpretação dos temas 
abordados em sala de aula. A esco-
la é importante para o desenvolvi-
mento intelectual e social de todos 
os estudantes e, para muitos 
jovens, é fundamental para insti-
tuir rotinas. No entanto, a escola 
viu amputada a sua componente 
social durante o confinamento, e os 
jovens perderam o contacto físico 
com colegas e professores elemen-
tar no estabelecimento de relações 
sociais e laços de amizade. Nin-
guém estava acostumado a estes 
módulos de ensino, mas, surpreen-
dentemente, vi alunos e professores 
procurarem ultrapassar todos os 
contratempos que iam surgindo. 

No decurso deste período, a escola 
teve um papel decisivo ao ajudar os 
alunos empenhados, através de 
exercícios de reflexão e raciocínio, a 
não se embrenharem demasiado 
nas opiniões superficiais da inter-
net, nomeadamente, as pantominas 
das redes sociais. Estas platafor-
mas de contacto virtual fazem par-
te do dia a dia do jovem contempo-
râneo, são a mesa de debate para 
todo o tipo de assuntos e questões e 
as maiores influenciadoras do culto 
da aparência. Porém, durante este 
período de confinamento, estou em 
crer que estas características estão 
a ser levadas ao extremo. Os jovens 
não foram privados na íntegra da 
componente social, afinal, a ausên-
cia desta no ambiente escolar veio 
potencializar a vida social online, 
por vezes de uma maneira deturpa-
da e pouco saudável. Quanto à 

informação veiculada por este tipo 
de canais, esta atingiu o pináculo 
da deturpação de factos. Todos os 
jovens têm necessidade de formu-
lar opiniões, discutir ideias ou 
defender ideais, mas penso que as 
redes sociais não estão a ser uma 
boa inspiração para alguns. Nunca 
houve tantas certezas, diversidade 
de opiniões e embustes, acessíveis 
a um número tão grande de 
jovens.Torna-se fácil sermos ludi-
briados pelos discursos populistas e 
superficiais, abundantes nas redes 
sociais. Neste clima, os temas con-
troversos recaem para conclusões 
precipitadas e superficiais e as 
ideias defendidas com euforia num 
dia, são rapidamente substituídas 
por outras no dia seguinte. 

É fundamental que a juventude 
encontre um caminho certo duran-
te este período atípico. O mundo 
esteve parado e todos tivemos opor-
tunidade de observar o impacto das 
ações da humanidade no planeta. 
Talvez seja esta a melhor altura 
para o homem abandonar a postu-
ra antropocêntrica em relação à 
natureza e ao planeta. Tudo parece 
incerto e inconstante, porém acre-
dito que a escola teve e terá um 
papel muito importante no auxílio 
a todos os jovens, na medida em 
que nos disponibiliza as armas 
necessárias para enfrentarmos um 
futuro pandémico e incerto. As 
redes sociais serão as maiores 
antagonistas desta caminhada 
intelectual, mas um jovem esclare-
cido e instruído, saberá como ultra-
passar este obstáculo e tirar pro-
veito do que de bom elas podem 
oferecer. 

É urgente a introspeção tolerante 
e informada, porque, e apesar do 
cenário distópico que estamos a 
viver, é a maneira como atuamos 
hoje que dita o dia que viveremos 
amanhã. 

 
Rodrigo Branco, 10º E 
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Um projeto sobre a Escola Secundária de Camões, Lisboa 
 
 

 

A orientação do projeto é de Hugo Cunha, 
Professor do Curso Profissional de Técnico de 
Fotografia 
 
“A Escola Secundária de Camões, o histórico 

Liceu Camões de Lisboa, está no primeiro de 
dois anos de obras de remodelação, tendo 
metade do seu espaço inacessível e a outra 
metade sobrelotada por monoblocos com 
salas de aula provisórias. É neste contexto 
particular de ocupação do espaço escolar que 
lancei aos alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Fotografia [Aléxia Goes, Bruna 
César, Diana Neves, Élio Cruz, Inês Baptis-
ta, Inês Sofia Marques, Milton Domingos, 
Mónica Lapa Neves, Rafael Badura, Rafaela Vaz, Rosana Reis, Temurjon Ilhonov-Tim] (no âmbito do 

módulo de Fotografia de Arquitetura) o exercício 
de registar a sua escola, olhando-a e percorrendo-
a em todos os seus espaços: primeiros, temporá-
rios, em remodelação ou de construção mais 
recentes. As fotografias foram realizadas entre 
dezembro de 2019 e março de 2020, terminando 
imediatamente antes da interrupção das ativida-
des letivas devido à pandemia de Covid-19.” 
 
 

João Jaime, diretor da Escola Secundária de 
Camões, escreve sobre este projeto, para o 

“Fascínio da Fotografia” 
 

“O olhar que vagueia pela composição classicista 
de Ventura Terra reconhece a simetria e a sobriedade de um edifício que, apenas aparentemente, se 
fecha ao exterior. Aqueles que cruzam as portas do 
Camões vislumbram, num instante, a vida que pul-
sa nos corredores e salas, ecoando nos pátios, onde 
a luz deambula a todas as horas por entre risos, 
conversas e sonhos. 
As paredes escoradas iludem os olhares mais desa-

tentos. A escola vive para além dos tijolos e arga-
massa que sustentam vigas e a luz que encontra o 
seu caminho para os pátios agora vazios lembra-nos 
disso. 
As fotografias captadas pelo olhar dos nossos alu-

nos revelam as diferentes faces da escola, visíveis 
apenas por quem atravessa as portas para lhe dar 
vida.” 
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CONFINAMENTOS (II) 
 

Alguma esperança 
 

De repente, sem que ninguém 
previsse, tudo mudou nas nossas 
vidas e as pessoas perderam a 
liberdade, restando-lhes o medo e 
também alguma esperança. 

Neste período de confinamento, 
fomos obrigados a ficar em casa, 
apenas saindo quando absoluta-
mente necessário. 

Tendo sido doloroso e difícil,  este 
tempo foi precioso, pois este isola-
mento social ajudou a conter esta 
pandemia e a perceber vários  pro-
blemas que o nosso planeta tem ou 
tinha.  A partir daí, pudemos 
refletir sobre o tipo de vida consu-
mista e poluidora que levávamos, 
pensando que éramos felizes. A 
reflexão sobre esta quarentena 
leva-nos a concluir, por exemplo, 
o grau de destruição e o perigo que 
causávamos ao planeta e à huma-
nidade. 

Esta pandemia afetou a econo-
mia mundial que, como sabemos, 
depende das energias não renová-
veis e poluentes, como o petróleo, 
tendo efeitos contraditórios: por 
um lado, como já dissemos, despo-
luiu o ambiente, mas, pelo outro, 
afetou a vida das pessoas, retiran-
do-lhes o vício do consumismo. No 
entanto, causou graves problemas 
económicos às famílias, sobretudo 
àquelas em que houve desemprego 
ou redução de salários. Verificá-
mos, ainda, como é perverso o ser 
humano.  De facto,  assistimos ao 
aumento dos preços dos bens bási-
cos e essenciais para “compensar” 
as perdas de vendas 
de materiais não necessá-
rios.   Outra das consequências 
deste acontecimento foi saber que 
a prevenção salva mais vidas do 
que agir no último momento, sem 
capacidade de resposta para resol-
ver casos perdidos. 

Temos que lamentar, sem dúvi-
da, as mortes, as perdas materiais, 

as angústias, a perda da liberda-
de, a falta de abraços e calor 
humano, no entanto, querendo ser 
otimista, eu encontro muitos bene-
fícios neste tempo difícil. 

A natureza regenerou-se fácil e 
rapidamente sem a presença do 
ser humano. A poluição atmosféri-
ca reduziu-se muito.  No geral,  as 
pessoas descobriram muitos talen-
tos e gostos que antes desconhe-
ciam. No meu caso,  por exem-
plo,  descobri um grande gosto 
pela leitura de romances 
de mistério com estratégia, conse-
gui desenvolver o raciocínio rápido 
com o xadrez e também dediquei 
um bocado do meu tempo ao piano 
e à informática. 

As pessoas puderam sentir-se na 
pele dos animais que estão presos 
nos jardins zoológicos.  Talvez 
nunca nos tivéssemos sentido tão 
próximos uns dos outros. Talvez o 
sentimento e a consciência da con-
dição humana nunca tivessem 
estado tão presentes como agora. 
E talvez todos os pensamentos que 
nos ocorrem individualmen-
te,  todos os dias, sejam vividos de 
igual modo em qualquer 
outra parte do mundo. 

Conseguimos reinventar outras 
formas de trabalhar, de estudar e 
de nos relacionar, recorrendo às 
tecnologias. Apesar de passarmos 
mais tempo em casa,  com a famí-
lia,  também passamos muito mais 
tempo com os media. É através 
deles que temos o conhecimento do 
que se passa no mundo inteiro e 
também é através deles que comu-
nicamos com os que nos estão pró-
ximos. É com os media que nos 
adaptamos a uma realidade dife-
rente, “escondendo-nos” do vírus, 
continuando a fazer várias tarefas 
que, de outro modo, não faríamos. 
Hoje, estamos conscientes do 
papel que eles têm nas nossas 
vidas e que dependemos deles 
para quase tudo, até para o nosso 

bem-estar. A internet veio ocu-
par um lugar central no dia a dia 
das pessoas e sobretudo no dos 
jovens. 

A telescola que utiliza meios tra-
dicionais (televisão) ou meios mais 
sofisticados (Zoom e Teams) para o 
ensino à distância, facilita o con-
tacto dos professores  com os alu-
nos e vice-versa,  mas enfrenta um 
grande problema, pois nem todos 
têm acesso à internet para a 
aprendizagem. A “obrigação” de 
alunos e professores terem de uti-
lizar estes meios para o ensi-
no tornou-se numa ótima oportu-
nidade para que todos, em conjun-
to, aprendam e utilizem os media, 
tirando deles o maior proveito. 
Todos os meios têm as suas vanta-
gens e desvantagens. Só temos de 
saber utilizá-los convenientemen-
te. Cada meio tem a sua forma de 
comunicar e transmitir conheci-
mento. Por exemplo, a televisão 
utiliza o som e a imagem para a 
transmissão de conteúdos, o livro 
utiliza o texto escrito e uma ima-
gem que nós criamos através do 
pensamento. A internet é uma jun-
ção de todos os meios que permite 
às pessoas exprimir-se, informar e 
transmitir conhecimento utilizan-
do o texto, o áudio, a imagem, 
etc.   Ao analisar estas vantagens, 
os pais e professores podem facil-
mente incentivar os jovens a 
aprenderem várias coisas, apenas 
é necessária a vontade. 

Em suma,  este tempo de confi-
namento deve ser aproveitado ao 
máximo sem hesitações para que, 
quando passar,  voltemos a ser 
cada vez mais fortes, sabendo rea-
gir e aproveitar as oportunidades, 
não voltando à sociedade consu-
mista e poluido-
ra e estando preparados para 
qualquer situação. 

 
Sérgio Horzov, 10º E 
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EM TEMPOS DE PANDEMIA (II) 
 

Cartas à minha tia 
 

Comecei a redigir estas cartas quando frequentava a segunda classe, e a tia que vivia connosco foi trabalhar 
para longe. 

Pensava-as vagueando em lugares onde a solidão se expandia para o horizonte. Na varanda do quarto, no 
ventoso terraço ou no muro do miradouro. 

Nunca deixei de as escrever, mesmo quando fui eu que tive de partir. Sentava-me num jardim, numa estação 
de comboios, à beira de um rio, num aeroporto… Sempre em sítios de partidas e de chegadas, lugares de encon-
tros, de esperança e de nostalgia. 

A escrita era um ritual, erguia-se numa onda suave, vacilava em dois ou três conflitos, subia a um ponto mais 
intenso e descia para a tranquilidade. Descrevia o sítio em que me encontrava, questionava sobre a saúde, e o 
lugar onde estava a titi, relatava dois acontecimentos de cá, tomava uma posição, e entregava o desejo de felici-
dade. 

Quando a minha tia faleceu tudo mudou. Tinha necessidade de manter o rito mas não sabia como. Foi numa 
manhã de neblina, quando descia a Duque de Loulé, que encontrei a solução. Um prédio perto da Luciano Cor-
deiro estava devoluto e tinha caixa de correio. Assentei o número e passei a endereçar as missivas para a nova 
morada. 

As palavras partiram de muitos lugares. Nasciam para a viagem quando o enfado pesava e as horas me pare-
ciam infinitas. Da Calle Castilla, da Calle Burgos, ou da Rue des Poissonniers… Todas numa caligrafia a azul, 
com letra pequenina mas legível, como a primeira. Nunca soube se foram lidas. 

Quando regressei a Lisboa deixei de redigir à mão, muito por causa das longas horas ao computador, e a cor-
respondência passou para o email. 

Acostumado ao ritual, passei a usar a escrita por dever cívico. Enviava emails alertando as instituições para 
as suas obrigações, evocando causas culturais. - Ao Sr. Presidente daqui, ao Sr. Diretor dali, ao Sr. Administra-
dor d`acolá. Nunca obtive resposta, e se alguma vez chegou era tão vaga que nem me lembro. 

A sensação que tinha, quando fazia send, com o indicador direito no rato, era a de estar a dirigir-me a um 
lugar opaco, mudo, sem formalidades de comunicação, ou que estaria devoluto como o prédio da Duque de Lou-
lé. 

Pensei tratar-se de um preconceito de condição periférica, de só se responder a quem saciar o anseio de cen-
tralidade. Mas depois percebi que a coisa era mais grave, era uma quebra no tecido orgânico da comunidade. 

Durante o confinamento, quando os dias ficaram parecidos aos das cidades do meu desterro, experimentei de 
novo a vontade de escrever a tinta azul. Escolhi uma bic, e uma folha de caderno pautado, para melhor sentir o 
aroma e a emoção a que me habituara. 

O nome da tia e a direção entraram de imediato no desenrolar do fio, gastos de tão percorridos pelo girar das 
esferas sob os dedos. Depois foi o habitual, duas linhas sobre a saúde, uma descrição sobre as maravilhas de 
cantar à janela e, por fim, a despedida. 

Na semana seguinte chegou a surpresa, a devolução. No envelope riscado a vermelho, de forma enérgica, lia-
se: Ausente/desconhecida nesta morada! 

Dobrei a carta, percebi que poderia ter havido restauro no grande edifício, e fiquei com a esperança de que 
chegara ao fim o tempo dos interlocutores moribundos, do nevoeiro das coisas mortas. 

Jorge Castanho 
 

Anotações do desconfinamento. 
Objeto gráfico e esculturas de j c, com base numa foto do Alexandre 

(FB,18/05/2020) 
 

«A morte de alguém é sempre um momento difícil e delicado no qual 
muitas vezes não sabemos como nos expressar, sobretudo quando se tra-

ta de um jovem que pertence à nossa comunidade. 
 

A Escola Secundária de Camões apresenta as suas sentidas condolên-
cias, nesta hora de tristeza, aos pais, irmão, família em geral, amigos e a 
todos os que acompanharam o Siddhant Gurung nesta curta viagem.» 

 
 

25 de junho de 2020, https://www.facebook.com/escolasecundariacamoes/ 

https://www.facebook.com/escolasecundariacamoes/
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Com o generoso apoio do 
Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 
http://www.escamoes.pt 

BE/CRE 
http://esccamoes.blogspot.com/ 

A todos quantos colaboraram com a cedência de textos, fotos e cartazes para este Boletim, uma palavra 
de agradecimento. 
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Página institucional da  
Escola Secundária de Camões 

 
https://liceucamoes.wixsite.com/camoes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cumprida uma vida de dedicação ao 
Ensino 

 
Felicidades! 

Pilar Mansos 
(Matemática) 

Alice Xavier 
(Português) 

Manuela Precatado 
(Educação Física)  

Mª Antónia Cabeça 
(Biologia) 

http://www.escamoes.pt
http://esccamoes.blogspot.com/
https://liceucamoes.wixsite.com/camoes

