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EDITORIAL 

Saudações jornalísticas 

 Podemos afirmar que começámos o segundo período da 

melhor forma. Logo no dia doze de janeiro, realizámos uma boni-

ta cerimónia, na qual procedemos à entrega dos diplomas aos 

alunos e, simultaneamente, festejámos o aniversário da escola 

sede. Mas não só o sucesso escolar foi alvo de reconhecimento. 

Na própria Gala, outras aptidões vieram ao de cima.  Nas 

diferentes atuações, o talento de tocar um instrumento, o dom 

de cantar ou a habilidade para dançar comoveram pais e profes-

sores. 

 Talvez tenha sido esse o mote para todas as atividades que 

se seguiram e das quais damos conta neste número. Alguns alu-

nos mostraram os seus dotes oratórios no Parlamento dos jo-

vens, outros exibiram a sua veia poética, bem visível nos poemas 

que publicamos, e outros ainda surpreenderam os colegas com 

pequenas dramatizações na sala de aula. Damos ainda a conhe-

cer um trabalho premiado, realizado pelos mais pequenos. 

De semana em semana, chegámos ao fim de mais um período 

escolar, em que cada um conseguiu descobrir o que de melhor 

tinha para oferecer, ou não fosse o papel da escola revelar talen-

tos escondidos. 

Terminámos o período cansados, mas sobretudo felizes com o 

que conseguimos construir.  

É agora tempo de descansar. Uma boa e merecida pausa para 

todos. Até breve. 
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 E fomos recordando um pouco da nossa história enquanto celebráva-

mos ao aniversário da nossa escola, enquanto se distribuíam diplomas de mé-

rito, enquanto  outras atividades se realizavam porque a vida escolar é isto 

mesmo - agitada, viva, cheia de juventude e sempre na senda do sucesso! 

 Há 71 anos a formar jovens! 
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Depois de cantarmos os Parabéns à escola sede, seguiu-se a já habitual cerimónia de entrega de Diplomas aos nossos 
estudantes. O evento teve lugar no Auditório Augusto Cabrita e contou com a presença de toda a comunidade escolar e 
dos encarregados de educação. 
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE 
MÉRITO E CONCLUSÃO DE 12º -2016/2017 

Como já se disse, no passado dia 12 de 
janeiro, a Escola Secundária Alfredo da Silva 
comemorou o seu 71º aniversário, tendo-se 
realizado, nesse mesmo dia e como já vem 
sendo hábito, a cerimónia de entrega dos 
diplomas de mérito e de conclusão de 12º 
ano de 2016/2017. 

A cerimónia realizou-se no AMAC e teve 
a colaboração dos alunos Maria Inês Antunes 
(11ºE), Maria Martins dos Santos (7º B), 
Margarida Caeiro (7º ano), Ana Carolina Silva 
(9ºB), as alunas do 11ºF e do 12ºF do Curso 
Profissional de Apoio à Infância, Laura 
Martins (9ºB), Rodrigo Durão (11ºB), Bruno 
Duarte (11ºB), Daniela Pereira (11ºB), Patrícia 
Pereira (11ºB) e Joana Correria (11ºB).  

 

Atuaram, também, Tomás Soeiro e o 
seu par, Margarida Caeiro (6ºano), da 
Escola de Dança Dance2you e Carolina 
Caeiro e Tiago Pires, da escola de dança 
Mdance. 

Quero agradecer a forma adulta e 
consciente como os alunos acima referidos 
se envolveram e realizaram o trabalho a 
que se propuseram, o que tornou possível a 
realização de uma cerimónia agradável, 
descontraída e onde reinou a boa 
disposição. 

Professora Élida Buinho 
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Todos conhecemos a D. Ana! É nossa funcionária há longos anos e connosco acompanhou muito jovens nos seus 
percursos de aprendizagem. 

Agora chegou o momento de usufruir de uma pausa desta longa caminhada. Em breve se aposentará! 

Desejamos-lhe muitas felicidades para esta nova etapa e agradecemos todo o seu empenho ao longo destes anos. 
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Murder and  Mayhem at Montague Manor 

A sete de fevereiro deste ano letivo, no âmbito da 
disciplina de Inglês, as turmas de sexto, sétimo e oitavo 
anos foram assistir a uma peça de teatro, a Lisboa, de-
nominada  Murder and Mayhem at Montague Manor. 
O elenco era composto por dois atores, que chamavam 
pessoas do público para desempenhar diferentes pa-
péis. Assim, foram chamados alguns alunos ao palco 
que, deste modo, também puderam participar. 

Esta peça retrata a vida de um senhor cuja mãe, nu-
ma noite, morre misteriosamente por envenenamento. 
Para descobrir quem é o assassino, um detetive teve de 
interrogar algumas pessoas e, ao mesmo tempo, evitar 
que outros problemas ocorressem. 

Eu adorei esta peça, porque é muito educativa e 
enriquecedora, pois os atores falavam em inglês. Acima 
de tudo, foi uma peça esmagadoramente divertida. 

                                                                                                                                             
Leonor, 8º B 
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Theatre in English  

 On 7th  February, the 6th , 7th, and 8th grades 
went on a school trip to Lisbon to watch the theatre 
play Murder and Mayhem at Montague Manor by 
the British theatre company InterActing. Here are 
some comments written by class 7C, as well as a few 
photos of the event. 

 
The play took place on 7th February 2018. The 

trip took 45 minutes. Then we arrived. We sat down 
when the play started. We thought that the play was 
very interactive. The actors called up people to play 
with them. The story was about a murderer. We 
liked it because it was very funny and different. 

Mafalda Ruivo, Leonardo Santos, Mariana Fon-
seca, Joshua Pereira, Amandha 

We went to Lisbon to watch the play. It was very 
cool because the chairs were comfortable and the 
play was very funny. We liked it as well because our 
friend Mariana played dead. The play is very cool, so 
watch it. 

Caetano Figueira, Gonçalo Garcia. Tiago Moura, 
Tomás Cabrita 

We saw the play on 7th February. There were two 
British comedians that would bring people from the 
audience to act in the play. It was about a murder 
but it was very funny, so it was not serious. We liked 
it because it was very funny. 

Tiago Freixial, Daniel Rosa, Francisco Lourinho, 
Afonso 
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   A PROPÓSITO DE POESIA 

"O que é a poesia? 
 
O que é a poesia senão 
A própria poesia? 
 
Definir poesia como a própria poesia 
É como retirar a trela  
A uma fera enclausurada.  
É como semear a própria vida 
Com mãos calejadas 
E ver, das sementes vitalícias,  
Florescer um sonho.  
 
Não há tal coisa como inspiração 
Espíritos que sussurram,  
Ou Ninfas que murmuram 
(Sequer génios na escuridão),  
Que perante o poeta 
Lhe contam ao ouvido 
Tal verdade iluminada,  
Tal mistério contido,  
- 
Que lhe revelem algo que já não saiba.  
 
O sonho é a máquina imaginativa,  
A dor, o carvão.  
A desilusão, o petróleo, 
A vida, a razão.  
 
Razão de tal escrita,  
Um mote da liberdade.  
É um grito emotivo 
Que refaz a humanidade. " 
 

Guilherme Martins   12º D 
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 A PROPÓSITO DE POESIA 

  
Natal muito feliz 
  
Todas as crianças 
Por volta do Natal 
Escrevem uma 
Carta ao Pai Natal. 
  
Não se pode parar 
Temos muitos presentes 
Para embrulhar 
E o Pai Natal no seu saco levar. 
  
Oh! Pai Natal, és muito gordo 
Deves andar pouco a pé 
Por favor cuida de ti 
Senão não cabes na chaminé. 
  
Mariana Santos, nº 22 
  

  
Em dezembro chega o Natal 
  
Em dezembro chega o Natal 
Cheio de alegria 
Prepara-se Portugal 
Para uma noite de magia 
  
A família reunida 
Com a mesa cheia de comida 
Saladas, doces e guloseimas 
Dá para encher a barriga 
  
À meia-noite abrem-se as prendas 
Umas grandes outras pequenas 
E o Pai Natal é guiado 
Por Rodolfo e as suas renas 
  
Assim se faz o Natal 
Com a família reunida 
Nada pode correr mal 
  
Beatriz Kuchembuch, nº4 

 
O Natal é maravilhoso 
  
O Natal é maravilhoso 
Com tudo o que de belo nos traz 
Muitas prendas e alegria 
Mas também saúde e paz. 
  
Nesta quadra especial 
Nunca estejamos sós 
Amigos e solidários 
Devíamos ser todos nós. 
  
Comendo doces 
Unidos para celebrar 
Partilhando alegrias 
Todos juntos vão estar. 
  
Rita Rebolo, nº 26 

  
O Natal chegou 
  
Vem no seu trenó 
O Pai Natal está a chegar 
24 e 25 de dezembro 
Vamos todos festejar 
  
Bolos e guloseimas 
O bacalhau e o perú 
Um presente que tu teimas 
E que vês a olho nu 
  
São bons os sabores 
Lindas as árvores coloridas 
São várias as cores 
Espalhadas nas avenidas 
  
A família toda unida 
É muito lindo de se ver 
A mesa cheia de comida 
Todos prontos a comer 
  
Os almoços e os jantares 
A família toda está lá 
As crianças a brincar 
O Natal já chegou cá 
  
Bruna Rafaela, nº 5 

  

   

Poemas de Natal do 8º A 
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Tempo de Natal 
  
A 25 de dezembro 
Há mais de dois mil anos atrás 
Nasceu o filho de Deus 
Símbolo de amor e de paz 
  
Enfeita-se o pinheiro 
Na chaminé deixam-se oferendas 
Para mais tarde de mansinho 
O Pai Natal deixar as prendas 
  
É uma época de partilha 
E de solidariedade 
Um dia com os que amamos 
De magia e felicidade 
  
Esteja um vento nórdico 
Faça um frio de gelar 
Em casa vai estar quentinho 
Este Natal vamos festejar 
  
E assim é o espírito 
Deste glorioso dia 
Um feliz Natal a todos 
Passem-no com alegria 
  

Afonso Godinho, nº 1 
 

Chegou uma época muito especial 
  
Chegou uma época muito especial 
Vem com o frio, a neve e a chuva 
Já sabem que estou a falar do Natal 
E não da apanha da uva 
  
É uma época muito festiva 
Boa para a barriga encher 
Com tanta coisa na mesa 
Não consegues parar de comer 
  
Natal é tempo de paz 
De amor e harmonia 
De estarmos todos juntos 
Espalhando alegria 
  
Nesta noite especial 
Chega a todos os corações 
A magia do Natal 
Com todas estas emoções 
  
  

Francisco Martins, nº 12 
  
Está a chegar o Natal 
  
Está a chegar o Natal 
Quadra de paz, solidariedade e alegria 
As famílias comemoram 
Esta bonita e mágica noite em harmonia 
  
Em Portugal e em todo o mundo 
O Natal também é igualdade 
Porque pobre ou sem abrigo 
Também tem direito à felicidade 
  
Do mais novo ao mais velho 
Quem não gosta de receber presentes? 
Mas amor e carinho 
São os melhores sentimentos 
  
Todos esperam o Pai Natal 
Aquele gorducho das prendinhas 
Que desce pela chaminé 
Satisfazendo os pedidos dos meninos e das meninas 
  
Vamos celebrar em paz 
Sem nunca esquecer quem está mal 
Por isso desejo a todas as famílias 
Um feliz e Santo Natal 
  

Vitória Gomes, nº 29 
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O que é que eu quero ser quando for grande…ou…que curso é que eu vou tirar após o 12º ano? Esta é a principal questão 

que se coloca aos alunos que frequentam o 12º ano. 

É para ajudar a esclarecer esta dúvida que os 
professores que lecionam disciplinas de 12º ano in-
centivam os alunos a visitar instituições de ensino 
superior, nomeadamente durante os seus “Dias Aber-
tos” e também promovem uma série de atividades na 
escola, nomeadamente palestras com investigadores 
nas mais diversas áreas. 

Assim, durante o primeiro período, os alunos 
de Biologia visitaram a Escola Superior de Tecnologia 
do Barreiro, onde efetuaram o “Circuito Galileu Galilei 
– Bioinformática, Biotecnologia Tecnologia do Petró-
leo e Engenharia Civil”. Nesta visita, os alunos apro-
veitaram as atividades laboratoriais propostas para 
desenvolver algumas competências em laboratório, 
aprofundar os seus conhecimentos e perceberem a 
necessidade e vantagens da investigação (fotos 1, 2 e 
3). Foto 1- Alunos esperam a sua vez para efetuar observações ao microscópio.  

Foto 2 – Observando uma experiência. 

Foto 3 – uma aluna manuseando uma micropipeta. 

Já em fevereiro os alunos de Biologia visitaram vá-
rios laboratórios do Departamento de Bioengenharia 
do Instituto Superior Técnico onde tiveram a possibili-
dade de contactar com investigadores, assistir a pales-
tras e participar em pequenas demonstrações experi-
mentais das áreas científicas de Ciências Biológicas, 
Bioengenharia, Robótica, Biomecânica e Biomateriais, 
Células Estaminais e Medicina Regenerativa (fotos 4 e 
5) 

Foto 4 – Alunos ouvindo a explicação de um trabalho laboratorial em curso. 

 

Professora Mónica Ribeiro 
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Foto 5 – Ouvindo atentamente a explicação de dois jovens mestrandos. 

 

Ainda durante o mês de fevereiro, os alunos assistiram a uma palestra sobre “Toxicologia Forense” pela Especia-

lista Superior de Medicina Legal, Suzana Fonseca, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, onde 

foram abordados temas como as drogas de abuso, a farmacogenética e a organização da medicina legal em Portugal. 

Esta palestra teve também como objetivo mostrar aos alunos a importância de determinados estudos de investiga-

ção e a aplicabilidade dos conteúdos lecionados na disciplina de Biologia do 12º ano. 

 

Para terminar o 2º período em grande, todos os alunos do 12º ano foram à Futurália no dia 16 de março. Este 

evento dispõe de uma mostra abrangente, oferecendo todas as áreas e níveis de qualificação, como ensino superior, 

ensino profissional ou pós-graduação. De modo simples e personalizado, os estudantes podem conhecer e tirar dúvi-

das sobre os diferentes cursos, programas académicos nacionais e internacionais e outras questões relevantes para 

as suas escolhas de futuro. 

 

No 3º período haverá mais… 

 

Professora Mónica Ribeiro 
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O "Dia Mundial da Floresta" foi estabelecido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura) em 1971, com o objetivo de sensibilizar as populações para a importância da floresta na manutenção 
da vida na Terra. Como consequência, em Portugal, em 1974, foi celebrado o primeiro “Dia Mundial da Floresta”, 
tendo sido escolhida, como em muitos outros países do hemisfério norte, a data de 21 de março, o primeiro dia de 
primavera. 

 
Esta data e os objetivos que lhe estão associados são de particular importância em Portugal, pois a floresta é o 

principal uso do solo no território sendo que, no seu conjunto, os espaços silvestres abrangem cerca de 70% do 
país.  

 
À semelhança de anos anteriores, também na nossa escola Alfredo da Silva se comemorou este dia, com a afi-

xação de pósteres alusivos à floresta (foto 1), e com uma palestra sobre “A Floresta Portuguesa, problemas e con-
servação” pelo investigador do INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária), Doutor Luís Bonifá-
cio (foto 2). A assistir a esta palestra estiveram alunos de turmas de secundário de Ciências e Tecnologias, Econo-
mia e Humanidades. 

Foto 1 – Pósteres sobre a Floresta em Portugal afixados no átrio 

junto à sala dos professores. 

Foto 2 – Alunos a assistir à palestra sobre a nossa floresta. 

A Valorização da Floresta advém da sua importância, nomeadamente na preservação dos solos e da água; na fixa-

ção de dióxido de carbono (contribuindo para a diminuição do efeito de estufa); na preservação da diversidade bio-

lógica e como reservatório genético; na produção industrial (madeira, cortiça, resina, sementes…); na produção de 

produtos com aplicação científica e farmacêutica; no seu valor paisagístico, estético, cultural, espiritual; e como es-

paço de recreação, lazer, ecoturismo; etc..  

É, então, essencial sensibilizar todos, principalmente os jovens, para a preservação / conservação da floresta. 
 

Saber mais: 

http://www2.icnf.pt/portal/icnf/noticias/eventos/dia-internacional-florestas 
http://www.un.org/en/events/forestsday/ 
http://www.iniav.pt/ 

 

Professora Mónica Ribeiro 

http://www2.icnf.pt/portal/icnf/noticias/eventos/dia-internacional-florestas
http://www.un.org/en/events/forestsday/
http://www.iniav.pt/
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No dia 22 de março os alunos das duas 
turmas do 9º ano foram visitar a Tapada de 
Mafra. 

A “Real Tapada de Mafra” foi criada em 
1747, na sequência da construção do Palá-
cio-Convento na Vila de Mafra, pelo rei D. 
João V, com o objetivo de proporcionar um 
adequado envolvimento ao Monumento, 
de constituir um espaço de recreio e de 
caça do Rei e da sua corte e ainda de forne-
cer lenha e outros produtos ao Convento
(ver: http://tapadademafra.pt/pt/#). 

Esta visita de estudo teve como principal 
objetivo:- promover o contacto dos jovens 
com a natureza e com animais, promoven-
do deste modo o seu desenvolvimento in-
telectual e a formação ambiental, e sensibi-
lizá-los para a proteção e preservação da 
natureza. 

 
 

 

Foram três as atividades efetuadas 
durante a visita.  

1º - Um circuito de comboio de cerca 
de 12 Km pela Tapada. Esta visita guiada 
permitiu conhecer melhor este local e 
principalmente observar no seu habitat 
natural, alguns dos seus habitantes mais 
emblemáticos, nomeadamente veados 
(Cervus elaphus), gamos (Cervus dama) e 
javalis (Sus scrofa) (fotos 1 e 2). 

2º - Uma conversa sobre apicultura, 
onde os alunos apreenderam muitas coi-
sas interessantes sobre as abelhas, o mel, 
a cera e outras curiosidades (foto 3). 

3º - Uma demonstração de voo livre 
com Aves de Rapina. Um falcoeiro e as 
suas duas aves, sociabilizadas mediante 
as técnicas de falcoaria, fizeram várias 
demonstrações de voo. Os alunos tiveram 
a oportunidade de contactar de perto 
com estes animais, conhecer um pouco 
sobre os seus hábitos e a sua utilização 
enquanto aves de caça. 

Foto 1-Uma fêmea javali com os seus javalis filhinhos, mais 

conhecidos por listados, pelo padrão de riscas no seu pelo.  

Foto 2 – Um casal de gamos pasta calmamente enquanto o comboio passa.  

O macho distingue-se da fêmea pela presença de hastes. 

Foto 3 – Os alunos assistem à conversa sobre apicultura. 
Professora Mónica Ribeiro 

http://tapadademafra.pt/pt/
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O programa Parlamento dos Jovens, aprovado 

pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma 
iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos 
jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário, de escolas do ensino público, 
privado e cooperativo do Continente, das Regiões 
Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da 
Europa. O programa culmina com a realização anu-
al de duas Sessões Nacionais na Assembleia da 
República: Uma Sessão destinada aos alunos dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico; Uma Sessão desti-
nada aos alunos do ensino secundário.  

São objetivos desta iniciativa “Educar para a 
cidadania, estimulando o gosto pela participação 
cívica e política; Dar a conhecer a Assembleia da 
República, o significado do mandato parlamentar, 
as regras do debate parlamentar e o processo de 
decisão do Parlamento, enquanto órgão represen-
tativo de todos os cidadãos portugueses; Promover 
o debate democrático, o respeito pela diversidade 
de opiniões e pelas regras de formação das deci-
sões; Incentivar a reflexão e o debate sobre um 
tema, definido anualmente;  Proporcionar a experi-
ência de participação em processos eleitorais;  Esti-
mular as capacidades de expressão e argumenta-
ção na defesa das ideias, com respeito pelos valo-
res da tolerância e da formação da vontade da mai-
oria;  Sublinhar a importância da sua contribuição 
para a resolução de questões que afetem o seu 
presente e o futuro individual e coletivo, fazendo 
ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder 
político.” 

Assim, sob a orientação da professora Helena 
Cristovam, a nossa Escola participou, mais uma 
vez, no  evento. Este ano o tema era– Igualdade de 
Género, o que suscitou debate e controvérsia sau-
dáveis entre os diferentes grupos dos nossos alu-
nos participantes.  

Fomos visitados pelo deputado barreirense 
Bruno Vitorino que esclareceu muitas dúvidas so-
bre o funcionamento do Parlamento e, sobretudo, 
deu conta da importância da participação dos jo-
vens na construção de uma sociedade melhor. 

 



 

Os Criativos….. 

Alfredo em Movimento                                                                                                                                                                           18 

 A propósito do texto publicitário, os alunos das turma A e B do 10º ano colocaram à prova a sua criatividade, fruto, também, de 

algumas preocupações! 

Não tenhas mais olhos que barriga! 

Para que não desperdices comida, segue estas 5 regras: 

À refeição, serve pouca quantidade de comida no prato; 

Escolhe pelo menos um dia da semana para reutilizares os 

restos que conténs no frigorífico; 

Utiliza a fruta mais tocada para fazer batidos e compotas; 

Sê cuidadoso com o prazo de validade dos alimentos; 

Leva refeição de casa para evitares o desperdício desne-

cessário de alimentos e de dinheiro; 

Não te esqueças faz uma boa alimentação, mas sem 

grandes gastos! 

Ana Rocha Nº1; Leandro Matos Nº18; Lesley Monteiro 
Nº19; Miriam Vaz Nº23 –10ª B 

Comunica com a população para reduzir a poluição   

Alguns métodos para diminuir a poluição: 
 
•Reciclar; 
•Diminuir o uso de combustíveis fósseis;  
•Utilizar energias renováveis ; 
•Não utilizar pesticidas nem adubos químicos; 
•Não deitar lixo para o chão. 

 
 
 
Duarte Mixão Nº.6, Gonçalo Seixas Nº. 11, João 

Monte Nº.15, Miguel Nunes Nº. 22, Mariana Figueire-
do Nº. 21, Rafael Silvestre Nº. 24 – 10º B 

 Hoje em dia, a poluição é um problema muito 

grave, existem muitos métodos para a reduzir, 

mas a maioria das pessoas ignora-os. 



 

Os Criativos….. 

Alfredo em Movimento                                                                                                                                                                            19 

 

Tomás Marques n°24; Ricardo Magalhães n°21—10º A 

Diogo Arsénio, Francisco Arsénio, João Valente e Vítor Arsénio - 10º A 



 

Os Criativos….. 

Alfredo em Movimento                                                                                                                                                                                  20 

Nádia Condesso; Inês Fernandes; Margarida Almeida; Patrícia Pereira; 10ºA 



 

Os Criativos….. 
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Nesta imagem, podemos ver como a internet é distribuída ao longo da extensão do icebergue. 

O que é a Deep Web? 
 A Deep Web é a parte inacessível da internet pelos “sites” de busca. Foi criada com o obje-
tivo de filtrar o material que pode ser acedido por usuários da 'web comum'. A Deep Web ficou 
conhecida principalmente por ser um local onde ocorrem diversas atividades ilegais. No entan-
to, elas são a minoria nessa rede invisível que chega a ser 500 vezes maior que a web comum!  

 

 

Débora Filipa Rocha ; Iara Filipa Pestana; José Ferreira; Rodrigo José Viegas; 10ºA 

DEEP WEB 
 Será que é possível existir uma parte da internet em que os assassinos, pedófilos, vendedores ou ladrões 

possam manter-se escondidos a si e aos seus negócios dos olhares curiosos? A resposta é sim, recentemente 

tem vindo a popularizar-se apesar de já existir há bastante tempo! 

 



 

Momento da Ciência 
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Dinamizada pelo grupo de Física e Química da nossa es-
cola, decorreu, no passado dia 8 de março, no Auditório 
Augusto Cabrita, uma palestra relativa à física e química, 
dirigida por Manuel Fiolhais, professor universitário, físico e 
ensaísta português, sendo este um dos cientistas e divulga-
dores de ciência mais conhecido em Portugal. 

 
  

Durante a palestra foram abordados vários 
temas, tais como a frequência dos vários feixes 
de luz, a velocidade, a força gravítica e foi tam-
bém feita referência a vários cientistas impor-
tantes como Einstein e Newton. 

A palestra procurou mostrar a importância 
das descobertas no mundo da ciência, de modo 
a esclarecer os alunos presentes, utilizando 
sempre conceitos já aprendidos. 

Um momento importante de aprendizagem! 
Nádia Condesso e Inês Fernandes - 10º A 
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Notícias do Desporto…………... 

  
ATIVIDADES  

BADMINTON                                           CORTA-MATO CONCELHIO 

  
RESULTADOS MAIS IMPORTANTES 

1º TORNEIO DE BADMINTON 

  
INFANTIS B MASCULINOS 

  

  
INICIADOS MASCULINOS 

  

  
JUVENIS MASCULINOS 

  

  
5º LUGAR – EDUARDO PROENÇA Nº 6  7º B 
5º LUGAR – RAFAEL LOPES Nº 22   7º B 

  

  
3º LUGAR – NICOLAU CRUZ  Nº  10º G 

  

  
5º  LUGAR-MIGUEL NUNES 9ºA 

  

  
2º TORNEIO DE BADMINTON 

3 FEVEREIRO 2018 
  

  
INFANTIS B MASCULINOS 

  

  
INICIADOS MASCULINOS 

  
  
2º LUGAR – EDUARDO PROENÇA Nº 6  7º B 
5º LUGAR – RAFAEL LOPES Nº 22   7º B 
  

  
6º LUGAR – NICOLAU CRUZ  Nº   10º G 
  

  

CORTA-MATO CONCELHIO 
30 JANEIRO 2018 

  

RESULTADOS INDIVIDUAIS 
  

  
BENJAMINS FEMININOS 

  

  
INFANTIS A FEMININOS 

  

  
INFANTIS A MASCULINOS 

  
  
5º LUGAR –   ALICE MENDES Nº 1    2º A 
10º LUGAR – RITA BENTO     Nº 21   2º B 
  

  
9º LUGAR - SARA SANTOS Nº 26 4ºA 
  

  
2º LUGAR – IGOR FREIRE   Nº 10   5º A 
  

  
INFANTIS B MASCULINOS 

  

  
INICIADOS FEMININOS 

  
  
2º LUGAR – AFONSO MATIAS    Nº 24    7º C 
3º LUGAR – AFONSO COELHO   Nº 1      6º A 
  

  
1º LUGAR - LAURA MARTINS   Nº 12     9º B 
  

  

RESULTADOS COLETIVOS 
  

 INFANTIS B MASCULINOS - 3º LUGAR 
  

AFONSO MATIAS      Nº 24      7º C 
AFONSO COELHO     Nº 1        6º A 
EDUARDO JOÃO       Nº 6        5º A 
RICARDO BENTO      Nº 16      7º A 

Professor Álvaro Guerreiro 
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CLASSIFICAÇÕES do Torneio Inter-turmas de Futebol 3 x 3 - 2º ciclo, realizado neste período. 
 

FUTEBOL 3X3 - INTER-TURMAS 
  

PARTICIPARAM 9 EQUIPAS       –       36 ALUNOS 
  

 
No Badminton os resultados zonais (Escolas dos Concelhos de Barreiro e Moita) finais mais significativos foram os seguintes: 
 

Infantis B Masculinos: 
3º lugar - Eduardo Proença, nº 6, 7º B (apurado para o Campeonato Distrital) 
5º lugar - Rafael Lopes, nº 22, 7º B 
 

Iniciados Masculinos: 
5º lugar - Nicolau Nunes, nº   , 9º B 
Resultados mais importantes do Corta-Mato Peninsular. 
 

 Sendo uma atividade de grande afluência (estiveram cerca de 4000 alunos na Quinta do Braamcamp, distribuídos 
por 5 escalões etários de cada género, representando a maioria das escolas e colégios da Península de Setúbal e, conse-
quentemente, com um enorme conjunto de equipas) destacamos os classificados individualmente até ao vigésimo lugar 
e por equipas até ao décimo lugar. 
 Assim: 
CLASSIFICAÇÕES INDIVIDUAIS: 
 

Benjamins Femininas 
18º lugar - Alice Mendes  nº 1   2º A 
Iniciadas Femininas 
15º lugar - Laura Martins   nº 12   9º B 
Infantis B Masculinos 
11º lugar - Afonso Matias   nº 24   7º C 
18º lugar - Afonso Coelho   nº 1   6º A 
 
CLASSIFICAÇÕES COLETIVAS: 
 
Infantis A Masculinos - 9º lugar 
Equipa - Daniel Henriques nº 4   5º A;    Igor Freire  nº 10   5º A;    Afonso Carvalho  nº 1   5º A;   Afonso Oliveira  nº 2 4º B. 
Infantis B Masculinos - 3º lugar 
Equipa - Afonso Matias   nº 24   7º C;  Afonso Coelho   nº 1   6º A;  Manuel Fernandes  nº 13   7º B; Eduardo João nº6 5º A 

 

Professor Álvaro  Guerreiro 

CLASSIFICAÇÃO EQUIPA TURMA ALUNOS 

  
1º LUGAR 

  
OS COELHOS 

  

  
6º A 

 Afonso Coelho 
Tiago Wanzeller 
Rodrigo Loureiro 
Madalena Rufino 
  

  
2º LUGAR 

   
MANGOLÊS 

   
6º A 

Pedro Casaca 
Ricardo Pereira 
João Cruz 
  

  
3º LUGAR 

   
OS POMBINHAS 

 
 5º A 

 Igor Freire 
Vasco Soares 
Ricardo Silva 
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Visita à Irlanda 

As professoras Ilda Cabrita e Ana Luísa Ferreira dinamizaram, mais uma vez, uma viagem à Irlanda 

com alunos do ensino secundário.  

Aqui fica o registo da partida! 

No próximo número divulgaremos as novidades! 
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 EB1/JI José Joaquim Rita Seixas  

A palavra aos mais pequenos 



 

Vamos abrir a porta e ver o que os mais pequenos fizeram este segundo período! 

A palavra aos mais pequenos 
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MANIFESTO DE CIDADANIA 

No âmbito da Cidadania, as turmas da Escola José Joaquim Rita Seixas, em articulação com a Biblio-
teca Escolar, realizaram Manifestos de Cidadania a partir da exploração do livro “A Casa Grande”. 

É com enorme orgulho que informamos que os pequenos cidadãos da turma B,  do 3º ano, do pro-
fessor Rui Marques, foram distinguidos com a publicação do seu Manifesto de Cidadania, de título “As 
Diferenças são Indiferentes”, na revista de Literatura Infantil e Juvenil “A Casa do João”.   

Parabéns!  


