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E foi assim, num abrir e fechar de olhos, que o 
maior dos três períodos letivos chegou ao fim. 
Para trás ficaram tantas histórias quantas as 
que cada um de nós viveu, quer no interior da 
sala de aula, quer nas visitas de estudo ou nos 
passeios realizados.

À nossa redação chegaram belas narrativas de 
comemorações, de festejos, de projetos
inovadores e de viagens ao interior do nosso 
país e ao estrangeiro. São sobretudo históri-
as de aprendizagem, de convívio e de  cresci-
mento conjunto. 

Felizmente, não ficaram apenas na memória 
de quem as viveu. Ao serem partilhadas,    
passarão a ser pertença de todos, e assim se 
perpetua o que, de outra forma, ficaria apenas 
circunscrito a uma única época e a um núme-
ro restrito de pessoas.
Deste modo, o que aqui publicamos ficará 
para sempre na memória de toda a comuni-
dade educativa.
É também esse o propósito do nosso jornal.
Desfrutem da sua leitura.

A equipa

Editorial
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Eleições para a Associação de                   
Estudantes  

No início de janeiro, decorreu a campanha  elei-
toral das duas listas candidatas à Associação de 
Estudantes da escola sede - a lista K e a lista W.
 
Independentemente do resultado das eleições,
importa realçar que as atividades realizadas por 
ambas as listas, durante a campanha, encheram a 
escola de cor e de dinamismo, cativando todos os 

alunos, em particular os mais novos. Foi uma cam-
panha divertida, bem disputada e assente em 
princípios de camaradagem e respeito pelo outro. 
O ato eleitoral decorreu com normalidade e con-
tou com a adesão de muitos estudantes.

Venceu a lista K, mas todos os nossos jovens estão 
de parabéns!

Notícias

”Conservar ajuda a um melhor 
respirar!” 

No âmbito do projeto de flexibilidade intitula-
do "Poluição no Rio Tejo", a turma de 10º ano 
de Apoio à Infância realizou, no passado dia 
12 de fevereiro, uma limpeza da praia limítro-
fe da escola.
 As docentes das disciplinas de Matemática e 
ECDM acompanharam a turma na tentativa 
de sensibilizar a população: "Conservar ajuda 
a um melhor respirar!” 

Professora Cristina Fernandes
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Mostra Gastronómica

No Dia 10 de janeiro, os professores do Departa-
mento de Línguas promoveram a atividade “Mostra 
Gastronómica”, dando a conhecer à comunidade 
educativa algumas iguarias típicas de Portugal,   
Reino Unido, França e Alemanha.

Aqui fica o registo!

Notícias
O 11º de Apoio à Infância vai ao 1º Ciclo

No âmbito da disciplina de matemática e ainda no 
decorrer do módulo de Jogos, os alunos da Turma 
11º E, durante o 2º período, deslocaram-se à es-
cola do 1º ciclo do agrupamento. O objetivo desta 
dinâmica foi  promover o gosto pela matemática 
através dos Jogos de matemáticos. Esta atividade 
decorreu durante as AEC's  dos alunos da turma do 
4ºA. Os mais pequenos aprenderam a jogar Ouri, 
Batalha Naval, sudoku e fizeram alguns enigmas 
matemáticos. A Turma e a professora de Matemáti-
ca agradecem à professora Sofia Neves a parceria.
Foram uns bons momentos matemáticos para      
todos.

Professora Cristina Fernandes

Dia Internacional do Pi

A nossa escola também comemorou este dia 
"construindo” um Pi humano. Nesta atividade 
participaram as turmas dos cursos profissio- 
nais e o 7ºB.

Professora Cristina Fernandes

Em fevereiro comemoraram-se o dia 
dos Afetos e o dia de São Valentim!!



A Escola Alfredo da Silva comemorou 
72 anos de existência!

No dia 12 de janeiro, a Escola Básica e Secundária 
Alfredo da Silva comemorou 72 anos! É um orgu- 
lho fazer parte destas celebrações na escola mais 
antiga do concelho. Todos os anos vemos sair os      
nossos jovens a caminho do futuro e regozija-
mo-nos com o trabalho que aqui fazemos, dando o 
melhor para a sua preparação académica.
Desta instituição saíram muitos alunos que se dis-
tinguiram em várias áreas, o que nos deixa muito 
orgulhosos e com a certeza de que fazemos um 
trabalho de qualidade.

Para assinalar a data realizou-se, no Auditório    
Municipal Augusto Cabrita, a cerimónia de en-
trega de Diplomas de Mérito aos alunos que se 
distinguiram pelo desempenho de excelência no 
ano letivo transato. A diretora, professora Ana 
Paula Costa, abriu a sessão e seguiram-se as várias                       
atuações dos “ nossos talentos” que proporciona- 
ram uma tarde muito animada.
Os alunos Jamila Camará, Vasco Paisana, Joana 
Paisana e Pedro Paisana, do 10º ano, apresentaram 
esta sessão que começou com a atuação do 
Eduardo Proença e da Joana Cer queira, do 8º ano, 
que nos ofereceram um momento de danças de 
salão.
Os alunos do 12º ano, Bruno Duarte, Daniela 

Notícias
Pereira, Rodrigo Barão e Sofia Ferreira deram a 
conhecer a sua Banda.                                                                                 
        
A Ana Carolina, do 10º ano, presenteou-nos com o 
som do seu violino. A Rute Pucarinho, do 11º ano, 
e a Beatriz Fonseca, do 12º ano, fizeram soar as 
suas vozes, bem como a Patrícia Pereira e a Joana 
Correia, ambas também do 12º e que interpretaram 
duas músicas originais. Para encerrar, o grupo Al 
Campás trouxe-nos música e dança flamengas.
De salientar a presença do Drº Jorge Quintas que, 
em nome da Fundação Amélia de Mello, distin-
guiu os melhores alunos dos 10º, 11º e 12º anos 
do ensinos regular e profissional, do ano transato, 
atribuindo cheques FNAC no valor de 150, 200 
e 250 euros. Assim, foram distinguidos os alunos 
João Valente, David Belchior e Tomás Carreira 
do ensino regular e Rita Cabrita, Tânia Leitão e               
Alexandra Malaquias do ensino profissional.
Mais uma vez, alunos, professores, funcionários 
e encarregados de educação marcaram presença 
nesta cerimónia que a todos deixa orgulhosos e 
dignifica a nossa escola.
Um agradecimento especial a todos que con-
tribuíram para a realização desta cerimónia!
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Visita de Estudo
Ida ao Teatro 

Após o estudo do Auto da Barca do Inferno, os 
alunos do 9º ano realizaram a inevitável e já habi- 
tual visita de estudo para assistir à representação 
da peça, em Lisboa. A foto regista um belo mo-
mento de convívio entre as duas turmas, (9º A e 
9º B).
E aqui fica uma opinião acerca desta divertida peça 
e da magia do teatro: “Na minha opinião, a peça 
Auto da Barca do Inferno é gira. Gostei da parte 
do Parvo, porque é uma personagem engraçada 
que insulta o Diabo. Também gostei da cena da             
Alcoviteira.
Pensei que não iria gostar, mas afinal gostei da 
peça. Foi fantástica! Acho que irei mais vezes ao 
teatro com os meus pais».     Marta Marques. 9º B

Visita de estudo Geopark de Arouca

Um Geoparque é um parque com um património  
geológico de excecional importância, reconheci-
do como tal pela Rede Europeia e Rede Global de 
Geoparques da UNESCO
Tem como propósito a geoconservação, a edu-
cação para o desenvolvimento sustentável e o tu-
rismo.

Desde 2009 que o Arouca Geopark é membro 
da Rede Global de Geoparks sob os auspícios da 
UNESCO. Com uma área de 328Km2, o Arouca 
Geopark é gerido pela AGA ( Associação Geopar-
que Arouca ) e corresponde a um território mar-
cadamente montanhoso marcado por vales pro-
fundos. Aqui destacam-se 41 geossítios que 
apresentam significativo valor científico, didático 
e turístico. Esta realidade aliada aos restantes va-
lores de fauna e flora, da arqueologia, da história 
e da cultura, numa perspetiva de proteção e di-
namização integrada e transversal, dão substância 
e essência ao Arouca Geopark.

O Geopark desenvolve um conjunto de atividades 
complementares aos Programas Curriculares 
do Ministério da Educação, com o objetivo de              
estimular a curiosidade, o espírito de observação 
e a aprendizagem dos alunos, contribuindo tan-
to para a consolidação dos seus conhecimentos 
como para o despertar de novos saberes, em  con-
texto de educação não-formal.

Assim, nos dias 3, 4 e 5 de abril os alunos, e respe-
tivos professores, das turmas de Ciências e 
Técnologias do 10º e 11º e alguns alunos do 
12º ano, participaram numa visita de estudo ao 
Geoparque de Arouca.

Logo no primeiro dia os estudantes fizeram o pro-
grama educativo do Geopark de Arouca: “Bio e 
Geodiversidade nos passadiços do Paiva”.
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Visita de Estudo

Estes passadiços ladeiam a margem esquerda do 
rio Paiva, e ao percorrê-los pudemos observar 
rochas com idades entre os 550 milhões de anos 
(rochas metassedimentares), e os 300 milhões de 
anos (granitos). Este percurso encontra-se inte-
grado no Sítio de Interesse Comunitário Rio Paiva 
onde ainda habitam espécies protegidas.

Depois de caminharmos 8 km, nada melhor do 
que uma aula de rafting. Para muitos dos alunos 
e professores, está foi a primeira vez que se aven-        
turaram num barco de rafting; mas tudo correu 
muito bem; no final muitos aproveitaram para dar 
um mergulho no rio, não obstante o frio que se 
fazia sentir.

No segundo dia, logo de manhã, o grupo foi visi-
tar o CIGC (Centro de Interpretação Geológica de 
Canelas) onde se destacam os fósseis das maiores 
trilobites do mundo já encontradas. Para além de 
poderem observar estes maravilhosos fósseis, os 
alunos ainda tentaram a sua sorte, ao procurarem 
fósseis em pequenos fragmentos de ardósia.

Da parte da tarde o objetivo foi realizar o progra-
ma educativo “Da Mizarela às Pedras Parideiras”. 
Na Serra da Freita, as rochas graníticas e xisten-
tas modelam a paisagem, onde se destaca a beleza 
natural e o ambiente rural serrano. No miradouro 
da Frecha da Mizarela, observámos a maior queda 
de água de Portugal continental.
Posteriormente visitámos o Campo de Dobras 
da Castanheira e, finalmente fomos à “Casa das       
Pedras Parideiras”.
Esta “pedra-mãe”, que data de há mais de 280  
milhões de anos, é um afloramento granítico onde 
estão incrustados pequenos nódulos em forma 
de discos biconvexos e que têm entre 2 e 12cm.     
Oscilações térmicas ou os efeitos da erosão 
fazem com que esses nódulos sejam libertados da             
rocha-mãe e se espalhem à sua volta, deixando 
marcado nela o seu vazio, em baixo-relevo.
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Estas pequenas “pedras-paridas” são compos-
tas pelos mesmos elementos mineralógicos do 
granito, a camada externa é composta por bio-
tite (mineral de especto escuro e brilho metáli-
co) e a interna possui um núcleo de quartzo e 
feldspato potássico.
Neste segundo dia o frio que se fez sentir foi 
muito intenso mas não impediu os alunos de 
explorarem a região; finalmente fomos com-
pensados pois começou a nevar, o que, para 
muitos nós, foi também uma primeira experiên-
cia.

Visita de Estudo

O terceiro e último dia foi dedicado ao 
património mais histórico; tivemos tempo 
para visitar a Igreja do Convento de Arouca e           
assistimos a um filme de divulgação do Mu-
nicípio de Arouca, na Biblioteca da Cidade; cla-
ro que também houve tempo para um docinho 
conventual. Tivemos ainda oportunidade para 
estabelecer contacto com a população estu-
dantil da cidade, pois os almoços do grupo 
foram na Escola Secundária de Arouca, onde, 
no último dia, e antes de iniciar a viagem de 
regresso, tirámos a nossa fotografia de grupo.
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Visita de Estudo
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No dia 14 de março, as turmas do 5º ano foram 
ao Fluviário de Mora e ao Museu do Megalitismo. 
Aqui fica o testemunho do Pedro Bravo!
 
Olá, eu chamo-me Pedro e hoje vou contar o que 
gostei e não gostei da visita. Vamos lá começar!
O que eu gostei mais foi o Megalitismo porque 
fizemos placas de antigamente, escavámos, vimos 
o museu, etc. O que eu gostei mais do Megalitis-
mo foi o bowling, e sim, devem estar a achar estra-
nho, pois eu, no início, também achei.
O que eu gostei menos foi o Fluviário de Mora, 
quer dizer, eu gostei, mas só que gostei mais do 
Megalitismo. Não gostei muito da parte do filme 
do Fluviário, era um bocado secante.
O que eu gostei mais no Fluviário de Mora foi a 
parte das lontras, ver aquelas meninas fofinhas       

Visita de Estudo

a nadar, pensei logo no verão. E foi esta a minha 
aventura no Alentejo, muito divertida, principal-
mente sem aulas.
Beijinhos e abraços do Pedro Bravo.

Fluviário de Mora
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Visita de Estudo
Escola Superior de Tecnologia do 
Barreiro

No passado dia 21 de novembro, a Escola Superi-
or de Tecnologia do Barreiro abriu as suas portas 
aos alunos do ensino secundário. Como não podia 
deixar de ser, os alunos das turmas A e B do 12º 
ano estiveram presentes e realizaram o intitulado 
“Circuito Marie Curie – Tecnologias do Petróleo, 
Engenharia Civil e Biotecnologia”.
Os alunos da nossa escola aproveitaram a opor-
tunidade para desenvolver atividades de comple-
mento curricular, consolidar alguns dos conteúdos 
do programa das disciplinas de Biologia e Física do 
12ºano, e contactar com estudantes e professores 
do ensino superior.

Museu da Marioneta

No passado dia 26 de Março, as Turmas de 10º 
e 11º anos de Apoio à Infância realizaram uma 
visita de estudo ao Museu da Marioneta.
 Da visita consistia também a realização de 
uma oficina onde os alunos foram convidados 
a criar diferentes tipos de Marionetas.

Professora Cristina Fernandes
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Visita de Estudo
Passeio Literário Por Lisboa

“Aqui o mar acaba e a terra principia. Chove sobre 
a cidade pálida, as águas do rio correm turvas de 
barro, há cheia nas lezírias.”

No passado dia 20 de março, alguns alunos do 12º 
ano realizaram uma visita de estudo a Lisboa, no 
âmbito da disciplina de Português, com o intuito 
de contextualizar e conhecer melhor a obra “O 
Ano da Morte de Ricardo Reis”, de José Saramago, 
pertencente ao plano nacional de leitura. 

De forma a dar a conhecer a importância desta 
obra ao nível cultural e literário, os alunos e as 
suas respetivas professoras, acompanhados por 
duas guias, passearam pela cidade de Lisboa visi- 
tando os sítios frequentados pelo protagonista da 
obra - Ricardo Reis – fazendo, simultaneamente, 
uma breve análise dos momentos históricos viven-
ciados no tempo em que o enredo teve lugar.

Ricardo Reis, um dos heterónimos de                                      
Fernando Pessoa, considera que «sábio é aquele 
que se contenta com o espetáculo do mundo». 
Visto que na sua biografia não consta a data da 
sua morte, José Saramago aventurou-se a termi-
nar a sua história, fazendo com que este heteró- 
nimo testemunhasse o período em que o fascismo 
se instalava aos poucos na sociedade portuguesa. 
Fá-lo usando informações oficiais e misturando-as 
com fontes oficiosas, criando uma versão alterna-
tiva da História, aspeto referido pelas guias.

O plano da imaginação cruza-se com o da História 
na medida em que, quando Ricardo Reis morre, 
Portugal está, precisamente, a entrar num longo 
período de agonia. 

O percurso teve início no Cais do Sodré, onde pu-
demos ver o local onde Ricardo Reis se instalou 
quando regressou do Brasil, seguindo depois pela 
Rua do Alecrim, bastante frequentada pelo prota-    
gonista. Fez-se o caminho até ao Teatro Nacional 
de São Carlos frente ao qual se localiza a casa onde 
Fernando Pessoa nasceu. Seguimos para o café “A 
Brasileira” onde a estátua do poeta nos “convida” a 
sentar. De seguida, caminhámos até ao Miradouro 
de Santa Catarina, passando depois pela antiga 
casa de José Saramago. O percurso estava a aca-
bar quando passámos pela Igreja de São Roque em 
direção ao Rossio, onde se deu por terminado o 
nosso passeio literário.
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Ao longo de toda a visita, os alunos tiveram 
a oportunidade de contactar com os espaços 
físicos descritos na obra nos quais a ação da 
mesma se desenrola e se constrói em função 
das características de Ricardo Reis. Também 
nos apercebemos das críticas feitas ao re-
gime autoritário iniciado nos anos 30, im-
plícitas no enredo. Através do ótimo trabalho 
das guias e das professoras encarregues pela                       
organização da visita de estudo, os alunos do 
12º ano encontram-se mais do que prepara-
dos para iniciar o estudo desta obra, uma vez 
que a realização desta pequena viagem nos 
ofereceu conhecimentos indispensáveis à to-
tal compreensão da mesma e, também, do seu 
significado. 

“O destino é a ordem suprema, a que os 
próprios deuses aspiram, E os homens, que 
papel vem a ser o dos homens, Perturbar a 
ordem, corrigir o destino, Para melhor, Para 
melhor ou para pior, tanto faz, o que é preciso 
é impedir que o destino seja destino.”

Margarida Gonçalves-12º C

Visita de Estudo

Fotos da visita cedidas pela aluna Rafaela Seco da turma B do 12º ano.
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Visita de Estudo
Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos

No dia 27 de fevereiro de 2019, da parte da         
manhã, os alunos do 7ºB visitaram o Estaleiro Na-
val de Sarilhos Pequenos, no âmbito do projeto de-
nominado “Melhor Conhecer o Rio”, tema escolhi-
do pela turma para ser desenvolvido nos Domínios 
de Autonomia Curricular.

Porquê o Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos? 
Porque este estaleiro, situado na freguesia de     
Sarilhos Pequenos, no concelho da Moita, é um 
dos últimos estaleiros de construção naval de  bar-
cos tradicionais do rio Tejo.

Esta visita, desenvolvida pelas disciplinas de Edu-
cação Visual, Físico Química, Educação Tecnológi-
ca e Ciências Naturais, em articulação curricular, 
teve como objetivos:

- Explorar e tomar conhecimentos dos materiais 
utilizados na construção naval;
- Compreender a evolução dos artefactos, objetos 
e equipamentos, estabelecendo relações entre o 
presente e o passado, tendo em conta contextos 
sociais e naturais que possam influenciar a sua 
criação, ou reformulação;
- Explorar e aplicar processos convencionais do  
desenho expressivo;
- Discutir a importância da ciência e da tecnologia 
na exploração sustentável dos recursos litológicos 
(inclusivamente da água), partindo de questões   
teoricamente enquadradas em problemáticas           
locais, regionais, nacionais ou globais.

No terreno, isto é no próprio estaleiro, os alunos 
fizeram o “Percurso Interpretativo do Estaleiro    
Naval de Sarilhos Pequenos” guiados pela histo-      
riadora da Câmara Municipal da Moita, Dra.  Maria 
Clara Santos. Os alunos tiveram ainda uma conver-
sa com o Mestre Jaime Costa, que é o atual dono 
do estaleiro.

Finalmente e após uma merecida pausa para 
lanchar, os alunos fizeram um desenho à vista de 
um barco, uma paisagem ou um material utilizado 
na construção naval.
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"Conhecer melhor o rio"

A Turma do 7º B realizou, na disciplina de matemáti-
ca, o seu projeto de Flexibilidade intitulado:             
"Conhecer melhor o rio". Os alunos fizeram uma 
visita às caldeiras para terem uma noção real das 
dimensões das mesmas. Seguidamente, interpre-
taram uma escala e através do cálculo de áreas de 
triângulos e quadriláteros obtiveram a área total 
das caldeiras que se encontram nas imediações da 
escola.  

Professora Cristina Fernandes

Visita de Estudo
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Geocaching
No dia 28 de novembro, pelas 14 horas, rea-          
lizámos uma atividade de Geocaching, no âmbito 
das disciplinas de Educação Física, Matemática e 
Português.

Este jogo consiste num simulador de caça ao te-
souro, pois existem várias caixas em pontos que 
estão marcados na aplicação, que tem como ob-
jetivo levar-nos encontrar as “caches” e a assinar-
mos a nossa presença.

Nós começámos por encontrar a primeira “cache” 
todos juntos, após o que nos separámos em gru-
pos, indo os alunos de Gestão para um lado e os 
de Apoio à Infância para outro. O grupo de Gestão 
era o mais divertido, pois houve um colega que 
levou bicicleta e protagonizou umas quedas.                   
Encontrámos 18 “caches”, mas quando o Diogo 
caiu da bicicleta pela primeira vez, parecia um go-
rilinha, pelo que foi essa a alcunha dele a viagem 
inteira.
Podemos dizer que foi divertido e aconselhamos 
as pessoas a fazer esta atividade.

Diogo e Couto

No dia 28 de novembro, o 12º F/G esteve presente 
na Mata da Machada, onde realizou uma atividade 
de orientação, chamada Geocaching.

A atividade consistia num percurso, com o objeti-
vo de encontrar várias “caches”, onde nos orientá-
vamos a partir de uma aplicação no telemóvel.

Começámos por procurar a primeira “cache” com 
toda a turma e, em seguida, dividimo-nos em três 
grupos. O nosso era constituído por sete alunos, 
com o acompanhamento das três professoras que 
também participaram. Andámos cerca de duas 
horas e meia, encontrámos 12 “caches”, algumas 
delas difíceis de detetar ou em mau estado, o que 
dificultou um pouco a atividade.

No fim, voltámos ao ponto de encontro, onde fo-
ram trocadas algumas opiniões, podendo-se ve- 
rificar que alguns acharam demasiado cansativo, 
mas, apesar disso, foi uma atividade engraçada e 
diferente.    
    

Jéssica e Vanessa
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Geocaching
No dia 28 de novembro, fomos fazer Geocaching à 
Mata da Machada. Sabem o que é?
Geocaching é um jogo cujo objetivo é encontrar 
pequenas caixas escondidas em vários sítios.
Dentro delas estão blocos de notas que podemos 
assinar para comprovar que realmente as achámos. 
Para as encontrarmos, o jogo disponibiliza uma app 
gratuita que podemos “baixar” para o telemóvel e 
que inclui um mapa para nos podermos orientar. 
Quando chegámos, as professoras criaram dois 
grupos: Apoio à Infância de um lado, Gestão do 
outro.
As primeiras duas “caches” foram procuradas        
pelos dois grupos juntos, mas depois dividimo-nos. 
Ao longo do percurso, os grupos foram-se sepa-
rando, pois cada um tem um ritmo diferente de 
trabalhar e caminhar. No final, só sobraram quatro 
pessoas no meu grupo.
Nós não fizemos o percurso normal e fomos às 
“caches” mais distantes, chegando a ultrapassar 
em 1 km a distância entre cada uma delas.
No final da visita, a professora comunicou com 
cada grupo, por mensagem, para nos encontrar-
mos todos no local de onde partimos.
Eu adorei esta atividade ao ar livre, pois conheci 
sítios novos e vistas lindas dos locais mais eleva-
dos por onde passámos.
     Joana Santos

No dia 28 de novembro, realizou-se a atividade 
de Geocaching na Mata da Machada, com as 
pro-     fessoras Cristina Fernandes, Susana Soares 
e   Matilde Antunes.
A turma foi dividida em três grupos, sendo 
o         nosso constituído pelo Nelson, o Orlando, o 
Miguel, o Diogo, o Edy e o Couto.
O nosso primeiro ponto foi “#1 Início da viagem”. 
De seguida, fomos à procura do nosso segundo 
ponto, que foi o “Querido Pai Natal”. Com o de-
senrolar da aventura na Mata, aconteceram várias 
peripécias, tais como a simulação do Orlando estar 
preso numa valeta, indo o Miguel socorrê-lo, mas 
quando lá chegou não passava de uma brincadei-
ra. De seguida, o aventureiro Diogo montou-se na 
sua bicicleta de alta gama, desequilibrou-se e caiu 
nas silvas.
Passados 3 kms, chegámos ao outro lado da Mata e 
deparámo-nos com uma vista impressionante para 
o lago da Mata da Machada. Mais para a frente, 
o grupo encontrava-se todo junto, mas logo o             
Orlando e o Edy deram uma corrida de 1,2 kms 
até à entrada, deixando os restantes para trás e 
abando nados à mercê da natureza. Mais tarde, o 
Orlando ligou a dar instruções, pois estava com re-
morsos.Concluímos que foi uma aventura a repe-
tir. 
   Nelson e Orlando

Alfredo em Movimento
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Notícias do desporto

Classificações mais importantes dos alunos do 
Grupo/Equipa de Badminton:

FASE DE ZONA

INICIADOS MASCULINOS:

4º LUGAR - JOEL KAMARÁ - 11 - 8º B
5º LUGAR - RAFAEL LOPES - 25 - 8º B
6º LUGAR - EDUARDO PROENÇA - 6 - 8º B

JUVENIS MASCULINOS:

5º LUGAR - MIGUEL CRUZ - 22 - 10º G

JUNIORES MASCULINOS:

2º LUGAR - SAMUEL GOMES - 28 - 12º A

DISTRITAL

INICIADOS MASCULINOS:

9º LUGAR - JOEL KAMARÁ - 11 - 8º B

JUNIORES MASCULINOS:

3º LUGAR - SAMUEL GOMES - 28 - 12º A
    (vice-campeão)

 Professor Álvaro Guerreiro

Desporto Desporto Escolar
Torneio de Basket 3*3, pavilhão da Escola Sec. de 
Santo António.
Alunos apurados para fade regional


