
O ALEIXO 

EDIÇÃO ELETRÓNICA – fevereiro de 2022 - ESCOLA SECUNDÁRIA VRSA N.º 1 - MENSAL 
 

DIRETORA DE O ALEIXO: MANUELA BRÁS VALENTE SUB-DIRETORA: OLÍVIA VALENTE 

SÍTIO DA ESCOLA: www.aevrsa.com EMAIL: jornalaleixo@gmail.com 

TUDO SOBRE A TUA ESCOLA 

Nesta Edição… 
 

 

 

 
 

Exposição de Pintura “Recriando Paula 

Rego,” O génio artístico de alunos do 10º 
ano, turma E. 

 

Dar o nome de O ALEIXO ao jornal 

escolar digital do Agrupamento de 

Escolas de VRSA é evocar e 

universalizar o respeito que já existe 

pela pessoa de António Aleixo, um 

ilustre poeta popular nascido em Vila 

Real de Santo António, no ano de 

1899. Recordar o seu nome é continuar 

a perpetuar a sua ilustre pessoa como 

símbolo da cidade que o viu nascer e 

da cultura portuguesa de que faz parte. 

Poeta popular, Homem sem estudos, 

sem preparação e sem 

aprofundamento intelectual. Não é um 

analfabeto, cultivou o gosto pela leitura 

e deixou-nos uma filosofia espontânea, 

fruto da experiência de vida. É 

simultaneamente poeta e filósofo 

popular, que recita quadras, que 

brotam da sua capacidade criadora e 

segundo as oportunidades, revelando- 

se uma pessoa com humor, crítico e 

com sentido de justiça. 

 

Refletindo... 

 
Homenagem a António Aleixo, 
 

Recriando Paula Rego, pág. 2. 
 

El Cuento el Muñeco de Nieve e 

O processo de Blablação, pág. 3. 

Ida ao teatro, pág. 4. 

 

Debate sobre A Pena de Morte Pág. 

5 a 9; 

 
 

 
Feirinha da troca, pág. 10 e 11; 

El Día de los Muertos, pág. 15; 

Exposição sobre a Paz, pág.12 a 16; 

 

Reflexão crítica, Discriminação, qual 

a sua razão de ser? Pág 17 a. 18. 

 

Semana Ubuntum da Empatia, pág. 
19 a 20. 

 
Que relação há 

entre o pensamento e 
as emoções? Pág. 21. 
 
Programa Eco 

Escolas, pág. 22. 
 
Marchar para as 

Trincheiras, pág. 

23 

Concurso Nacional 

de Leitura, pág. 24 

a 25. 

Ficha Técnica pág.26. 
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  A exposição «Recriando Paula Rego», esteve exposta na Biblioteca da Escola 

Secundária de Vila Real de Santo António» desde novembro de 2021, até fevereiro de 

2022. Alunos do 10º E proporcionaram a todos os utilizadores da Biblioteca escolar 

uma verdadeira experiência estética. O termo Estética foi utilizado pela primeira vez 

por Alexandre Baumgarten (1714- 1762), para designar um tipo de conhecimento 

obtido pelos sentidos, em particular no que diz respeito às coisas belas, isto é, aos 

objetos portadores de beleza, tanto a beleza natural como a beleza artística. Assim, a 

estética passou a designar a disciplina que estuda a relação dos seres humanos com 

os objetos estéticos naturais e artísticos e, neste sentido, distingue-se da filosofia da 

arte, que é uma parte da Estética. Em face do belo ou outro elemento estético que se 

ofereça à observação, os seres humanos experimentam sentimentos de admiração e 

de prazer e, segundo Kant, este prazer é desinteressado, é puro, ou seja, é o simples 

prazer de contemplar o objeto estético. No que respeita à contemplação das obras de 

arte, a experiência estética surge como uma experiência que provoca emoção no 

espectador perante a obra de arte e, esta obra, aparece a quem a contempla, como 

uma realidade transfigurada, isto é, que se distancia do caráter vulgar dos objetos 

comuns. Muitos utilizadores da BE fruíram de estas obras de arte. 

 
 
 

Por Manuela Valente, 
Diretora do jornal O 
Aleixo, BE, da ESVRSA 

 
RECRIANDO PAULA REGO 
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RECRIAÇÃO DE UM CONTO E PROCESSO DE BLABLAÇÃO DO CONTO “EL MUÑECO DE NIEVE”. 
 

No passado dia 18 de fevereiro de 2022, os alunos das 

turmas 112, 114,115 e 116 do 11º ano do Ensino Profissional 

de Espanhol de Iniciação, realizaram trabalhos acerca da 

recriação de contos. 

Primeiramente, a docente Olívia Valente, explicou aos seus 

alunos a estrutura do conto, referindo em quantas partes se 

divide um conto e falou acerca de cada uma delas, destacando 

a parte final do conto, ou seja, “la moraleja”. 

Posteriormente, os alunos partindo de contos tradicionais 

portugueses e espanhóis, reescreveram o seu próprio conto. No 

entanto, alguns alunos tomaram a liberdade de criar contos 

inéditos e originais de sua autoria. 

Este trabalho foi realizado durante as aulas de Espanhol da 

docente e o Assistente de Língua Espanhola, 

Cristian Jimenez, colaborou e apoiou os alunos em algumas 

aulas. 

Não obstante, todos os trabalhos foram revistos pela 

docente, tendo sido também fotografados e gravados em PDF. 

O objetivo cimeiro desta atividade será realizar uma 

exposição com os textos dos alunos na BE da escola sede. 

No dia 22 de fevereiro de 2022, os mesmos alunos 

realizaram em sala de aula o processo de Blablação sobre o 

conto “El Muñeco de Nieve”. A docente de Espanhol e o 

Assistente de Língua também participaram no processo de 

Blablação do conto “El Muñeco de Nieve” a pedido dois alunos. 

 
 

Por Olívia Valente, docente de 
espanhol na ESVRSA 

   OS CONTOS 

 



 

4 
      O ALEIXO 

 
 
 
 
 

 

No passado dia dez de fevereiro, os alunos dos 10º 

e 12º anos do Agrupamento de Escolas de Vila Real 

de Santo António foram ao teatro e assistiram à 

representação de peças teatrais, "Os Vicentes" e P-

Pessoa", integradas nos conteúdos da disciplina de 

Português, tendo a atividade sido organizada pelo 

Departamento de Línguas. 

A representação esteve a cargo da companhia 

"Crónicas Pitorescas", de Vila Nova de Gaia, tendo 

proporcionado a todos um elevado momento cultural. 

A atividade contou com a colaboração da Câmara 

Municipal de Vila Real de Santo António, através da 

cedência gratuita do Centro Cultural António Aleixo e 

da disponibilização de recursos humanos. Esta 

parceria permitiu que os alunos assistissem a um 

evento cultural de grande qualidade a um preço 

simbólico. 

  
Por Ana Luísa Martins, docente 
de Português na ESVRSA 

      IDA AO TEATRO 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Composição da Mesa do debate sobre a Pena de Morte: Presidente, João Viegas, Vice-Presidente, Tomás Massano e 

Secretário João Palma. 

Grupo de abolicionistas da Pena de Morte: da esquerda para a direita, Matilde Martins, Filipa Costa, Maria Catalão e 

Leonor Bica. 
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Por João Alves, aluno do 
10.º ano, turma D, da 
ESVRSA 

DEBATE SOBRE A PENA DE MORTE 
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Maria Catalão, aluna do 10º D. Pedro Brito, aluno do 10º D 

 

 

 

 

João Marques, aluno do 10º D Marta Romão, aluna do 10º D 

 

 

 

 

Fernando Gonçalves, aluno do 10º D 
João Alves, aluno do 10º D 
Foto jornalista. 
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Por alunos do10 º ano, 
turma D: Filipa Costa, 
Leonor Bica, Maria 
Catalão e Matilde Martins. 

ENSAIO- CIDADANIA ATIVA, 

É LEGÍTIMO APROVAR A LEI DA 

PENA DE MORTE? 

 

 

A pena de morte é um processo 

legal pelo qual uma pessoa é morta 

pelo Estado, como punição por um 

crime cometido. 

O nosso partido, perante o 

problema apresentado, considerou, 

após análise e reflexão sobre vários 

fatores: a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e factos 

relacionados com a temática, que 

somos contra a aprovação da lei da 

pena de morte. 

À luz da justiça, quem condena o 

outro à pena de morte, age muitas 

das vezes por impulso de ação/ 

reação. A opinião vem sempre 

carregada de subjetividade, um só 

homem não pode nem deve ter a vida 

do outro nas mãos, isto quer dizer que 

um juiz não deixa de ser uma pessoa 

que vive em sociedade, logo o 

julgamento proferido pode ser 

carregado de todas as suas 

vivências. À luz da moral e da ética, 

todos tem o direito a redimir-se, 

arrepender-se e a tornar-se melhores 

pessoas, e, dar essa oportunidade a 

alguém, é fomentar sentimentos de 

perdão, de bondade e de 

arrependimento. Matar é trazer para a 

sociedade o crime, a violência, o 

castigo, a dor, o sofrimento, tudo 

aquilo que não faz de nós cidadãos 

conscientes, responsáveis por uma 

sociedade mais justa e equilibrada. À 

luz da religião, a vida é uma dádiva, 

ninguém tem o direito de tirar a vida a 

alguém, ainda que se considere que 

o outro mereça esse castigo. No 

artigo nº3, da Declaração dos Direitos 

Humanos, “Todo o indivíduo tem 

direito à vida, à liberdade e à 

segurança.”. Nós somos todos seres 

humanos de passagem nesta vida 

 

 
terrena e o nosso julgamento um dia 

chegará, sem que seja necessário 

decidir segundo critérios como o ódio 

e a violência. A nossa reação e 

decisão não pode nem deve ser 

assumida de imediato, porque a 

capacidade de análise no momento 

dos acontecimentos perde-se, o 

desejo de vingança e o ódio que se 

carrega leva-nos a fazer a justiça 

pelas nossas mãos, ou exigir que a 

justiça julgue de igual forma, olho por 

olho, dente por dente... Mas, em que 

nos beneficia esta atitude? Como 

podemos melhorar o sistema de 

justiça e a sociedade agindo segundo 

estes critérios? A vítima não 

regressará à vida e o facto de o 

assassino ser condenado à morte faz- 

nos sentir melhores pessoas? Faz de 

nós heróis? Ou estamos a ser 

igualmente assassinos, mas com o 

estatuto de proteção conferido pela 

lei, a lei dos homens, que nem 

sempre está certa e nem sempre é 

justa. Mais vale um culpado solto do 

que por vezes matarmos um 

inocente, porque quem julga, nem 

sempre o faz com a intenção que a 

justiça prevê, fatores como o poder, o 

estrato social, pesam nas decisões de 

quem julga. A morte nunca foi nem 

nunca será solução para 

alcançarmos a paz roubada pela 

perda de alguém, a morte não se 

traduz em vitória, nem pode ser vista 

como um troféu que se recebe 

quando se conquista alguma coisa. O 

que leva um individuo a matar? O seu 

julgamento devia começar por aqui. 

O que existe para além desta 

pessoa que está à nossa frente? Será 

que a sociedade não pode investir na 

sua reabilitação? Esta pessoa não 

 

 
pode vir a ser acompanhada, 

compreendida e analisada emocional 

e psicologicamente pelos atos que 

praticou? Ou a opção mais fácil é 

descartamos qualquer possibilidade 

de investirmos no outro e 

simplesmente o eliminarmos? É de 

facto mais fácil, mas os seres 

humanos não são nem deveriam ser 

considerados descartáveis. Portugal 

é de facto um dos países que mais 

rapidamente aboliu a pena de morte, 

bem como a prisão perpétua para 

crimes cruéis como são o assassino 

de alguém, entre outros. Esse facto 

não fez do nosso país o pior nem o 

melhor, mas uma coisa sabemos que 

comparativamente com os EUA, a 

criminalidade e assassinatos são bem 

em menor número, não só pela 

dimensão populacional, mas porque 

o valor da vida humana nos EUA, 

praticamente não existe e basta 

refletirmos em acontecimentos bem 

recentes, que passaram em todos os 

canais de televisão. Por exemplo, o 

governo de Donald Trump executou 

mais norte-americanos em 2020, do 

que todos os estados dos EUA 

somados, mostrou um relatório do 

DPIC. 

Em alguns países (Afeganistão; 

Egito; Marrocos; Iraque) aplicam a 

pena de morte a pessoas 

homossexuais, com diferente 

religião...O que noutros países é um 

direito, como evidência o Artigo nº 2 

da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, nos países referidos é um 

crime. 

“Quem mata, merece morrer.” 

Podemos dizer que, se 

validássemos a pena de morte como 

castigo proporcional ao que foi 
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causado pelo criminoso, estaríamos a 

aceitar como princípio a pena de 

Talião, “olho por olho, dente por 

dente”. Para sermos coerentes, 

passaríamos a punir o criminoso com 

o mesmo prejuízo causado às 

vítimas… os violadores seriam 

violados, os ladrões roubados, 

vigaristas vigarizados e por aí em 

diante. Este era um princípio das 

sociedades mais remotas, mas não é 

justo nem se coaduna com as nossas 

sociedades modernas. Será razoável 

da nossa parte aplicar um princípio de 

uma sociedade sem desenvolvimento 

cognitivo decente, nem capacidade 

de pensar com racionalidade crítica? 

A pena de norte não é mais do que 

uma vingança, fundada no impulso e 

não no exercício crítico da razão. 

“A pena de morte implanta medo e 

receio, evitando que os crimes se 

cometam.” 

Os factos mostram que a pena 

capital não impede aqueles que estão 

decididos a matar de o fazerem. A 

prová-lo estão as estatísticas: nos 

países em que vigora a pena de 

morte – como os EUA, por exemplo, 

continuam a registar-se taxas 

elevadas de crimes violentos. A pena 

de morte não resolve problema 

algum, apenas o ilude. 

“A pena de morte não exige tantos 

gastos monetários como se 

estivessem detidos numa cadeia.” 

É verdade que o coquetel de 

drogas que compõe a injeção letal é 

relativamente barato, rodando os 

15.000 €, mas os gastos que estão 

envolvidos com os funcionários que o 

executam, os estabelecimentos e as 

deslocações com carros altamente 

blindados, bem como os métodos 

eficazes que seguram o criminoso, já 

sobem para os 95.000 €. 

“A pena de morte evita a justiça 

pelas próprias mãos.” 

Infelizmente, o que chamamos de 

justiça pelas próprias mãos, não 

acontece apenas em filmes. Hoje em 

dia, devido ao questionamento de 

uma análise justa do tribunal em 

relação ao caso e a investigação 

insuficiente de provas, inocentes são 

condenados, levando famílias a 

buscarem justiça não legal, justiça 

pelas próprias mãos. Mas não vamos 

tão longe, mesmo aqueles que foram 

condenados e tiverem um julgamento 

justo, as famílias ou grupos 

criminosos em que estavam 

envolvidos iriam provocar carnificina 

em busca de vingança. A pena de 

morte não evita a justiça pelas 

próprias mãos, como a provoca e 

provoca dor. 

Contributos para a não 

implementação da pena de morte: 

De acordo com a ciência, existem 

doenças que justificam determinadas 

ações, por exemplo: 

A síndrome do super-homem é 

uma alteração genética do gene Y, 

que leva a comportamentos 

agressivos e violentos, no caso de 

não ter acompanhamento médico; a 

psicopatia que é um distúrbio mental 

que leva também ao desejo de 

violência. Ao não assassinar os 

criminosos, temos a oportunidade de 

estudar os comportamentos destes e 

até evoluir em termos médicos. 

Penas alternativas: como não 

existe prisão perpétua em Portugal, 

uma alternativa à pena de morte é a 

renovação contínua da pena máxima, 

25 anos, evitando mais vítimas. 

Em suma, a pena de morte, como 

já foi referido anteriormente, continua 

a ser um tema muito discutido e 

polémico na atualidade. Para 

finalizar, reforçamos a ideia de que o 

nosso partido é contra a pena de 

morte, ou seja, não achamos 

legítimo/correto aprovar a pena de 

morte. 
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Por alunos do10 º ano, 
turma F: Lúcia Viegas, 
Inês Crispim, Mariana 
Rocha e Mafalda Madeira. 

ENSAIO- CIDADANIA ATIVA, 

É LEGÍTIMO APROVAR A LEI 

DA PENA de Morte? 

 

 

O Partido A é a favor da aprovação 

da lei da pena de morte. 

A pena de morte, medida mais 

extrema do Código Penal, existente 

apenas em alguns países, consiste 

em executar, retirar a vida a alguém, 

por crimes graves cometidos. É mais 

controversa do que a prisão perpétua, 

porque causa uma lesão mais 

significativa, ou seja, a lesão mais 

grave possível, sendo os seus efeitos 

irreversíveis. 

Alguns defensores da pena de 

morte argumentam que tal facto é 

justificado, porque o assassinato ou 

homicídio é tão grave, que a morte é 

a única resposta apropriada. Outros, 

defendem a pena de morte, com base 

em benefícios importantes para a 

sociedade, nomeadamente a 

necessidade de garantir a segurança. 

A ideia de que as punições devem ser 

iguais, segundo a gravidade dos 

crimes que devem punir, está na base 

das defesas retributivistas da pena de 

morte. Os retributivistas argumentam 

que a execução é justificada, porque 

corresponde à maldade ou injustiça 

do assassinato ou homicídio, isto é, é 

uma punição proporcional ao 

assassinato ou homicídio. Como é 

que a proporcionalidade é 

estabelecida? Os princípios “olho por 

olho, dente por dente” sugerem que a 

execução é proporcional ao 

assassinato cometido, porque 

envolve o mesmo tipo de ato 

(assassinato). Abordagens mais 

sofisticadas começam com a ideia de 

que a vida é valiosa: é a pré-condição 

de tudo o mais, é o valor supremo 

para alguém, porque a vítima sendo 

assassinada, fica impedida de ter 

quaisquer experiências valiosas, 

sendo que, os assassinos não sendo 

punidos com a morte, são punidos 

muito levemente, podendo desfrutar 

ainda a vida que a prisão lhe permite, 

o que é injusto. 

A pena de morte deve ser 

implementada para eliminar o 

criminoso reincidente, 

nomeadamente: o criminoso 

incurável, o violador, assassino, 

traficante… O criminoso, sendo 

executado, não volta a transgredir. 

Enfim…morre. É uma forma muito fria 

de dizer, mas se pensarmos bem, 

pode ser que algum inocente morra. 

No entanto, se assim não for, muitos 

outros inocentes morrerão nas ruas, 

por assalto, tráfico de drogas ou 

mesmo por violação. 

Deixar um serial killer 

irrecuperável preso perpetuamente 

vai agravar a nação durante décadas 

e ocupar uma vaga na cela, que 

poderia ser de um preso normal. 

Executá-lo é um favor para os 

contribuintes, sendo um golpe de 

misericórdia para o condenado e um 

alento para as suas vítimas. 

O facto de que pessoas que 

cometeram crimes hediondos 

possam ficar toda a vida na cadeia 

“gastando” recursos públicos, sem 

nenhuma hipótese de retorno à 

sociedade, não é admissível. Alguns 

até sugerem que deveríamos ser 

“caridosos” e acabar com a sua vida, 

evitando assim, permanecer toda a 

vida preso. As pessoas mais 

religiosas vão dizer que não temos o 

direito de tirar a vida a alguém, pois 

isso é um desígnio de Deus. E nós, 

humanos, devemos deixar nas mãos 

de Deus o processo da morte. Outros 

vão dizer que são favoráveis à pena 

de morte, para crimes hediondos. 

Uma coisa da qual temos a certeza é 

que muita gente que é 

determinadamente contra a pena de 

morte, se sofresse uma situação de 

extrema violência contra algum dos 

seus familiares, mudava de ideias 

facilmente. 

Se o criminoso acidentalmente 

matou alguém, isso é uma história 

diferente, mas o assassinato em 

primeiro grau, sem motivo justo, deve 

resultar em sentença de morte. 

Sempre pensámos na dor que a 

morte causa a alguém, pois, o 

criminoso tirou uma vida, não apenas 

desta terra, mas de uma família, 

roubou uma criança, um irmão, um 

amigo, um pai, pois eles eram alguém 

para alguém. A única punição justa é 

que sinta essa perda, perdendo a 

sua. 

A dissuasão diz respeito à redução 

geral das taxas de homicídio, visa 

impedir os infratores específicos de 

reincidirem. Alguns assassinos 

podem ser tão perigosos que apenas 

a morte garante que eles não matarão 

novamente. 

Portanto, face ao exposto, 

reafirmamos a defesa da aprovação 

da lei da pena de morte. 
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No dia 14 de fevereiro de 2022 comemorou-se o Dia dos 3A´s (Amor, Afeto e Amizade). Neste dia, entre muita alegria e boa 

disposição, realizou-se a "Feirinha da Troca", na qual os alunos participaram com empenho e muito entusiasmo. Também 

contámos com a participação dos alunos do professor João Santos na comemoração deste dia. 

As atividades foram um sucesso! Esta atividade foi proposta pelo grupo 520, em colaboração com o Cê-lá.
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Por Jacinta Afonso e Alzira Fael, 
docentes na ESVRSA 

FEIRINHA DA TROCA 
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No dia 1 de novembro de 2021, as 

turmas do 7ºA, 7º B de VRSA e 7º C 

de Cacela, 8º A e B, de VRSA e 8º C, 

de Cacela, bem como as turmas 

101,102, 103, 104,105 e 106 do 10º 

ano do Ensino Profissional, de 

Espanhol de Iniciação, do 

Agrupamento de Escolas de VRSA 

realizaram trabalhos sobre o Día de 

los Muertos, estando esta atividade 

integrada no Plano Anual de 

Atividades, do grupo de Espanhol. 

Os trabalhos subordinados a esta 

temática foram orientados pelas 

professoras Olívia Valente, Isabel 

Agostinho e Cristina Santos. Estes, 

estiveram expostos na Biblioteca 

Escolar da escola sede e também na 

entrada, junto ao PBX e às escadas. 

Nos trabalhos escritos, os alunos 

falaram acerca da temática em si, do 

simbolismo, dos costumes, e do 

significado do “copal, das flores de 

cempasuchil, del perro iztzcuintle o 

xoloitzcuintle, el Pan del Muerto y de 

los altares”. Assim sendo, referem 

que esta festa celebra-se nos dias 1 e 

2 de novembro. Os alunos disseram 

que no dia 1 de novembro descem à 

terra as almas das crianças e no dia 2 

de novembro descem à terra as 

almas das pessoas adultas que vêm 

visitar as suas famílias, pois, 

correspondem aos dias em que as 

almas das pessoas visitam os seus 

entes queridos. 

Os alunos também referenciaram 

a célebre Catrina e o significado do 

seu nome dizendo que a palavra 

Catrina é proveniente da palavra 

“Catrin” e está relacionado com o 

facto das mulheres da alta sociedade 

mexicana do séc. XIX andarem bem 

vestidas, terem uma aparência 

distinta e elegante. Estas senhoras da 

 
 
 
 
 
 
 

alta sociedade mexicana, naquela 

época, tinham o hábito de saírem das 

suas casas, à tarde, e iam dar um 

passeio pela Alameda sempre bem 

vestidas, levando uma sombrinha e 

um chapéu com plumas e flores. Esta 

figura do imaginário coletivo do povo 

mexicano, mais tarde teve tanto êxito 

e importância que passou a fazer 

parte da cultura popular,   e foi 

destacada nas artes da pintura, 

poesia  e   gravados em madeira 

passando a representar a comédia 

humana. Muitos mexicanos vêem-na 

de duas formas distintas: primeiro, 

através dos gravados em madeira, 

segundo, em quadras de versos 

rimados. Por outro lado, no México 

também podemos encontrar Catrinas 

feitas de barro, cerâmica ou 

madeira.No que concerne, à Flor de 

Cempasuchil, esta também é outro 

símbolo importante do Día de los 

Muertos. Esta flor simboliza a flor de 

20 pétalas, sendo também conhecida 

como a flor dos mortos. Esta flor é 

amarela ou laranja. É oriunda da 

América Central e o seu significado 

está associado ao caminho que as 

almas dos mortos percorrem durante 

a visita aos seus entes queridos. 

O simbolismo associado ao “Pan 

del Muerto”, refere-se ao facto de 

recordar quem já partiu. A forma 

circular do Pan del Muerto simboliza 

o ciclo da vida e da morte, o centro 

simboliza o crânio, a essência de 

“azahar” (flor de laranjeira) serve para 

lembrar as pessoas que já faleceram, 

as quatro ou seis “canillas” 

representam os ossos e os quatro 

pontos cardiais e prestam 

homenagem aos deuses 

Tezcatlipoca, Tláloc, Quetzalcóatl e 

Xipeyotec. O deus Tezcatlipoca na 

 
 
 
 
 
 
 

mitologia azteca representa a noite, a 

lua e as estrelas. É o senhor do fogo 

e da morte e também o vigilante do 

domínio cognitivo do Homem, ou 

seja, da própria consciência. Por 

vezes, é representado por um jaguar 

transportando no peito um espelho de 

onde se pode ver toda a Humanidade. 

O deus Tláloc é uma divindade tolteca 

da qual os aztecas se apropriaram e 

a integraram no seu leque dos 

deuses. Ele representa o deus que 

vive na terra e é por isso que a sua 

função era ser o deus da chuva, do 

trovão, do fogo, dos picos 

montanhosos e da água. O deus 

Quetzalcóatl é o deus azteca do 

vento, do ar e da aprendizagem e é 

representado como sendo uma 

serpente emplumada e por último o 

deus Xipeyotec que originalmente era 

um deus tolteca, também foi 

integrado pelos aztecas na sua 

mitologia. Este era o deus que tinha a 

seu cargo a vegetação primaveril, da 

Primavera eterna, dos vegetais. 

Significa "nosso senhor esfolado", e 

era coberto com a pele de uma vítima 

de sacrifício, representava a 

vegetação que cada ano cobria a 

terra sendo também considerado o 

deus da fertilidade para os aztecas. 

O “Perro iztzcuintle o 

xoloitzcuintle”, simbolizava o deus do 

acaso, protegia as pessoas dos maus 

espíritos e das energias negativas e 

tinha como função guiar a alma da 

pessoa falecida até ao reino do 

Mictlán, ou seja, ao inframundo, para 

que a alma pudesse ser purificada. 

Se este cão apresentasse muitas 

manchas no seu corpo, significava 

que ia acompanhado de mais almas. 

  
Por Olívia Valente, docente de 

espanhol e membro BE na 

ESVRSA 

 

El Día de los Muertos 
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O copal é o incenso com o qual se defumam os 

locais antes se fazerem os altares e serve de 

proteção aos mesmos. Nos cemitérios e nas salas 

das casas das famílias, nestes dias, é habitual 

fazerem-se altares com 7 degraus nos quais se 

colocam determinados objetos em honra dos 

mortos, sendo os mais importantes os seguintes: 

foto da pessoa falecida, a comida que a pessoa 

mais gostava, uma cruz, e um arco. Todas estas 

coisas têm um significado. No entanto, as almas 

das pessoas têm que passar por ests sete degraus 

que representam as sete etapas de expiação da 

alma para poder ser purificada e passar para o reino 

de Tlalocán, ou seja, o reino dos Céus. No último 

degrau, encontra-se o arco que é feito com as 

flores de Cempasuchil e simboliza a divisão entre os 

dois mundos. 
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Por Filipa Teixeira e 

Beatriz Machado, alunas do 
11º ano, turma, 116, psicologia, 
cursos profissionais da ESVRSA 

DISCRIMINAÇÃO- 

Qual a sua Razão de Ser? 

 

 

A nossa reflexão fala sobre o 

estatuto social da mulher antes e 

depois do 25 de Abril. Esta reflexão 

tem em conta os conceitos de 

estereótipo, preconceito e 

discriminação. 

O objetivo e a finalidade desta 

reflexão é questionar os 

comportamentos discriminatórios e a 

sua razão de ser. Fazemos isto 

porque, em primeiro lugar, somos 

mulheres, segundo opomo-nos a 

qualquer tipo de discriminação e 

também pela necessidade de 

aprofundar conhecimentos neste 

domínio. 

Para desenvolver o tema 

começamos por esclarecer o 

significado dos conceitos de 

 
 
 

determinada maneira e de fazer 

certos juízos acerca do seu caráter e 

das suas capacidades intelectuais e, 

em última instância, conceder-lhe um 

certo conjunto de direitos e 

obrigações. 

Em resposta à formulação do 

problema, somos a favor da 

igualdade de género e manifestamo- 

nos contra qualquer tipo de 

discriminação, seja ela de género, 

racial ou outra. 

No sentido de melhor 

compreender a operacionalização 

destes conceitos, propomo-nos 

analisar o estatuto e estereótipo de 

género da mulher em Portugal, antes 

e depois do 25 de abril, de 1974 e 

compará-los com o estatuto e o 

 
 
 

permitia que a ordem social fosse 

questionada, todas as manifestações 

de feminismo iam sendo silenciadas. 

Até ao dia em que as mentalidades 

começaram a evoluir. A 

industrialização levou a mulher para 

fora de casa, mas a verdade é que um 

contrato de trabalho valia menos do 

que um contrato nupcial. Na ideologia 

vigente, os direitos da mulher era 

quase nenhuns. Não podia votar, não 

podia ser juíza, diplomata, militar ou 

polícia. Para trabalhar no comércio, 

sair do país, abrir conta bancária ou 

tomar contracetivos, a mulher era 

obrigada a pedir autorização ao 

marido. E ganhava quase metade do 

salário pago aos homens. Estas e 

outras leis foram rasgadas no 25 de 

estereótipo, preconceito e estereótipo da mulher afegã na Abril, quando, um ano depois da 

discriminação.   atualidade.   revolução, os direitos das mulheres 

Os estereótipos são crenças ou 

modos de pensar sobre os membros 

de um grupo, em que se generaliza a 

todos os membros desse grupo essas 

mesmas características. Os 

estereótipos dominantes numa 

cultura são transmitidos ao longo do 

processo de socialização. Por sua 

vez, o preconceito é uma atitude 

positiva ou negativa em relação a 

indivíduos e grupos, resultantes de 

juízos prévios, não justificados. Os 

preconceitos são formas de «pensar 

mal dos outros sem fundamento». Os 

preconceitos fazem-se acompanhar 

de atitudes discriminatórias em 

relação aos membros de certos 

grupos sociais. A discriminação é a 

manifestação do preconceito, 

consiste na crença de que o simples 

facto de alguém pertencer a um 

determinado grupo social nos dá uma 

boa razão para o tratar de 

Na história das mulheres há 

desigualdade, discriminação e muita 

violência. A libertação, a luta pelos 

mesmos direitos é dura e longa e, 

ainda hoje não chega a todas as 

casas nem a todas as mentalidades. 

Muito menos quando existe uma 

ideologia, o machismo, a alimentar e 

a fomentar a opressão. Foi o que 

aconteceu em Portugal, durante o 

tempo da ditadura. No País do Estado 

Novo, a mulher existia para ser mãe 

extrema, a esposa dedicada, uma 

verdadeira fada do lar. Desde 

pequena que era treinada para ser 

assim, submissa ao poder patriarcal 

do pai, do irmão e, mais tarde, do 

marido. O único futuro que podia 

ambicionar era de fazer um bom 

casamento, que garantisse o 

sustento da família, que, custasse o 

que custasse, tinha de se manter 

unida, estável e forte. Salazar não 

ficaram consagrados na constituição 

da república. A mulher passou a ser 

vista de uma forma diferente. Através 

de muitas lutas, outros direitos 

fundamentais foram obtidos, como a 

possibilidade de votar e ser votada, o 

acesso à educação, o acesso ao 

trabalho, o acesso a todas as 

liberdades e garantias, assim como a 

proibição da diferença salarial por 

motivo de sexo. Hoje, a mulher em 

Portugal apresenta um estatuto mais 

igualitário em relação ao homem, no 

entanto, ainda há diferenças 

significativas, por exemplo, na 

remuneração de um mesmo trabalho 

realizado pelo homem e pela mulher 

e em que o homem é mais bem pago. 

Na prática, hoje em dia, as mulheres 

ainda encontram problemas 

estruturais, que dificultam a busca 

pela igualdade em muitos aspetos. 

Comparando agora a realidade da 
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mulher portuguesa hoje, com as 

mulheres do Afeganistão, assistimos 

a um retrocesso nos direitos das 

mulheres afegãs com o atual regime. 

Os talibãs impuseram políticas que 

violam direitos e criaram enormes 

barreiras à saúde e à educação de 

mulheres e raparigas, restringiram a 

liberdade de movimento, expressão e 

associação e privaram-nas do acesso 

à educação, ao trabalho, limitaram a 

sua autonomia e condicionaram a sua 

autodeterminação. 

A crise humanitária no país fez 

com que grande parte da população 

não tenha acesso a alimentos, água, 

casa e assistência médica. Desde a 

ascensão dos talibãs ao poder, em 

agosto, levou à suspensão de fundos 

internacionais, ao aumento dos 

preços, à crise de liquidez e a falta de 

dinheiro. 

Uma dezena de mulheres de uma 

província, no sul do Afeganistão, 

disseram publicamente que não 

conseguem fazer frente ao aumento 

dos preços de alimentos básicos, já 

que a maioria perdeu a sua principal 

fonte de rendimento, depois de os 

talibãs restringirem o acesso das 

mulheres ao trabalho. 

“Apenas quem trabalhou na 

educação primária ou na saúde ainda 

pode trabalhar e a maioria não 

recebem os seus salários devido à 

crise financeira. O futuro parece 

sombrio... «Eu tinha muitos sonhos, 

queria continuar a estudar e a 

trabalhar. Estava a pensar em fazer o 

meu mestrado. No momento, [os 

talibãs] nem permitem que as 

raparigas terminem o ensino médio», 

disse uma mulher que trabalhava 

para o anterior governo afegão. 

Nós mulheres, ainda somos 

encarregues de cuidar da casa e esse 

papel de ser a responsável pelas 

questões domésticas é ainda mais 

forte em cidades rurais do interior, 

onde o machismo e a cultura 

patriarcal estruturais ainda são mais 

latentes.» 

Portanto, face ao exposto, verifica- 

se que a igualdade de género é, 

ainda, em certos países um desafio e 

que os Direitos Humanos, enquanto 

exigências éticas fundadas na 

dignidade máxima da pessoa, não 

são respeitados universalmente, 

criando situações de desigualdade e 

de discriminação inaceitáveis nas 

sociedades e nos tempos modernos. 



 
 
 
 
 
 
 

De 21 a 25 de fevereiro, a Escola Secundária do nosso Agrupamento associou-se à iniciativa “Semana Ubuntu da 

Empatia”. O objetivo passou por promover uma “revolução de empatia”, através de ações que fizeram os jovens “pensar 

e sentir a partir do ponto de vista do outro”. Durante os 5 dias, o Clube Ubuntu realizou atividades e dinâmicas de 

consciencialização para o tema em causa. 
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Por membros do clube 
Ubuntu, do AESVRSA SEMANA UBUNTU DA EMPATIA. 
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Por Maria Silva, aluna do 
10º ano, turma 106, 
psicologia, da ESVRSA 

QUE RELAÇÃO EXISTE ENTRE O 

PENSAMENTO E AS EMOÇÕES? 

«O coração tem razões que a própria razão desconhece». 

Não somos indiferentes ao mundo que nos rodeia. 

Somos sempre afetados de forma positiva ou negativa, por 

acontecimentos, situações, pessoas, factos. Ora, o modo 

como somos psicologicamente afetados é o que 

chamamos emoção. As emoções são reações a estímulos 

ambientais, de curta duração, por exemplo, se algo nos 

faz medo, o nosso ritmo cardíaco altera-se. As emoções 

condicionam a adaptação do indivíduo ao meio. Portanto, 

o modo como reagimos à presença de alguém de quem 

gostamos muito, com alegria, como reagimos à 

possibilidade da guerra, com tristeza e medo, isso vai 

condicionar o nosso comportamento. Quando estas 

emoções e outras, se tornam conscientes e estáveis, 

passamos a falar de sentimentos de alegria, de medo etc. 

e os sentimentos levam-nos a aceitar umas coisas e a 

rejeitar outras e, assim, nos adaptamos ao meio. 

Vejamos como Platão, filósofo grego da Antiguidade, 

respondeu ao problema supramencionado. Para Platão, 

não há qualquer relação entre o pensamento e as 

 
emoções. O pensamento é um ato do domínio cognitivo e 

lógico, completamente separado das emoções e dos 

sentimentos. Segundo Platão não devemos deixar que as 

emoções e os desejos sejam a causa das ações que 

realizamos, mas sim que estas sejam fruto do pensamento 

racional e consciente. O nosso comportamento, para ser 

adequado, deve ser o resultado de um ato de pensamento 

refletido. 

António Damásio, neurocientista português, a viver nos 

Estados Unidos, não concorda com Platão, para ele as 

emoções estão ligadas ao pensamento e são o motor dos 

comportamentos adequados que realizamos. 

António Damásio defende que a emoção tem um papel 

importante no bom funcionamento da mente e nas 

decisões que tomamos e comportamentos que 

realizamos. Para Damásio, as emoções estão ligadas aos 

nossos pensamentos e são o motor dos comportamentos 

que controlamos, posição com o qual concordamos. 
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O Programa Eco escolas da escola de EVRSA 

promove palestras com investigadores científicos da 

Universidade do Algarve, sobre o património ambiental 

dos ecossistemas. 

Recentemente, neste segundo período, o programa 

Eco escolas 2021, promoveu palestras com os 

investigadores da Universidade do Algarve, na área da 

ecologia e Ciência do mar. Contámos com a professora 

Margarida Cristo, que realizou uma apresentação sobre “ 

A vida nos charcos de água”, temática englobada no 

programa da disciplina de 8º ano. Os alunos mostraram 

muito interesse na iniciativa, que decorreu na biblioteca, 

ao final da tarde. O programa Eco escolas é um dos 

projetos mais ativos da Escola secundária de VRSA, que 

tem feito um trabalho exemplar no domínio do ambiente. 

 
 
 

 

  

Por Paulo Silva, 

Docente de Biologia e 
coordenador do Eco- escolas, 
da ESVRSA 

 

ECOESCOLAS 

 



 
 
          
 
 
 
 
 

 

A exposição «A MARCHAR PARA 

AS TRINCHEIRAS» foi exposta na 

biblioteca da Escola de Vila Real de 

Santo António desde o dia 26 de 

fevereiro de 2022, e alude à Primeira 

Guerra Mundial. 

A Primeira Guerra Mundial 

(1914/1918) foi considerada um dos 

principais episódios do século XX. Foi 

também conhecida por Grande 

Guerra, por ter envolvido diversos 

países e matado milhares de 

pessoas. As principais causas da 

Primeira Guerra Mundial residem nas 

disputas coloniais entre as principais 

potencias europeias (França, 

Inglaterra e Alemanha, esta recém 

unificada e que rapidamente se 

tornou a grande potencia industrial); à 

corrida aos armamentos; à política de 

alianças; à disputa de mercados 

consumidores e, por fim, ao 

assassinato do Arquiduque Francisco 

Fernando, que virá a despoletar a 

política de alianças e o início da 

guerra. Esta inicia-se pela Guerra de 

Movimento que ocorreu em 1914, nos 

primeiros meses de guerra e em que 

a Alemanha, confiada no seu poderio 

militar, tentou ganhar o máximo de 

terreno ao inimigo. Baseava-se em 

ataques rápidos e mesmo estratégia 

de intensa movimentação de tropas. 

Esta guerra deu origem «à Guerra 

das Trincheiras» e ocorreu de 1915 a 

1917, este é o período mais longo do 

conflito. As trincheiras são enormes 

corredores de valas cavadas no solo. 

A intenção era tentar avançar ou 

manter a posição. É nesta altura que 

começaram a ser usados tanques, as 

metralhadoras e os 

bombardeamentos em grande 

escala. A fase final da Guerra ocorreu 

em 1918, voltou à «Guerra de 

Movimento» e caracterizou-se pela 

utilização da aviação e da artilharia 

pesada. O conflito termina 

com a derrota incondicional da 

Alemanha e a consequente vitória 

dos aliados. Como consequências da 

Primeira Grande Guerra temos a 

formação da Liga das Nações e o 

Tratado de Versalhes, que impõe 

pesadas indeminizações aos aliados 

por parte da Alemanha e o 

redesenhamento do mapa político do 

Continente Europeu e do Médio 

Oriente. Dita também o fim dos 

Impérios autoritários e o nascimento 

das democracias nesses espaços. 
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Por Satiro Louzeiro, 
professor de História da 
ESVRSA 

MARCHAR PARA AS TRINCHEIRAS 
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Por Celina Alves, 
Coordenadora da 
Biblioteca Escolar da 
ESVRSA 

BIBLIOTECA 

15.ª Edição do CNL - Prova de Escola - Ensino 

Secundário 

Esta é a seleção cuidadosa dos 

resultados obtidos pelos alunos do Ensino 

Secundário, na fase de escola, da 15.ª 

edição, do Concurso Nacional de Leitura 

2021/2022. 
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Por Celina Alves, 
Coordenadora da 
Biblioteca Escolar da 
ESVRSA 

BIBLIOTECA 

Concurso de Marcadores 
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