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

EXPOSIÇÃO MULHERES DE AREIA 

 

   A tragédia humanitária do povo saharaui e a resistência pacífica das mulheres saharauis. Esta exposição esteve patente na sala 

dos grandes grupos, por iniciativa da biblioteca escolar, da Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António, como evocação do dia da mulher, 8 de março. 

A data de 18 de fevereiro de 1976 é uma data sombria para o povo saharaui. 

O bombardeamento de napalm e de fósforo branco e os raids de aviões das 

forças armadas marroquinas sobre centenas de mulheres, crianças e velhos 

saharauis, sem qualquer defesa, na região d`Oum  Aderbka, obrigaram ao 

êxodo da população civil para Tindouf (Argélia), onde se inicia um dos maiores 

campos de refugiados. Cerca de 173.600 pessoas vivem em cinco 

acampamentos (Awserd, Smara, Dahla, El Aaiun, Bojador), dependendo de 

ajuda externa para sobreviver, nomeadamente da ACNUR organização da 

ONU, que proporciona alimentos básicos e ajuda humanitária. As primeiras 

crianças a nascer nos campos de refugiados de Tindouf, na Argélia, têm hoje 

40 anos e 60% da população tem menos de trinta anos. As mulheres 

refugiadas desempenham um papel de notória relevância social, criam 

resistência e salvaguardam a sobrevivência no acampamento. Estas mulheres 

têm a função e a responsabilidade de distribuir as ajudas, educar, construir 

hospitais, escolas e clínicas no deserto. Guardiãs da religião e cultura 

muçulmana e fortemente empenhadas na construção de uma sociedade livre, 

continuam a resistir.
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Por Paulo Silva, 
coordenador do Eco 
Escolas, na ESVRSA 

Palestra - Sustentabilidade Ambiental da 

Biosfera 

 
  

    No âmbito do tema do projeto Eco escolas 2021 /2022, o professor coordenador, Paulo Silva, dinamizou uma interessante 

palestra científica, visando a valorização dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental da biosfera. Os jovens alunos do 8º 

B, usufruíram de uma excelente tarde, assistiram à palestra científica da Universidade do Algarve, com o Professor Rui Cruz, com 

a temática “Recriar embalagens, promovendo o património ambiental”.  Os eco alunos, realizaram mais uma iniciativa muito 

relevante, continuando a evidenciar muita alegria, implementando o plano de ação Eco escolas, contribuindo notoriamente para 

uma nova consciência ambiental na nossa escola e na nossa cidade. A iniciativa Eco escolas, decorreu na sala dos grandes grupos, 

os elementos da turma têm utilizado a biblioteca, mais precisamente, o «Cantinho do Ambiente», para melhorar o conhecimento 

das aulas, colocando em prática o que aprendem ao longo do ano.  Esta iniciativa foi mais uma das iniciativas realizadas 

envolvendo professores das Universidades, possibilitando parcerias para valorizar os nossos alunos e a nossa escola.
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Por Ana Luísa Martins, 
docente de Português na 
ESVRSA 

Exposição Jogo da Memória – 

Modernismo Português. 

 
 

   No âmbito da flexibilidade, nas disciplinas de Português e História A, os alunos das turmas de 

prosseguimento de estudo, da área de Humanidades, do 12º ano, realizaram trabalhos sobre o 

Modernismo português, apelando ao lado lúdico, através da elaboração de jogos. Esta atividade teve dois 

objetivos, a saber, estimular a criatividade dos alunos ao mesmo tempo que estes últimos ampliavam os 

seus conhecimentos sobre o tema atrás citado. 

    Os trabalhos estiveram em exposição na Biblioteca da escola 

secundária, no final do segundo período, e puderam ser 

apreciados por uma parte significativa da comunidade escolar. 
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Por Satiro Louzeiro, 
docente de História e 
elemento da BE, na 
ESVRSA 

25 DE ABRIL, Dia da Revolução dos 

Cravos. 
 

A Revolução dos Cravos fez 48 anos. 

 

 
 

DEMOCRACIA, NOVA POLÍTICA E NOVO DESENVOLVIMENTO. 
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Por Satiro Louzeiro, 
docente de História e 
elemento da equipa da BE, 
na ESVRSA 

25 DE ABRIL, Dia da Revolução 

dos Cravos. 
  

  

 

CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, HERÓI 
DE ABRIL. 

 

 

  

 

 

  

  

UM POVO EM FESTA, POR SAIR DA OPRESSÃO E DA DITADURA.  
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Por Satiro Louzeiro, 
docente de História, na 
ESVRSA. . 

Revolução do 25 de abril de 1974 
 

 

A revolução do 25 de abril de 

1974, ficou também conhecida por 

revolução dos cravos ou ainda 

revolução de abril. Faz referência a 

um evento da história de Portugal 

resultante de um movimento político e 

social, desenvolvido pelas forças 

armadas portuguesas, ocorrido no dia 

25 de abril de 1974, que depôs o 

regime ditatorial do Estado Novo, 

vigente desde 1933 e que iniciou um 

processo que viria a terminar com a 

implementação de um regime 

democrático e com a entrada em 

vigor da nova Constituição a 25 de 

abril de 1976, marcada por forte 

orientação socialista.  

O Movimento Militar que liderou 

esta ação, ficou conhecido por 

Movimento das Forças Armadas 

(M.F.A), composto na sua maioria por 

capitães que tinham participado na 

Guerra Colonial e que tiveram o apoio 

de oficiais milicianos.   

Por volta de 1973, baseando-se 

inicialmente em Reivindicações 

Corporativistas, como a luta pelo 

prestígio das forças armadas, acabou 

por atingir o regime político em vigor. 

Com reduzido poderio militar e com 

uma adesão em massa da população 

ao movimento em causa, a reação do 

regime foi praticamente inexistente e 

infrutífera, registando-se apenas 

quatro civis mortos e quarenta e cinco 

feridos, em Lisboa, atingidos pelas 

balas da P.I.D.E/ D.G.S. O 

movimento confiou a direção do país 

à Junta de Salvação Nacional, que 

assumiu os poderes dos Órgãos do 

Estado. A 15 de maio de 1974, o 

General António de Spínola foi 

nomeado Presidente da República. O 

cargo de Primeiro Ministro seria 

atribuído a Adelino da Palma Carlos. 

O período seguinte foi de grande 

agitação social, política e militar, 

conhecido como o P.R.E.C (Processo 

Revolucionário em Curso), marcado 

por manifestações, ocupações e 

nacionalizações. Seguiram-se alguns 

confrontos militares que terminaram 

com o 25 de novembro de 1975. 

Com os trabalhos da Assembleia 

Constituinte aparece a primeira 

Constituição Democrática, que entrou 

em vigor no dia 25 de abril de 1976, o 

primeiro dia em que ocorreram as 

primeiras eleições livres na nova 

República.  

Na sequência de todos estes 

eventos foi instituído em Portugal um 

feriado nacional, no dia 25 de abril, 

denominado Dia da Liberdade.
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Por Manuela Valente, 
Diretora do jornal O 
Aleixo, na ESVRSA 

       PROSA vs POESIA 

     Homenagem à Mulher  

8 de março/ Dia da Mulher 

 

Soneto da Mulher Sol 
 
                                                  
Uma mulher ao sol - eis todo o meu desejo 
Vinda do sal do mar, nua, os braços em cruz  
A flor dos lábios entreaberta para o beijo 
A pele a fulgurar todo o pólen da luz. 
 
Uma linda mulher com os seios em repouso 
Nua e quente de sol - eis tudo o que eu preciso 
O ventre terso, o pêlo húmido, e um sorriso 
À flor dos lábios entreabertos para o gozo. 
 
Uma mulher ao sol sobre quem me debruce 
Em quem beba e a quem morda, com quem 
me lamente 
E que ao se submeter se enfureça e soluce 
 
E tente me expelir, e ao me sentir ausente 
Me busque novamente - e se deixes a dormir 
Quando, pacificado, eu tiver de partir... 
 

Vinícius de Moraes 

O mar dos meus olhos 

Há mulheres que trazem o mar nos olhos 
Não pela cor 
Mas pela vastidão da alma 

E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos 
Ficam para além do tempo 
Como se a maré nunca as levasse 
Da praia onde foram felizes 
 
Há mulheres que trazem o mar nos olhos 
pela grandeza da imensidão da alma 
pelo infinito modo como abarcam as coisas e 
os homens... 
Há mulheres que são maré em noites de 
tardes... 
e calma 
 
 
 
 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
 

https://www.pensador.com/autor/vinicius_de_moraes/
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Por Olívia Valente, 
docente de Espanhol e 
elemento da equipa da 
BE,na ESVRSA 

     Prosa vs Poesia 

  Homenagem à Mulher 
 

 

A mulher que imaginava coisas 
 
Uma mulher de cabelos loiros, 
Vivia numa bela cidade, 
E aqueles cabelos pareciam oiro 
Pois, brilhavam como deidades. 
 
Do cimo das sete colinas, 
A mulher vislumbrava o mar, 
E via uma cidade, 
Um bairro, 
E outra mulher 
Com cabelos ao vento, 
E sentia na sua cabeça 
Uma leve brisa de encantar. 
 
 
Das portas das suas casas 
Ela também ia um castelo,  
Onde havia um cavalo com asas. 
 
E, a mulher muitas vezes  
Imaginava, 
E inventava, 
Histórias de fascinar. 
Imaginando na sua 
memória, 
Que era uma ninfa 
Ou uma bordadeira, 
Que bordava uma toalha, 
Com motivos alegóricos, 
E histórias de apaixonar. 
 
Olívia Valente 
 
 

Mulher 
 
És mãe, 
És esposa,  
És amante, 
Dona de casa. 
 
És força, 
És coragem, 
És trabalhadora, 
És protetora. 
 
És um ser inebriante 
E apaixonante. 
 
Aguentas todo o tipo de dor 
Seja ela física ou espiritual. 
 
Estás sempre lá para apoiar-me 
Faça eu bem ou mal. 
 
Olivia Valente 
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Por Manuela Valente, 
Diretora do jornal O Aleixo 
e elemento da equipa da 
BE, na ESVRSA 

 

Os valores são propriedades das coisas ou 

construções do Homem? 
 

Neste ensaio discute-se o problema 

da natureza dos valores, no fundo, saber 

o que são os valores. A tese defendida é 

que os valores existem como essências 

ideais, modelos de ser, independentes 

dos objetos e do Homem, que não é o seu 

autor, mas que os pode descobrir. A 

existência humana, o seu espaço de vida, 

decorre entre o facto, os factos, o que é, 

o que acontece e existe, o que é real e o 

valor, o dever ser, o ideal. Todo o ser 

humano, num determinado momento da 

sua existência, passa a ter consciência 

sobre o que existe e acontece à sua volta 

e no mundo e, ainda, como experiencia 

esses factos, constatando que prefere 

uns e rejeita outros. De facto, não somos 

indiferentes nem neutros, face ao que 

ocorre à nossa volta e no mundo, seja  na 

nossa vida comum, sejam as alterações 

climáticas, que todos vivenciamos 

globalmente na atualidade, seja a 

existência da crise económica e financeira 

que atingiu o mundo e alterou as nossas 

vidas, seja a fome em alguns países 

desenvolvidos e no terceiro mundo, seja a 

guerra na Ucrânia, seja, criação de alguns 

documentos, que constituem fontes de 

fixação de valores e direitos, que o espaço 

público aferiu como necessários e 

indispensáveis à vida do ser humano e à 

sua segurança, nomeadamente a 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, criada em Paris, em 10-12-

1948, entre outros documentos 

emanados da ONU, UNESCO... Ora, 

tomamos consciência dos valores no 

momento exato em que tomamos 

conhecimento dos factos e estes suscitam 

a nossa preferência ou a nossa rejeição. 

Portanto, no momento em que 

apreciamos ou valoramos os factos e 

formulamos sobre eles um juízo de valor. 

O juízo de valor representa uma avaliação 

que o Homem faz dos factos, segundo as 

suas preferências. Diferente é o juízo de 

facto, que descreve objetivamente a 

realidade, sendo possível atribuir-lhe um 

valor de verdade. Sendo factuais todos os 

juízos descritivos e em particular os juízos 

científicos e jornalísticos. Para o senso 

comum, aceitar que os valores existem no 

ser humano e devem a sua existência às 

propriedades psicológicas do sujeito, não 

sendo por isso uma propriedade ou 

característica dos objetos, é 

compreensível, pois como diz o ditado 

popular, «gostos não se discutem». No 

entanto, uma análise mais rigorosa, 

mostra que algumas objeções são 

necessárias, pois, assim, qualquer 

posição valorativa seria aceitável, como 

por exemplo, a escravatura seria boa para 

uns e má para outros, a guerra seria boa 

para uns e má para outros, não existindo 

um critério universal para a condenar. 

Também o ensino dos valores não se 

justificaria, pois não existem valores 

independentes do ponto de vista do 

sujeito, neste sentido, o melhor seria 

deixar às crianças liberdade para 

decidirem que valores gostariam de 

adotar. Deixaria também de fazer sentido 

o debate sobre os valores, pois cada 

pessoa considera que cada um tem direito 

à sua opinião, contribuindo-se, assim, 

para a natureza relativa dos valores e, não 

fazendo sentido falar de valores 

universais. O que dizer então da Carta 

dos Direitos Humanos, que fixam valores 

que se apresentam como direitos 

universais para a Humanidade? Aceitar o 

subjetivismo valorativo é aceitar que 

qualquer posição axiológica possa ser 

defendida, em função da conveniência 

pessoal e que nenhum valor possa ser 

ensinado ou mesmo refutado. A crise 

atual dos valores assenta nessa 

relatividade, pois o que vale não 

ultrapassa o critério do bem-estar 

pessoal, não se refletindo sobre critérios 

de bem e de mal. Todos os valores do 

mundo moderno procuram uma 

satisfação imediata do bem-estar do ser 

humano, sendo pouco profunda a reflexão 

sobre os critérios para atingir esse bem-

estar. Assim, os relativistas entendem que 

os valores são respostas de cada pessoa 

e sociedade num determinado período 

histórico, não existindo critérios e valores 

universais. No entanto, os valores não 

existem como os factos, isto é, não são 

factos empíricos, não podem confundir-se 

com os objetos ou os seres existentes, 

pois não é porque um rapaz trai a sua 

amiga que a amizade deixa de existir, não 

é porque se perdem determinadas obras 

de arte que a beleza desaparece. Os 

valores são modelos de ser, são 

essências ideais e os objetos existentes 

permitem a realização dos valores, isto é, 

algo é belo porque participa no ideal de 

beleza ou uma ação é justa porque se 

enquadra no ideal de justiça. Esta teoria 

foi primeiro defendida por Platão. Tudo o 

que existe é portador de valor, mas os 

valores estão mais além, na esfera ideal. 

Também podemos verificar isto na 

matemática, por exemplo, a circularidade 

não deixa de existir, se não tiver um 

círculo concreto para se mostrar. 

Portanto, os valores são essências ideais, 

absolutas, perenes e imutáveis e, apesar 

de o valor estar ligado à consciência 

humana que o regista, os valores não se 

reduzem ao conhecimento que deles 

temos e o que torna o valor relativo é o 

conhecimento do valor e não o que o valor 

é em si mesmo



 

 

O ALEIXO 12 

  

Por Leonor Bica e Maria 

Catalão, alunas do 10º D 

na ESVRSA 
Discurso sobre o 25 de abril 

 

DISCURSO DAS ALUNAS LEONOR 

BICA E MARIA CATALÃO 

REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL 

DE 2022 NO CENTRO CULTURAL 

ANTÓNIO ALEIXO 

 

LEONOR - Exmo. Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António, ilustres convidados e 

demais participantes nesta cerimónia. 

É para nós um prazer subir a este 

palco em representação da Escola 

Secundária de Vila Real de Santo 

António. 

Eu sou a Leonor Bica do 10.º D e 

tenho 16 anos. 

MARIA - Eu sou a Maria Catalão do 

10.º D e tenho 15 anos.  

LEONOR - Somos jovens. Temos 

ambição e acreditamos que o futuro 

passa por nós. 

Temos consciência que temos muito 

que aprender e um longo caminho a 

percorrer.  

Temos consciência que o saber 

também se adquire com experiência. 

Apesar da nossa ainda curta 

experiência de vida, já muito nos foi 

ensinado sobre a História do nosso 

país pelos nossos avós, pais, amigos 

e professores.   

Aprendemos a nossa História e 

conhecemos o nosso povo, povo de 

garra e de lutas, de conquistas e de 

feitos.  

Somos um povo heroico e livre graças 

à Revolução do 25 de abril de 1974.  

Queremos, hoje, deixar, perante esta 

ilustre plateia, o nosso testemunho, a 

nossa reflexão e a nossa visão sobre 

a Revolução que nos deu liberdade.  

MARIA - A Revolução do 25 de abril 

ou Revolução dos Cravos marca o 

início da democracia em Portugal. E é 

com orgulho e profunda alegria que 

comemoramos todos os anos a 

libertação da nossa pátria da ditadura 

fascista e a conquista da liberdade. O 

golpe militar, que ocorreu a 25 de abril 

de 1974, conduzido pelo Movimento 

das Forças Armadas (MFA  ), pôs 

termo ao regime autoritário do Estado 

Novo e abriu caminho para a 

resolução de problemas da guerra 

colonial e para a democratização e 

desenvolvimento do nosso país. 

LEONOR -   É graças aos Capitães 

de Abril que vivemos hoje neste 

regime democrático.  Os Capitães de 

abril jamais serão esquecidos. Fazem 

parte da memória coletiva de todos os 

que lutaram contra o fascismo.  

MARIA - Queremos realçar as 

mudanças que, para nós, jovens 

adolescentes, são as mais 

importantes: a liberdade de 

expressão, a igualdade entre homens 

e mulheres, o direito ao voto livre e, 

por fim, mas não menos importante, 

as melhorias a nível da saúde. 

LEONOR - Antes do 25 de abril, não 

havia liberdade de expressão, não se 

podia dar opinião, muito menos 

contrária ao governo, tudo passava 

pelo rigoroso "lápis azul” da censura. 

Era comum notícias, músicas e livros 

serem apreendidos por porem em 

causa a ordem pública. 

MARIA - Existia uma polícia política, 

a PIDE, que contava com 

informadores, que escutavam 

conversas e informavam o Estado 

quando alguém tinha opiniões 

contrárias ao governo. Hoje cada 

português tem direito a pensar e a 

expressar a sua opinião.  

LEONOR - Antes do 25 de abril, ser 

homem e mulher significava ter 

direitos e obrigações diferentes. A 

mulher era tratada como um ser 

inferior e governava a casa, enquanto 

o homem governava o mundo. Estas 

diferenças eram visíveis, em primeiro 

lugar, no salário (a mulher ganhava 

muito menos que o homem, mesmo 

que trabalhasse mais). 

MARIA - Havia diferenças no direito 

ao voto. As mulheres só podiam votar 

se tivessem o ensino secundário ou 

se fossem “chefes de família”, ou 

seja, se fossem viúvas ou se tivessem 

o marido ausente. 

LEONOR - Relativamente às 

profissões, havia umas que eram 

específicas para o homem e outras 

para a mulher. Por exemplo, a mulher 

não podia ser juíza, diplomata, militar 

ou polícia. E, além disso, para poder 

sair do país ou abrir conta bancária a 

mulher tinha de pedir autorização ao 

marido.  
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MARIA - Muitos cidadãos, entre eles 

mulheres e analfabetos, não tinham 

direito ao voto. Hoje, todos os 

cidadãos portugueses maiores de 18 

anos têm direito ao voto. Daqui a 2 

anos, nós também vamos votar! 

Vamos cumprir o nosso dever cívico. 

LEONOR - Antes do 25 de abril, a 

assistência médica competia às 

famílias e às suas capacidades 

económicas, às instituições privadas, 

às instituições caritativas e aos 

serviços médico-sociais da 

previdência. Não havia médicos e 

hospitais espalhados pelo país nem 

serviço de saúde universal. Ou seja, 

nem todos tinham acesso assegurado 

à saúde. Hoje, vivemos com um 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

geral.  

MARIA - Hoje, tudo mudou? Claro 

que não. Ainda há muito por fazer.  

No entanto, acreditamos que Portugal 

e os portugueses continuarão a 

trabalhar para mudar mentalidades 

envelhecidas e educar mentalidades 

recentes.  

LEONOR - Comemorar hoje o 25 de 

Abril, será apenas celebrar mais uma 

data banal?  

Será apenas mais uma data que 

passa pelos livros de História?  

Será mais uma data sem qualquer 

significado para o presente?  

O que significa o 25 de abril para nós, 

futuros homens e mulheres do amanhã? 

MARIA - O 25 de abril significa reviver a 

alegria de um reencontro de Portugal 

com a Liberdade. 

Significa o derrubar de um regime de 

ditadura que, durante 48 anos, 

oprimiu o povo português.  

Ainda que, por vezes, esta liberdade 

seja confundida com libertinagem e 

abuso, a Revolução dos Cravos pôs 

fim ao isolacionismo a que Portugal 

estava condenado há vários anos e 

fim à repressão das linhas azuis que 

anulam o nosso ser, o nosso direito 

ao pensamento e expressão. 

LEONOR - A luta ainda não acabou, o 

caminho ainda é longo, as curvas são 

sinuosas, mas uma coisa sabemos, os 

veículos são cada vez mais evoluídos, 

mais bem equipados, e o GPS que 

carregam guia-nos por qualquer estrada 

e leva-nos a qualquer lugar. Apenas 

temos que querer seguir essa viagem, 

sem medo e com confiança num futuro 

mais justo e mais autêntico para todos. 

MARIA - A mensagem, hoje, é de 

esperança, não perdendo de vista os 

quase 50 anos de história, de encontros, 

desencontros, de conquistas, de 

derrotas. 

LEONOR - Neste dia em que a liberdade 

voa como uma pomba que transporta a 

paz ao mundo, queremos, hoje, em 

particular, num contexto de guerra entre 

a Rússia e a Ucrânia, fazer um apelo à 

paz no mundo para que chegue 

aos governantes que continuam 

numa luta sem tréguas, ignorando 

o direito à liberdade, à 

democracia, ao querer ser parte 

de um país, de uma nação, de uma 

organização. 

MARIA e LEONOR - Obrigada 

pela vossa atenção! 

Um resto de um bom dia para 

todos vós! 

Viva Portugal!  

Viva os portugueses!  

Viva o 25 de abril! 
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Por Adriana Pereira, 
Carolina Morais e Beatriz 
Lopes, alunas do 11º ano, 
turma G, Espanhol 
(Cont.), da ESVRSA 

Direitos Humanos Europeus 

 

 

UN CIUDADANO 

Autora: Adriana Pereira, nº 2, 11º G 

Un ciudadano de la Unión Europea es una persona 

que tiene la nacionalidad de uno de los Estados 

Miembros de la Unión Europea. 

Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a 

circular y residir libremente en los estados 

miembros y pueden trabajar libremente, estudiar 

de manera gratuita y ocupar cargos públicos en la 

Unión Europea. Y aún, tienen el derecho de 

participar en la vida política de ese país. 

Además, existe un documento llamado “La Carta de 

los Derechos Fundamentales” adónde están escritos 

otros derechos de los ciudadanos europeos. 

Los capítulos de la Carta de los Derechos 

Fundamentales son: dignidad, libertad, igualdad, 

solidariedad, justicia, el Derecho a la No 

Discriminación, el respecto por la vida, la 

prohibición de la tortura, la prohibición del trabajo 

infantil, el Derecho a la Vida, el Derecho a tener un 

juez imparcial y el Derecho a la integración de las 

personas discapacitadas. 

Pero, los ciudadanos también tienen obligaciones 

tales como defender la constituición y las leyes, 

prestar servicio civil y pagar impuestos. 

En resumen, todos los ciudadanos de la Unión 

Europea tienen derechos y obligaciones. 

 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

Autora: Carolina Morais, nº 8, 11º G 

En este texto expresaré mi opinión sobre el tema presentado 

que son Los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos, desde mi punto de vista, son la 

categoria más básica de los derechos que cualquier ser 

humano debe tener, en cualquier parte del mundo.   El ser 

humano los puede utilizar para su defensa própia o la defensa 

de otra persona. No hay distinción de clases sociales ni de 

género, color, nacionalidad, religión, o incluso orientación 

sexual o de otro tipo. Todos somos iguales y todos tenemos 

los mismos derechos. 

Aunque muchas veces creen que los derechos humanos son 

un tipo de comprensión que respalda a algunas personas o 

incluso algo que ellas mismas inventan para ayudar/proteger 

a algunos tipos de personas, en realidad, los derechos 

humanos son mucho más que eso. 

DERECHOS HUMANOS 

Autora: Beatriz Lopes, nº 5, 11º G 

Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes, y tienen derechos inherentes, de los cuáles al 

entrar en un estado de sociedad, no pueden, por ningún 

contracto, privar o desposeer a su posteridad; a saber, el 

disfrute de la vida y de la libertad, los medios para adquirir y 

poseer bienes, y la búsqueda de la felicidad y de la seguridad. 
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Por Miguel Filipe Ribeiro, 
(Reportagem), Diogo Batista 
Dias e Vasco Barata Vicente, 
(Imagens) alunos do 10º, I, 
da ESVRSA 

  A Nomofobia e os jovens:                                      
o medo que dá medo de falar 

  

 

   Um em cada quatro jovens define-

se como “dependente” das novas 

tecnologias, especialmente dos 

telemóveis, todavia, são poucos os 

que reconhecem e se associam ao 

conceito de nomofobia. 

Nomofobia, termo originário do inglês 

“no-mo”, (no mobile), é como o 

próprio nome indica, o medo ou fobia 

resultante do distanciamento ou 

impossibilidade de fazer uso de um 

telemóvel ou aparelho com acesso a 

qualquer variante de comunicação 

social.  

Normalmente associada aos jovens, 

aos quais os drásticos efeitos da mais 

recente revolução tecnológica se 

acoplaram, a nomofobia revela-se um 

problema extremamente delicado e 

preocupante, atingindo e isolando 

uma população que, 

por norma, já não é de 

simples cuidados.  

É inegável que a 

nomofobia surge 

devido à dependência 

do dito telemóvel, 

contudo, perdoem-se 

as falácias àqueles 

que, injustamente, 

condenam o pequeno 

dispositivo, pois não é no seu íntegro 

onde se localiza o problema, pelo 

menos não na sua totalidade. 

Antes de mais, esclareçamos como é 

visto este fenómeno a nível mundial: 

a nomofobia, primeiramente 

nomeada no Reino Unido, em 2009, 

é, discutivelmente, uma síndrome, ou 

seja, uma doença diagnosticável e, 

obviamente, tratável, contudo, na 

comunidade científica, há quem 

(ainda) defenda a tese contrária, 

refutando a anterior com o facto de 

não existir um “critério de diagnóstico 

específico” para esta síndrome, nem 

constar na DSM-5, (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental 

Disorders), de tradução livre, Manual 

de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais.  

Com ou sem classificação 

reconhecida, a nomofobia é 

caraterizada por diversos fatores, 

físicos e psicológicos, bastante 

notáveis e consistentes, como:  

uso excessivo de dispositivos 

eletrónicos (telemóveis, laptops, 

computadores, tablets…);  

Dificuldade em respirar; 

Desorientação e/ou má-disposição; 

Aceleração dos batimentos 

cardíacos;  

Ansiedade; Insegurança; Depressão; 

Isolamento social; 

Alterações e perturbações do sono; 

Interferências na produção de 

hormonas essenciais ao bom 

funcionamento do organismo; 

Dificuldade em estabelecer e manter 

relações sociais e afetivas  

À parte destes sintomas, existem 

outros fatores menos evidentes, 

todavia, tão ou mais importantes 

quanto os previamente referidos, tais 

como: o perfecionismo, no sentido de 

temer falhar a alguém, por exemplo, 

através duma chamada urgente; ser o 

único meio possível para manter 

contacto com entes queridos; os 

telemóveis serem um reflexo da 

nossa expressão enquanto 
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indivíduos, daí sentir terror aquando 

da sua falta. 

Vários estudos realizados ao longo 

dos anos determinaram que cerca de 

dois terços da população (66%) é 

nomofóbica, podendo este rácio subir 

para a ordem dos 70% nos jovens, 

especialmente entre as franjas etárias 

dos catorze aos dezasseis anos e dos 

dezoito aos vinte e quatro anos e, só 

no Reino Unido, mais de metade da 

população admite sentir ansiedade 

quando não está na posse do seu 

dispositivo móvel. 

Apesar de recente, esta perturbação 

mental já enraizou e proliferou para 

além do desejável e imaginável na 

sociedade moderna, todavia, quem é 

o verdadeiro culpado de tal feito? A 

verdade é que não há um culpado, 

mas sim uma combinação perfeita de 

fatores externos que evoluíram no 

que, atualmente, chamamos de 

nomofobia.  

 Um estudo realizado em Portugal 

pela Hubside. Store, revelou que, em 

média, mais de 90% das crianças 

portuguesas recebem o seu primeiro 

smartphone aos 10 anos, existindo 

ainda cerca de um terço que chega a 

esta idade já com o seu próprio 

dispositivo inteligente. Inegavelmente 

prematuro, este facto não é sequer 

comparável ao número de infantes 

que é introduzido ao mundo digital 

através de outros dispositivos, 

geralmente pertencentes aos pais, 

que não encontram qualquer outra 

solução que não esta para “mantê-los 

ocupados”. 

Hipnotizante e cativante para aqueles 

que ainda muito pouco sabem sobre 

o mundo que os rodeia, contudo, com 

efeitos catastróficos e, 

eventualmente, irreversíveis para o 

resto das suas vidas, como, e já 

previamente referido, alterações no 

tempo de sono, no sentido em que, a 

luz azul dos ecrãs interfere na 

produção e síntese da hormona 

melatonina, atrasando, assim, o 

adormecimento; excesso de peso e 

possível obesidade; aparecimento 

e/ou agravamento de problemas de 

visão, como a miopia, mais uma vez, 

devido ao efeito da luz azul dos ecrãs; 

problemas com a aquisição de 

linguagem e desenvolvimento 

intelectual, entre muitos outros. 

Os primeiros anos de vida são 

fundamentais e determinantes para o 

desenvolvimento cognitivo e mental 

de qualquer criança, logo, existe uma 

correlação de causa-efeito clara entre 

o uso de ecrãs, os défices de 

desenvolvimento neurológico e, 

posteriormente, a dependência 

extrema nestes dispositivos, tal como 

o medo extremo de não os ter ao 

alcance.  

Retornando ao cerne da questão, 

uma das principais consequências, 

que afeta principalmente os jovens, é 

a deterioração e, até, destruição de 

qualquer relação interpessoal que 

não tenha um ecrã por meio. A 

necessidade de estar 

constantemente contactável e o uso 

excessivo das redes sociais são 

fatores determinantes para qualquer 

jovem do século XXI, mas, por outro 

lado, são também sintetizadores de 

relações, retirando todo e qualquer 

contacto humano destas. Os jovens já 

não sabem comunicar nem como se 

expressar sem recurso a um ecrã, 

chegando a falar por mensagem 

mesmo estando a poucos metros uns 

dos outros, isto tudo para não ter de 

enfrentar a ansiedade de uma 

atividade tão antiga como o Homem, 

e a qual um telemóvel não consegue 

ensinar, a interação humana. 

No desenvolver deste trabalho, 

inquirimos uma amostra da 

população da Escola Secundária de 

Vila Real de Santo António, sobre o 

seu conhecimento e, de forma subtil, 

sobre a sua sensibilidade e sensatez 

para com o tema tratado. Concluímos 

que cerca de 2 em cada 5 alunos 

demonstram algum saber sobre o que 

é a nomofobia e como esta afeta 

aqueles que dela sofrem, no entanto, 

apenas 1 em cada 5 se considera 

extremamente dependente do seu 

dispositivo móvel. É de notar ainda 

que 2 em cada 5 admitem conhecer 

alguém que facilmente considerariam 

como nomofóbicos, que 4 em cada 5, 

mesmo sem apresentarem prévio 

conhecimento sobre a síndrome, 

acham-na alvo de preocupação, e 

que, apesar do reduzido número de 

jovens a classificarem-se como 

nomofóbicos, um em cada cinco 

destes reconhece e identifica-se com 

vários dos sintomas caraterísticos. 

Além das questões prévias, foram 

também colocadas umas outras que 

exploraremos mais em detalhe: 

apesar de os especialistas 
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recomendarem, no máximo, três 

horas diárias com o telemóvel, a 

média dos alunos questionados 

revela um valor superior às cinco 

horas de uso diário;  

Em relação à sua opinião sobre o uso 

de telemóveis, ninguém negou a 

grande utilidade nem as inúmeras 

funcionalidades destes dispositivos, 

por exemplo, “permite-nos comunicar 

com outras pessoas e até, por 

exemplo, facilitar o socorro em casos 

de emergência”, todavia, as críticas 

aos mesmos também não foram 

poucas. Muitos concordaram que 

“eles apresentam muitos outros 

aspetos negativos, como os vícios, 

por exemplo, nos jogos ou nas redes 

sociais”, estando a raiz do problema 

em “não existir controlo no tempo de 

uso”. Outros disseram, ainda, que “a 

necessidade que as pessoas sentem 

hoje em dia de estar constantemente 

contactáveis, pode pôr em perigo a 

sua saúde física e mental, chegando 

ao ponto de adoecer”; 

Quanto a “quem” culpabilizam sobre 

o aparecimento e desenvolvimento 

da nomofobia na sociedade atual, os 

pontos de vista foram mais díspares, 

concordando alguns “que o 

desenvolvimento tecnológico e a 

globalização por parte das empresas 

multinacionais têm um grande papel 

no aparecimento da nomofobia” e 

“que a culpa do desenvolvimento 

deste problema reside na falta de 

sensibilização e de ajuda 

profissional”, enquanto outros 

admitem que “não podemos condenar 

ninguém em particular, porque o 

objeto telemóvel é útil” e que “uma 

pessoa só se torna viciada se o 

permitir e se não lutar contra isso, 

logo, a culpa de ser nomofóbico recai 

no próprio”; 

Aquando questionados sobre o seu 

ponto de vista na magnitude deste 

problema para a sociedade atual, os 

jovens afirmaram “que muitas vezes a 

nomofobia é considerada normal e 

não vista como um problema. […] 

Dizer que a nomofobia e o vício na 

dopamina causada pela utilização de 

dispositivos móveis não está presente 

no nosso dia a dia é tão inconsciente 

como dizer que não existem cisnes 

negros”, contudo, não contrariam a 

ideia de “encontrarem o seu escape 

da realidade e dos seus problemas 

nas redes sociais e jogos, isto é, 

através do telemóvel”, nem de que 

“os jovens se escondem atrás dos 

telemóveis para conseguirem 

interagir uns com os outros, o que os 

restringe de fazê-lo cara a cara”; 

Relativamente aos efeitos da 

nomofobia no desenvolvimento 

cognitivo e psicológico dos jovens, 

assim como nas suas relações 

interpessoais, foi unânime que “a 

nomofobia afeta gravemente o 

desenvolvimento cognitivo dos 

jovens. De certo modo, empobrece-

lhes o cérebro” e que “muitas pessoas 

perdem a habilidade de socializar 

com tanta naturalidade, até 

erradicando qualquer interação real 

com outras pessoas. […] Elas perdem 

o foco, distraem-se facilmente e ficam 

menos aptas para realizar qualquer 

tarefa”. Uma outra aluna estabeleceu 

que “o telemóvel afeta diretamente as 

relações interpessoais dos jovens, 

uma vez que estes abdicam de tempo 

com amigos e familiares para 

satisfazer esse vício, ou seja, algo 

que deveria ser utilizado para 

desenvolver as suas competências 

sociais e instigar os relacionamentos 

interpessoais é agora substituído 

pelos pequenos aparelhos, retirando-

lhes, em parte, um pouco daquilo que 

é ser humano”. 
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É de ressaltar, antes de “terminar” 

este capítulo, as opiniões de uma 

professora e do psicólogo escolar 

sobre o tema, tendo a primeira 

referido: “penso que a atual situação 

pandémica veio a agravar a 

dependência dos telemóveis e a 

acentuar o desenvolvimento das 

relações sociais nos mais jovens, os 

que estão em fase de 

desenvolvimento da sua 

personalidade. […] O isolamento 

"empurrou" ainda mais os mais 

jovens para um sistema de relação 

assente nas novas tecnologias”, e 

completado o segundo, “Os 

aparelhos eletrónicos ou telemóveis 

trazem-nos diversas vantagens, quer 

seja em termos de recolher 

informação, quer facilitando e 

encurtando as distâncias para com os 

outros. Basicamente, têm um grande 

poder em termos de socialização, 

contudo, os seus usos excessivos ou 

obsessivos trazem-nos diversas 

consequências emocionais. […] 

Acabamos por usar o telemóvel na 

altura em que deveríamos estar a 

dormir, sabendo que usar o telemóvel 

até uma hora antes de dormir vai 

interferir na produção de melatonina e 

consequentemente, vai perturbar o 

nosso sono, o rendimento escolar, a 

capacidade de concentração, a 

impulsividade e gerar um humor mais 

irritadiço”, recomendando ainda 

“acompanhamento especializado, 

quer seja em termos de psicologia, 

quer em termos de pedopsiquiatria”. 

Como previamente referido e apesar 

dos seus efeitos terroríficos e, até ao 

momento ignorados, a nomofobia 

possui tratamento bastante eficaz e 

de fácil acesso quando procurado, 

associando-se em múltiplos sentidos 

aos cuidados de muitas outras fobias, 

por exemplo: desapego do aparelho 

que poderá estar na causa ou que, 

indiretamente, age em virtude da 

fobia; criação e estabelecimento de 

horários e rotinas saudáveis que 

evitem ou, no mínimo, reduzam a 

referida dependência; visitar 

frequentemente um psicólogo, um 

terapeuta ou um pedopsiquiatra, no 

caso dos jovens, para um 

acompanhamento profissional e 

especializado; terapia de exposição, 

que consiste na exposição (forçada) 

ao respetivo medo, de forma subtil, 

lenta e progressiva, com o objetivo de 

auto superação; terapia cognitivo-

comportamental, a qual sustem-se na 

identificação e particularização de 

pensamentos provocativos que 

induzam à prática da dependência, 

substituindo-os por pensamentos 

realistas e positivos; medicação, cuja 

eficiência não é provada nem 

prescrita como tratamento para a 

nomofobia, todavia, uma ajuda básica 

e um suporte para o desenrolar do 

processo de cura, como 

antidepressivos e medicamentos 

para ansiedade.  

A nomofobia é, sem réstia de dúvida, 

um problema grave, descontrolado e 

o qual passa desapercebido nesta 

sociedade moderna assoberbada 

com tantos outros problemas “mais 

graves”, no entanto, a negligência 

para com a seriedade desta doença 

terá efeitos futuros, efeitos 

catastróficos e irremediáveis. A 

dependência dos jovens tornar-se-á 

na dependência dos adultos e esta 

perturbação há- de alastrar-se por um 

número de gerações sem fim. É 

nosso dever sensibilizar, cuidar e 

tomar ação para que tal não 

aconteça. Sim, a nomofobia é real e 

sim, é um problema, mas encontra-se 

em nós o poder para a remediar, 

passando isto por um mero horário ou 

rotina e pela frequência ocasional de 

um especialista. Basta não nos 

rendermos. 
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Por Manuela Valente, 
Diretora do jornal O Aleixo 
e elemento da equipa da 
BE, na ESVRSA 

 Democracia vs Cidadania –  

        Que Relação? 

     Neste ensaio discute-se o problema da 

natureza da relação entre democracia e 

cidadania e as implicações que o 

exercício da cidadania tem na 

democracia. A posição defendida é que 

democracia e cidadania estão 

implicitamente ligadas, pelo que a 

cidadania que praticamos, reflete-se na 

democracia que temos. A democracia 

nasceu na Grécia em meados do século V 

A.C. Este modelo é diferente das 

democracias representativas que temos 

hoje. Na democracia direta, os cidadãos 

participavam, direta e ativamente, na 

resolução dos problemas da cidade. O 

conceito de cidadão aplicava-se ao 

homem livre, participante ativo nas 

assembleias políticas com carácter 

deliberativo e que intervinha também na 

resolução dos problemas da cidade, pelo 

exercício de cargos políticos. Ser cidadão 

é ter estatuto de homem livre, pertencer 

a uma comunidade política, com todo o 

direito e também com todo o dever de 

nela participar. É este sentido pleno de 

cidadania que temos de retomar. Ser 

cidadão não se resume a pertencer a um 

território, ter uma nacionalidade e 

exercer o direito de voto, mas exige, de 

cada um de nós, um efetivo 

envolvimento e participação na 

discussão dos problemas, quer a nível 

local quer dos problemas do nosso país. 

Não constituindo objetivo defender a 

democracia direta, pois o sistema político 

que temos permite eleger aqueles que 

queremos que nos representem na 

resolução dos problemas (daí a 

importância de votar e combater a 

abstenção) ou, inclusive, permite que nos 

candidatemos a cargos políticos, se for 

essa a nossa vontade. Ainda assim, 

mesmo que não tenhamos como 

objetivo sermos políticos profissionais, 

os tempos e problemas que vivemos hoje 

exigem de todos nós uma atitude mais 

atuante, discutindo os problemas e as 

propostas para os solucionar, 

apresentando as nossas opiniões e 

contribuindo para a formação de uma 

consciência cívica de dever de 

participação e de cidadania plena, que só 

beneficiará a nossa democracia. Se com a 

democracia deixámos de ser súbditos e 

passámos a ser cidadãos, também só 

com uma cidadania ativa é possível 

manter os valores da democracia e 

encontrar na pluralidade de ideias e de 

opiniões, aquelas que constituem as 

melhores soluções para os problemas. 

Foi esta consciência cívica e política que 

revelaram todos aqueles que se 

empenharam e participaram nas 

atividades promovidas pela Escola de 

VRSA, acentuando-se com essa 

participação que ser melhor cidadão 

também se aprende e que a Escola, 

enquanto instituição transmite 

conhecimentos, promove competências, 

e fá-lo também no campo da 

responsabilidade cívica e dos valores.  A 

participação ativa dos jovens nas 

atividades foi mais um contributo para o 

enriquecimento da nossa cultura cívica, 

engrandecendo a nossa cidadania e 

dignificando a nossa Escola. Um passo 

mais no Caminho da Democracia e na 

prevalência das Instituições 

Democráticas.
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Por Satiro Louzeiro, 
docente de História e 
elemento da equipa da 
BE, na ESVRSA 

Testemunho da manhã do 25 de 

abril. 
 

Ida para o Colégio Moderno, em Lisboa, no dia 25 de abril e ser apanhado de surpresa pelo golpe militar. Testemunho na 

primeira pessoa, da manhã de 25 de abril de 1974. Realização de um ciclo de sessões, promovidas pela BE da ESVRSA, nos dias 

vinte e sete de abril, com alunos do 9º C, no dia vinte e oito de abril, com alunos do 9º B e 10º B e, no dia 29 de abril, com alunos 

do 9º A.  
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Por Olívia Valente, 
docente de 
Espanhol (Cont.) e 
elemento da equipa 
da BE, da 
ESVRSA. 

      Feira do Livro Usado 

 

 

 

   

   A BE da ESVRSA está a promover o desbaste da coleção, 

sendo o seu objetivo cimeiro a renovação do fundo 

documental. Pretende atualizar e renovar o espólio, indo 

ao encontro dos interesses dos seus utilizadores; às 

sugestões 

do Plano 

Nacional de 

Leitura e à 

aquisição de 

obras 

sugestivas, 

pertinentes 

e atuais, 

para as 

diferentes faixas etárias. 

A BE agradece a participação dos 

Subcoordenadores de Departamento pela sua 

colaboração e as doações realizadas por particulares para 

a promoção da feira do livro usado, que se encontra nas 

suas instalações.  

O objetivo desta atividade é a promoção da 

leitura na comunidade escolar e, salienta-se que é pela 

segunda vez 

que a BE 

toma esta 

iniciativa, no 

presente ano 

letivo.  
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Por Luís Miguel Neves, 
coordenador do clube de 
Empreendedorismo, na 
ESVRSA 

4º Lugar no Campeonato Nacional 

European Money Quiz 

 

    Dois alunos da escola secundária de Vila Real de Santo 

António disputaram o campeonato nacional do European 

Money Quiz. 

   Rodrigo Nené e Rodrigo Simão representaram no dia 25 de 

março o Agrupamento de Vila Real de Santo António na final 

nacional do European Money Quiz, onde participaram 

cinquenta escolas e colégios de todo o país, envolvendo dois mil 

e quinhentos alunos. Os alunos da escola Secundária de Vila 

Real de Santo António ficaram em 4º lugar. O Agrupamento de 

Escolas de Vila Real de Santo António participou, pelo quarto 

ano consecutivo, na competição “European Money Quiz”, 

patrocinada pela Associação Portuguesa de Bancos. Os alunos 

tiveram de responder a vinte perguntas na plataforma Kahoot a 

versar sobre vários temas nas áreas do empreendedorismo, 

literacia financeira (risco, inflação e poupança), gestão do 

orçamento familiar, segurança online, meios de pagamento 

(cartões, transferências e dinheiro) e matemática financeira. O 

aluno Rodrigo Néné ficou em primeiro lugar, ultrapassando os 

17 mil pontos. O segundo classificado foi o aluno Rodrigo Simão 

e, na terceira posição, ficou o aluno João Martins, com mais de 

15 mil pontos. O vencedor Rodrigo Néné diz que considera de 

“extrema importância a existência de projetos que estimulem o 

estudo e o interesse pela educação financeira. O EMQ é um 

destes projetos, desafiante, competitivo e interessante. No 

entanto, infelizmente, não podemos dizer que seja suficiente. 

Portugal encontra-se nas últimas posições quando falamos de 

educação financeira. É preciso fazer mais e melhor nesta 

matéria!”. 

   Os dois primeiros alunos representarão o Agrupamento na 

Final Nacional, na próxima sexta-feira, que será disputada 

online devido à pandemia. 

   Os dois mil e quinhentos alunos de cerca de cinquenta escolas 

e colégios de todo o país estiveram em competição, com o 

objetivo de apurar os dois melhores alunos a nível nacional, 

para representarem Portugal na competição europeia em 

Bruxelas, a ter lugar no dia 10 de maio. Mais de 600.000 alunos 

de vinte e oito países irão competir pelo título de campeão 

europeu do EMQ. 

   A final nacional foi inserida nas comemorações da Global 

Money Week 2022, que decorreram de vinte e um e vinte e sete 

de março, sob o tema “Constrói o teu futuro: usa o teu dinheiro 

de forma inteligente!”. 

   O Clube do Empreendedor, dinamizado pelos professores 

António Condessa e Luís Miguel Neves, e toda a comunidade 

escolar, dão “os parabéns aos vencedores e a todos os 

participantes na tão prestigiante competição”. 
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Por Manuela Valente,  

Diretora do jornal o Aleixo 
e elemento da BE, da 
ESVRSA 

Encontro com um Escritor 

    No dia vinte e sete de abril realizou-se na sala dos grandes grupos, na BE da ESVRSA, um encontro com o escritor João Miguel 

Pereira, promovido pela biblioteca escolar. 

    Neste encontro com alunos das turmas 123 e 104, o escritor apresentou o livro de poesia “Quase”.     Um verdadeiro encontro 

com a poesia, a criatividade e a empatia, que deixou os alunos e docentes maravilhados. Um convite para trilhar o mundo da poesia 

e das emoções.
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Por Satiro Louzeiro, 
professor de História na 
ESVRSA 

O 1º De Maio 

 

   Esta é uma data comemorativa do dia do trabalhador, do dia do trabalho ou ainda dia Internacional dos trabalhadores 

ou também festa do trabalhador. É uma data Internacional, dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no dia 

1º de Maio, em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles. 

   A homenagem remonta ao dia 1º de Maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na Cidade de Chicago, com o 

objetivo de conquistar condições melhores de trabalho e também melhoria salarial.  

   Em Portugal, as comemorações do 1º de Maio só foram possíveis depois do 25 de Abril de 1974, uma vez que a 

ditadura as proibia. O primeiro 1º de Maio comemorado em Portugal, em liberdade, provocou a maior manifestação 

alguma vez organizada no país. Só na cidade de Lisboa juntaram-se mais de meio milhão de pessoas. Para muitos, foi 

a forma dos portugueses demonstrarem a sua adesão ao 25 de Abril, que uma semana antes restituía ao país a 

democracia. 
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Por Olívia Valente, 
docente de 
Espanhol(cont.) e 
elemento da equipa da 
BE, da ESVRSA 

Sessões de Formação de Utilizadores 

 

      Durante o mês de outubro, estiveram presentes na 

Biblioteca Escolar os alunos das turmas do 7º A e do 7ºB 

acompanhados pelos professores Elias Nunes e Vanessa 

Teixeira, para participarem em sessões de formação de 

utilizadores. Esta sessão foi dinamizada pela professora 

Olívia Valente, tendo por base a explicação de como os 

alunos podem encontrar uma obra literária na BE e, 

também, como é que a mesma está classificada. 

   A professora Olívia Valente explanou aos alunos 

presentes na BE, que a Classificação Decimal Universal 

(CDU) é um sistema que existe para uniformizar os 

critérios de classificação dos documentos e está divido em 

várias classes. Assim sendo, referiu que a classe 0 

corresponde às Generalidades, Informação e 

Organização; a classe um, corresponde às disciplinas de 

Filosofia e Psicologia; a classe dois, corresponde às 

disciplinas de Religião e à Teologia; a classe três, 

corresponde às disciplinas de Ciências Sociais, Economia, 

Direito, Política, Assistência Social e Educação; a classe 

quatro é uma classe vaga, ou seja, não é utilizada; a classe 

cinco, corresponde às disciplinas de Matemática e 

Ciências Naturais; a classe seis, corresponde às disciplinas 

de Ciências Aplicadas, Medicinas e Tecnologia; a classe 

sete, corresponde às disciplinas de Arte, Belas-Artes, 

Recriação, Diversões e Desportos; a classe oito, 

corresponde às disciplinas da Linguagem, Linguística e 

Literatura; a classe nove, corresponde às disciplinas da 

Geografia, Biografia e História. A docente comunicou-lhes 

ainda que os documentos são classificados de acordo com 

o assunto principal que determina a cota, que lhes é 

colocada na lombada e são arrumados na estante com o 

número de CDU que lhes é atribuído. Posteriormente, os 

alunos foram convidados a preencher umas folhas onde 

tinham que proceder à classificação decimal universal. 
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Por Celina Alves, 
Coordenadora das 
Bibliotecas Escolares do 
AEVRSA 

15ª Edição do Concurso     

Nacional de Leitura 
 

 

   Na Fase de Escola, da 15.ª 

edição do Concurso Nacional de 

Leitura 2021/2022, as alunas do 

Ensino Secundário, obtiveram, 

internamente, os seguintes 

resultados: 

Vitória Zambonetti, n.º 21 do 10.º C, o 1.º Lugar; 

Maria Clara 

Viegas, n.º 17, do 

10.º C, o 2.º 

Lugar; 

Gabriela 

Zumegalli, n.º 7, 

do 12.º D, o 3.º Lugar; 

e Diana Kryyuyak, n.º 3, da turma 124, o 4.º Lugar. 

No segundo momento, as alunas, mencionadas nos três 

primeiros lugares, representaram a Escola Secundária de VRSA 

na Fase Intermunicipal (online), onde participaram na prova 

escrita, no dia 21 de abril.  

   Foram apuradas para a prova oral, que se realizou no dia vinte 

e seis de abril, as alunas Vitória Zambonetti e Maria Clara 

Viegas, do 10.º C. 

Não foi selecionada nenhuma aluna da ESVRSA para 

representar o Algarve na Fase Nacional. Contudo, obtivemos 

um bom posicionamento no CNL. 

Aqui ficam alguns testemunhos fotográficos, dos momentos 

vividos pelos discentes que quiseram responder a este desafio 

do Plano Nacional de Leitura.    

A nossa escola participa desde 2015 (há, precisamente, oito 

anos) neste 

Concurso, cujo 

objetivo é 

estimular o gosto 

e os hábitos de 

leitura e a 

compreensão 

leitora. 

Em nome da 

Biblioteca 

Escolar, aproveito para felicitar todos os alunos participantes 

nesta iniciativa e agradeço a colaboração especial do professor 

Pascal Viegas, que não pertencendo à equipa da BE, garantiu a 

elaboração da prova de escola. 

Por último e muito em breve, a BE irá informar qual a data da 

Cerimónia Escolar de atribuição de prémios.  

 

 

 

 

 

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyWh0ISBcCKZFLYpCyxftvrY9Da5zznw4C0DQUtVcet7DBJ8W45ZGXefrRblHr7neH4-yw1LYw6F0KNJqBp33o-_U1x5YeI3DnORNbZtRyQhTuqhbwtp1f6Wj_cwOnDfGrIhkkvPnLmdCMcm5vhjPsBylNDziZqxqhYn4vGaaExoAhBb1Bt4Y=s3072
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Por Manuela Valente, 
Diretora do jornal O 
ALEIXO e elemento da 
BE da ESVRSA 

   Sessões sobre Cibersegurança 

    O docente Henrique Rodrigues realizou, na sala dos grandes grupos, sessões de esclarecimento sobre 

cibersegurança, por iniciativa da biblioteca escolar da ESVRSA, que decorreram nos dias 26 e 29 de abril, com as 

turmas do 8º A e B. Os alunos refletiram sobre os perigos do bulling virtual, a publicação de informações privadas, a 

ameaça de predadores virtuais e outros perigos da Internet. 
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