
Rodinhas baixas, mas grande,
Teimoso, mas inteligente,
Óculos de vez em quando,
Sincero com toda a gente.
De barriguinha sempre cheia,
Um pouco guloso,
Mas não é assim tão gordo,
Que pareça um colosso!
Curto de pés,
Mas não de imaginação, 
Por Legos tem
Uma grande paixão!
Na escola é um estudante,
E uma vez ou outra,
Um pouco hilariante.
Na sua boca,
Tem dentinhos de rato,
Mas assim aprova
Este autorretrato!
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Jovializar por aí...
Coordenação de Paula Moreira de Carvalho
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espécies que competem e dizimam outros 
seres vivos. O biólogo alertou para a 
necessidade de controlar as populações 
ameaçadas, e em vias de extinção, 
referindo, após uma questão colocada que, 
atualmente, os jardins zoológicos, se 
tiverem uma ótica sustentável ao ter as 
espécies em cativeiro, estas poder-se-ão 
reproduzir aumentando os seus efetivos, 
permitindo posteriormente fazer permutas 
com outros jardins zoológicos e, mais 
tarde, se possível, reintroduzir as espécies 
no seu meio natural.
 Sensibi l izar  os  a lunos  para  a 
conservação das espécies e dos seus 
ecossistemas atuais; chamar a atenção 

A 23 de novembro de 2017, decorreu, na 
Escola Secundária Padre António 
Macedo, uma sessão de cinema, seguida 
de debate, no âmbito da Semana da 
Ciência e da Tecnologia sobre o tópico 
da Biologia da Conservação, por 
iniciativa do Centro de Ciência Viva do 
Lousal. 
 Alunos de diversas áreas dos ensinos 
básico e secundário reuniram-se no 
auditório da ESPAM, para assistir ao filme 
“Gorilas na Bruma”. Este constitui uma 
biografia de Dian Fossey, reconhecida 
pelo seu trabalho de estudo e proteção dos 
gorilas existentes nas montanhas da África 
Central, abrangendo territórios do Ruanda 
e do Uganda. Fossey acabaria por morrer 
pela sua causa, após diversos conflitos que 
surgiram da sua ativa oposição ao 
extermínio destes gorilas, com o propósito 
de venda, quer das suas partes corporais 
para artigos de artesanato quer do 
direcionamento dos próprios animais para 
jardins zoológicos que não ofereciam 
quaisquer condições para a continuidade 
da espécie. 
 Após o visionamento do filme, 
procedeu-se a um debate com o biólogo 
Francisco Álvares, especialista na área da 
Biologia da Conservação, tendo o mesmo 
partilhado as suas experiências com o 
auditório, bem como respondido a dúvidas 
colocadas, nomeadamente ao nível do 
estudo dos lobos na Península Ibérica. 
Estes últimos, a par do lince-ibérico foram 
duas das espécies igualmente tratadas 
nesta sessão, precisamente pelo preocu-
pante risco de extinção destes seres vivos. 
Também ele, Francisco Álvares, no seu 
papel, assumiu já se ter sentido ameaçado, 
pois o trabalho que desempenha é 
encarado pelos criadores de gado como 
indesejado, uma vez que tenta preservar 

O Futuro do Planeta - no Presente:
o grito de desespero

para o extermínio levado a cabo pelo 
homem, a caça furtiva para obtenção de 
troféus, presas e peles para o comércio 
paralelo, que se sobrepõem aos interesses 
biológicos e ecológicos, constituíram 
matéria de reflexão e questões pertinentes 
sobre o futuro que nos aguarda.
 Discutiu-se o futuro de um planeta - 
que a todos pertence. Cabe-nos, então, a 
tarefa de preservarmos o pouco que o 
presente ainda oferece. Ouviu-se o grito 
do desespero…   

Elisabete Fino e Mariana Bravo, 12ºB

Prof.ª Paula Moreira de Carvalho

Rafael Serrão, 9ºB, ESPAM

Prof.ª Assunção Baltazar

Está vento lá fora.
O lixo na rua vira e revira,
levanta com força e cai com um baque.
Seco, sem vida, volta a revirar,
até finalmente ficar estático. Morto. 
Inanimado. 

Os candeeiros estão desligados
e para além de vento, está escuro.
Tão escuro, que ninguém se atreve
a pousar pé na rua, com medo de que 
também este
se torne escuridão.

Uma rajada grita-me à janela e,
depois do susto, noto que está a chover.
Chuva torrencial, que puxa tudo estrada
abaixo, deixando um rasto limpo e 
molhado.
Imaculado, como se lá nada tivesse estado.

Nada está, e nada esteve quieto.
Tudo estremece com força e desgraça,
sem sentido, e sem vontade de estar 
parado.
Está vento lá fora,
mas está um vendaval cá dentro. 

Ana Direito, 11ºD (Oficina de escrita), ESPAM

Prof.ª Saudade Mestre

Vendaval Autorretrato

No âmbito das atividades do projeto 
Erasmus+ do AESA, um grupo de 8 
alunos, 2 professoras, acompanhado 
pe la  Diretora  do  Agrupamento 
deslocou-se a Hamburgo, Alemanha, 
entre 19 a 25 de novembro.
 A equipa do AESA colaborou 
ativamente nas atividades desenvolvidas: 
apresentação dos resultados dos trabalhos 
efetuados até aí; seleção do logótipo do 

Primeiro encontro – Hamburgo com Erasmus+

escola alemã, no entanto, no primeiro dia, 
tivemos direito a uma pequena aula de 
alemão.
 Hamburgo é a metrópole do norte da 
Alemanha. A segunda maior cidade da 
Alemanha é o lar de um dos portos 
europeus mais movimentados e tem 
mantido relações comerciais com países 
de todo o mundo.  A Cidade Livre e 
Hanseática de Hamburgo é um dos 16 
estados federais da Alemanha. Mais de 5 
milhões de pessoas vivem na região 
metropolitana de Hamburgo. A própria 
cidade possui aproximadamente 1,8 
milhão de habitantes.  Além do rio Elba 
que liga o porto ao Mar do Norte, os Lagos 
Alster são um dos sítios prediletos para a 
prática de desportos aquáticos e suas áreas 
verdes oferecem possibilidades bem-
vindas para caminhar e relaxar. Com uma 
mistura de arquitetura histórica e 
moderna, Hamburgo é uma das cidades 
mais charmosas da Alemanha. Mais de 
seis milhões de visitantes por ano fazem 
de Hamburgo um dos destinos de viagem 
mais populares da Alemanha e o AESA 
esteve lá bem representado.

projeto; visita à empresa local de 
distribuição de energia elétrica; entrevis-
tas… Foi uma semana cheia de novidades, 
novos sabores, algum frio e chuva.
 Os nossos alunos, todos do 11º ano, 
foram recebidos no aeroporto de forma 
calorosa pelas famílias que os acolheram 
durante este período.
 Ao longo da semana, o Inglês foi a 
Língua que dominou na sala de trabalho da 

Prof.ª Teresa Faia
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Yeah! Ready, steady, go…

Ó computador, tu que revolucionaste o 
mundo
Agora dás-me razão para te amar.
Tu que nos facilitas a vida,
Matemáticas, designs, engenharias, arte, 
jogos… Ó não me obriguem a falar dos 
jogos!
Onde todas as horas que perco, passam a 
horas ganhas!
Ó computador, és tudo e ainda mais,
És razão, és inteligência, és beleza, és 
Humano!
A tua arquitetura única deixa-me sem 
fôlego.
Ó motherboard, Ó processador, Ó placa 
gráfica… Ó beeep eternal!

Cada vez que te ligo desejo ser tu,
Ser resumido a código binário,
Sentir eletricidade onde hoje passa 
sangue,
Ser tu!
Aquele que vem em todas as formas e 
feitios,

Velocidades e componentes,
Bzzzzzs e vsssssss,
Periféricos e sistemas operativos.
Tu, só tu, Ó grandioso!
Tenho fome, fome de ti, fome de luz, fome 
de energia!
Ó computador agora me desligo,
Até já, ventoinhas, hard-drives, fontes de 
alimentação e softwares.
Até já evolução humana!
Wooshhh… Bzzz… Vsssss… Zzzz…

Ode ao Computador

Luís Rosário 

Prof.ª Isabel Barros
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