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Natal 2020 

Neste Natal de 2020, mantemos a esperança, no 

amanhã e na celebração do amor e da paz que esta data 

simboliza, em reunião, com os que nos são queridos. 
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O PROSA 2 

 

Por Bianca Danciulescu, 
aluna do 10.º Ano, E, 
ESPR 

AS MUSAS 
 

Musas são as mulheres. 

 



O PROSA 3 

Um Espetáculo de poesia e música por Afonso Dias e Tânia Silva, realizado no 

dia vinte e seis de outubro de dois mil e vinte, na Escola Secundária Pinheiro e 

Rosa.  

Por Bianca Danciulescu, aluna do 10.º Ano, E, ESPR 

 

 



O PROSA 4 

ENSAIOS 

SOBRE 
 

 O QUE É A FILOSOFIA   
 
 

 

 

O que é a Filosofia? 

Beatriz Ciganito, n.º 3, 10.º E 

 

“O que é a Filosofia?” Bem, a Filosofia significa 

amor à sabedoria, ou seja philos que significa amor e 

sophia que significa sabedoria, estes termos vindo do 

grego, mas sendo diferentes de sophos, ou seja sábio. 

A Filosofia é uma atividade reflexiva, 

problematizadora, de dúvida, anti-dogmática, racional 

(de raciocínio e de lógica), argumentativa e crítica. 

Os Filósofos ocupam-se das questões que retratem 

“o sentido da vida”, sendo essas questões gerais, 

universais e abertas. Existem inúmeros tipos de 

questões que os filósofos tratam, desde que sejam 

gerais, como de ética e moral, de política, de religião, 

de ciência, arte, “mente”, “da natureza do mundo 

exterior”, entre outros. Por exemplo, “Mas por que 

razão não se deve matar?”, esta é uma questão 

filosófica que pertence à ética e moral.  

A Filosofia, ao contrário da ciência, usa uma 

linguagem rigorosa e abstrata; usa o método da 

reflexão e discussão crítica, argumentando e, é geral e 

abstrata; sendo que os  problemas que trata são 

conceptuais.  

A Filosofia é não só usada para aguçar e 

desenvolver a nossa capacidade de pensar e de 

argumentar de forma coerente, mas como também nos 

ajuda a pensar claramente e a clarificar aquilo em que 

acreditamos (“Ao longo deste processo desenvolve-se 

uma capacidade para argumentar de forma coerente 

sobre um vasto leque de temas – uma capacidade 

muito útil que pode ser aplicada em muitas áreas.”). 

Em suma, a Filosofia ajuda-nos a desenvolver as 

nossas capacidades intelectuais e faz -nos pensar no 

“sentido da vida”,  assim como num leque de questões 

filosóficas muito diversificadas. 

O que é a Filosofia? 

Carolina Marcos Raposo, n.º 5, 10.º E 

A filosofia aborda e procura responder a vários 

problemas atuais, como por exemplo “Como devemos 

viver?”; “O que é a ciência?”; “O que é a 

humanidade?”, etc. 

O método utilizado na filosofia, é o método de 

pensar, raciocinar, solucionar, etc… 

Os problemas da filosofia são problemas 

conceptuais, abertos e universais, ao contrário dos 

problemas da ciência que são empíricos e particulares.  

O facto de os problemas da filosofia serem abertos 

e universais, é que qualquer pessoa pode refletir sobre 

eles e apresentar uma nova perspetiva de análise, uma 

nova tese de esclarecimento e tornar-se um grande 

filósofo, enquanto os problemas das ciências são 

fechados e particulares, integrando-se na área 

científica respetiva. 

A filosofia é uma disciplina muito importante, pois é 

uma forma de pensar acerca de múltiplas e 

diversificadas questões.  

Uma das características mais marcante da filosofia 

é o uso de argumentos lógicos. 

A atividade dos filósofos é tipicamente 

argumentativa ou inventam argumentos ou criticam os 

argumentos de outras pessoas ou até mesmo as duas 

coisas. Os filósofos também analisam e clarificam 

conceitos e teses. 

Portanto, a Filosofia ajuda a desenvolver as nossa 

capacidade de pensar criticamente sobre uma 

diversidade de questões gerais e de teses, usando 

argumentos. 
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FILME – EU SOU A LENDA 

FICÇÃO E REALIDADE 
 

 

Por José Romão e Enzo Laurent 

3º Ano de TPGSI 

 

Na aula de Área de Integração visualizamos o filme “Eu 

Sou a Lenda” que estreou no dia 18 de janeiro de 2008, 

um filme com duração de uma hora e quarenta 

minutos, o género é ficção científica, com a direção de 

Francis Lawrence, realizado nos Estados Unidos da 

América e integra um dos melhores atores do mundo, 

Will Smith. 

A sinopse do filme retrata um terrível vírus incurável 

causado pela vacina contra o cancro, que dizimou a 

população de Nova Iorque. Robert Neville (Will Smith) 

é um cientista brilhante que, sem saber como se tornou 

imune ao vírus, percorre, durante três anos, a cidade 

de Nova Iorque, enviando mensagens de rádio, na 

esperança de encontrar algum sobrevivente. Robert é 

sempre perseguido por vítimas mutantes do vírus, que 

aguardam o momento certo para atacá-lo.  

Paralelamente, ele realiza testes com seu próprio 

sangue, na tentativa de encontrar um meio de reverter 

os efeitos do vírus. 

A nossa opinião crítica sobre o filme " Eu Sou a Lenda" 

é que as circunstâncias que são vividas pelos 

personagens do filme são semelhantes à situação que 

nós hoje estamos a viver com o Covid 19. Por exemplo, 

o personagem principal apresenta alguns problemas 

psicológicos, pelo facto de não ter ninguém com quem 

comunicar, sendo que é o único sobrevivente. 

Também nós somos forçados ao isolamento e a evitar 

o contacto social, podemos também ver as 

semelhanças em relação às pessoas de alguns 

concelhos, com índice de contágio muito elevado, que 

não podem sair de casa depois das treze horas, 

durante o fim de semana. Também no filme o ator 

principal não pode sair à noite para evitar o contacto 

com os infetados. Também nós temos o álcool-gel e 

vacinas para fazer face à doença, como no filme, que 

há uma vacina para reverter a situação de contágio.  

Para concluir, esperamos que a história do covid-19 

não acabe como acabou o filme, por matar uma grande 

parte dos humanos que existem no planeta. 

Por Sandra Leal 3º TPGSI e  

Miguel Coelho e Vanessa Cabral 3º Téc.Dist. 

 

No ano de 2020 aparece um virus na China e nós 

estávamos longe de pensar que viveríamos uma 

Pandemia. O que estamos a viver até parece um filme 

de ficção!! Um bom exemplo de filme sobre uma 

pandemia é o filme “Eu sou a Lenda”. 

Este Filme é do género ficção e conta a história de 

Robert Neville e da população de Nova Iorque, que foi 

dizimada por um virus criado pelo próprio homem, no 

intuito de curar o cancro.  Robert Neville é um dos 

humanos que é imune ao vírus e, durante três anos, 

percorre a cidade tentando encontrar algum 

sobrevivente, por meio do envio de mensagens de 

rádio. Durante a sua jornada de procura de 

sobreviventes, Neville tenta ainda realizar testes com 

o seu sangue, a fim de encontrar formas de reverter os 

efeitos causados pela vacina do cancro, que causou a 

pandemia e quase dizimou a humanidade. 

O filme aborda vários pontos da Biologia, como por 

exemplo: doenças virais e caratateristicas do virus, 

modificaçao genética e imunização. A humanidade já 

passou por varias pandemias durante a sua história, 

como por exemplo, a Peste Negra, Cólera, Gripe 

Espanhola….e, agora, o Covid-19. 

Com a vinda de uma pandemia, começa a destruição, 

onde se destroem nações desenvolvidas e os seus 

habitantes. Confrontamo-nos com a perda de 

liberdade, colapso da economia, isolamento social e 

perda de convivência interpessoal, ganho de 

obesidade, aumento da pobreza, doença e morte e é 

esta a nossa dura realidade durante esta pandemia. 

Mas, tal como o ser humano venceu outras pandemias, 

vamos crer que o ser humano será capaz de vencer 

também esta. 
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Por Pedro Rafael 

Diretor do Curso de 
TSSMA 

UM DIA NA PRAIA DE FARO 

ALUNOS DO CURSO DE TSSMA 
 
 

Hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2020, como tem 

vindo a ser habitual desde o primeiro ano, a turma do 

curso de profissional de Técnico de Segurança e 

Salvamento em Meio Aquático (TSSMA) foi até à praia 

de Faro para mais um treino prático da disciplina de 

Técnicas e Tecnologias de Aplicáveis em Salvamento 

Aquático (TTASA). Foi mais uma manhã de muito 

trabalho. Faça sol ou faça chuva, nós estamos sempre 

prontos para um treino puxado. 

 
Salvamento com prancha de bodyboard 

A aula começou pelas 10:00 Horas, com o 

aquecimento dado pelo aluno João Neves, trabalhando 

as componentes cardiovascular e preparação física 

geral. Iniciamos com uma corrida de resistência, 

seguidos de séries de abdominais, flexões e de 

polichinelos, entre outros exercícios físicos. 

Seguidamente, a aula continuou com professor Filipe 

Lara, que deu a matéria de locomoção aquática assistida 

com prancha de surf e de bodyboard. Após a introdução 

a estes meios de locomoção assistida, praticamos várias 

técnicas e abordagens aos náufragos.   

Durante esta sessão fomos brindados com a visita 

agradável do Prof. Joca, responsável pela introdução 

deste curso na nossa escola. Ofereceu-nos também 

algum equipamento para o nosso curso. 

No final da aula, pelas 12:30 Horas, depois de um 

belo banho nos chuveiros exteriores do Centro Náutico 

regressamos à escola, no autocarro cedido pela Câmara 

Municipal de Faro, para almoçar e descansar até à hora 

da aula seguinte. 

A aula da tarde foi dedicada à manutenção dos meios 

de salvamento e ao desenvolvimento do projeto Watch 

Me. 

 
Manutenção dos meios de salvamento (Cinto de 

salvamento) 

Na aula do Prof. Pedro, voltamos à temática da 

coordenação de meios de salvamento marítimo, assim, 

entre contas e coordenação acabou o dia…. 

 
Exercício de Coordenação de meios em Salvamento 

Marítimo 

Esta foi mais uma terça-feira do curso de TSSMA. 
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Por Audrey Azoulay, 
Diretora-Geral da 
UNESCO 

DIA DA FILOSOFIA 
 

 

O Dia 19 de novembro, dia Mundial da Filosofia 2020 

é, por vários motivos, excecional. É uma celebração no 

meio de várias crises - sanitária, económica, climática e 

também existencial. Esta pandemia veio por em causa 

muitos aspetos das nossas sociedades: desde a nossa 

relação com a comunidade até à nossa condição como 

indivíduos, passando pelos nossos sistemas 

económicos e políticos. 

Este dia é, este ano, por todos estes motivos, 

particularmente significativo. O Dia Mundial da Filosofia 

é uma oportunidade para celebramos não só uma 

disciplina académica ou uma ciência humana, como 

também algo mais profundo: uma certa forma de 

estarmos no mundo, ainda mais necessária no contexto 

em que vivemos. 

A filosofia é, de facto, essa abordagem fundamental 

através da qual cada indivíduo se relaciona consigo 

próprio e se posiciona no mundo. 

Longe de estar separada da vida, a filosofia 

contempla-a, questiona-a e determina-a. Assim, nas 

palavras do filósofo senegalês Souleymane Bachir 

Diagne, a atividade filosófica está "presa ao corpo 

humano"; é uma capacidade de "distanciamento", 

partilhada por todas as culturas. Enquanto sistema 

formal, tradição espiritual ou património escrito ou oral, 

antes de ser conteúdo, a filosofia é um olhar e uma 

atitude perante o mundo; está sempre viva e em 

movimento. 

Por este motivo é tão necessária e útil em períodos 

de "mau tempo", utilizando a expressão do filósofo 

francês contemporâneo Vincent Descombes. De facto, é 

nas profundezas da incerteza que a filosofia se revela 

mais necessária do que nunca, porque ao questionar o 

mundo, permite-nos resistir ao reducionismo, seja ele 

qual for, permitindo ainda ampliar horizontes. 

Num ponto de viragem da história da humanidade, a 

filosofia é, assim, um instrumento excecional que 

permite as transformações tecnológicas, ambientais e 

humanas que são, simultaneamente, conceptuais e 

práticas. 

Para encontrar respostas aos desafios 

contemporâneos, a UNESCO apoia-se diariamente nos 

recursos da filosofia: ouvindo todas as filosofias, 

incluindo as indígenas, para reconstruir a nossa relação 

com a natureza; pedindo aos filósofos que reflitam sobre 

os princípios éticos da inteligência artificial; ou, no meio 

da crise, que se distanciem o suficiente para imaginar o 

mundo de amanhã, através da série de vídeos "Vozes 

de Mulheres". 

Deste modo não ficamos indefesos face a crises e 

acontecimentos sem precedentes. Este dia mundial 

deve constituir uma oportunidade para celebrar, para 

festejar a filosofia, para recordar que ela nos proporciona 

algum distanciamento e conforto, e que consolida a 

nossa existência. Também deve ser uma oportunidade 

para promover a prática da filosofia, desde o apoio à 

investigação universitária até ao fomento da filosofia 

para crianças, que desperta o olhar desde a mais tenra 

idade. 

Neste Dia Mundial da Filosofia, a UNESCO gostaria, 

de o convidar a pôr em prática este distanciamento 

intelectual, que constitui o primeiro passo para uma 

solução duradoura para as crises que estamos a 

atravessar. 

Feliz Dia Mundial da Filosofia para todas e para 

todos!
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Por Audrey Azoulay, 
Diretora-Geral da 
UNESCO 

DIA INTERNACIONAL PARA A 

ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES 
 

 

Num momento em que o mundo enfrenta uma crise 

sanitária, económica e social sem precedentes, não 

devemos esquecer que a pandemia de Covid-19 se 

sobrepõe a uma "pandemia de sombras", a da violência 

contra raparigas e mulheres. 

Antes da pandemia, estimava-se que, todos os anos, 

243 milhões de mulheres e raparigas entre os 15 e os 49 

anos de idade eram vítimas de violência física ou sexual 

perpetradas por um membro da sua família imediata. 

Infelizmente, é provável que este número aumente, 

uma vez que muitas raparigas e mulheres tiveram de ser 

confinadas com os seus agressores. Segundo dados 

disponíveis em muitos países, a violência doméstica já 

aumentou, em média, 30%. 

As raparigas também parecem estar numa situação 

de risco muito elevado: de acordo com a ONG Save the 

Children, poderá haver mais um milhão de gravidezes 

forçadas em 2020, e mais dois milhões de mutilações 

genitais nos próximos 10 anos. 

Contudo, esta violência não é apenas física: é 

também económica e social. Está, ao mesmo tempo, a 

ramificar-se cada vez mais online, tomando 

nomeadamente a forma de assédio sexual nas 

plataformas e redes. 

Todas estas formas de violência vêm de longe: estão 

enraizadas nas mentalidades e nas desigualdades 

sistémicas de género. Devemos, portanto, combater as 

causas profundas desta violência e dos estereótipos de 

género para construirmos a igualdade na mente das 

pessoas. 

A UNESCO, que fez da igualdade de género uma 

prioridade transversal, trabalha incansavelmente para 

alcançar este objetivo. A nossa Organização está a 

trabalhar, em primeiro lugar, na urgência da crise 

sanitária, para assegurar que todas as raparigas 

encontrem o seu caminho de volta à escola - 11 milhões 

de raparigas estão hoje em risco de serem deixadas pelo 

caminho. 

A nossa Organização também desenvolve ações de 

longo prazo contra a persistência dos preconceitos 

ajudando a desconstruir os estereótipos por vezes 

contidos nos manuais escolares, promovendo as 

carreiras científicas de raparigas e mulheres, apoiando 

mulheres jornalistas vítimas de assédio e combatendo 

os preconceitos que circulam através das tecnologias 

online - este é nomeadamente o sentido do nosso 

empenho em definir os princípios éticos da inteligência 

artificial. 

Em termos mais gerais, a luta contra a violência 

perpetrada contra as mulheres diz respeito a todos e 

cada um de nós - incluindo, naturalmente, os homens e 

os rapazes cujo papel é essencial. 

Neste Dia Internacional, a UNESCO deseja apelar a 

uma ampla consciência cidadã e humanista para expor 

à luz do dia esta pandemia de sombras que tão 

seriamente ameaça os nossos valores e as nossas 

sociedades.  
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Por Audrey Azoulay, 
Diretora-Geral da 
UNESCO 

DIA DOS DIREITOS HUMANOS 
 

 

"Negar às pessoas os seus direitos humanos é 

questionar a sua própria humanidade", afirmou 

Nelson Mandela, defensor por excelência desse "ideal 

comum" definido pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. 

Ao celebrarmos o Dia Internacional dos Direitos 

Humanos, estas palavras ganham um sentido ainda 

mais especial neste momento difícil para a comunidade 

internacional. 

De facto, a pandemia exacerbou velhas feridas, 

agravou as desigualdades, aumentou a violência contra 

as mulheres e atingiu duramente as mais vulneráveis. É 

precisamente por este motivo que esta crise nos dá a 

todos a oportunidade de colocarmos os direitos 

humanos no centro do nosso projeto comum, para 

"reconstruir melhor", tema deste ano 2020. 

O mandato da UNESCO adquire deste modo uma 

profunda pertinência, sustentada numa convicção 

humanista: um mundo mais harmonioso basear-se-á 

nos pilares universais da cultura, da educação, da 

ciência e da informação. 

Assim, desde o início da pandemia, trabalhamos 

incansavelmente, em todas as nossas áreas de 

competência, nomeadamente para lutar contra as 

manifestações de racismo e xenofobia, que podem ter 

aumentado neste contexto. 

Este é o sentido do nosso trabalho no âmbito da 

Coligação Internacional de Cidades Inclusivas e 

Sustentáveis da UNESCO. Escolhemos as cidades 

como espaços privilegiados para formular uma resposta 

contra todas as formas de discriminação, exclusão e 

violação dos direitos inalienáveis, pois estes são a 

condição indispensável para a nossa dignidade. 

Além disso, a pandemia demonstrou, mais do que 

nunca, o valor da investigação científica e fomentou o 

desenvolvimento de ferramentas digitais adaptadas aos 

desafios do nosso tempo. A UNESCO está assim 

empenhada em promover um progresso científico 

humanista através da elaboração de dois instrumentos 

normativos sobre a ética da inteligência artificial e sobre 

a ciência aberta. 

Por último, este Dia Internacional constitui uma 

oportunidade para reafirmarmos o nosso compromisso 

com outro destes direitos fundamentais, o direito à 

educação, proclamado no Artigo 26º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos: "Toda a pessoa tem 

direito à educação". 

Esta Declaração deve ser, mais do que nunca, a 

nossa referência, porque, recordando as palavras de 

Eleanor Roosevelt no momento da sua adoção, elevará 

os direitos de todos e cada um, em todas as regiões do 

mundo, e permitirá o acesso a "melhores condições de 

vida e a uma liberdade mais ampla". 

Neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, 

recordemos assim que os direitos humanos não são um 

dado adquirido para sempre, são antes uma conquista 

diária, para a qual devemos mobilizar-nos agora e no 

futuro. 

 

 
In https://aidglobal.org/ 
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Por Isabel Nascimento 
coordenadora Eco-
escolas, ESPR 

A ESPR HASTEOU A BANDEIRA 

VERDE ECO-ESCOLAS 
 

 

Foi no passado dia 15 de dezembro que se hasteou 

a bandeira Eco-Escolas na Escola Secundária Pinheiro 

e Rosa. Galardão atribuído pela Associação Bandeira 

Azul Europeia (ABAE), referente ao trabalho 

desenvolvido em prol do ambiente e da educação 

ambiental na escola, no ano letivo 2019/2020. 

Devido às restrições impostas pela pandemia, a 

cerimónia de hasteamento realizou-se em duas 

sessões, uma de manhã e outra de tarde e foram 

convidados os eco-delegados representantes das 

turmas da escola. Estiveram também presentes 

elementos da Direção do agrupamento, professores e 

funcionários. 

Após a tradicional fotografia de grupo, alguns 

intervenientes na sessão tomaram a palavra, realçando 

a importância da implementação do programa Eco-

Escolas na melhoria da sustentabilidade ambiental da 

escola. A eco-delegada Maria Roque apelou ao 

envolvimento de toda a comunidade escolar no 

programa, como forma de promover a adoção de 

comportamentos ambientais mais sustentáveis na 

escola e no meio. Salientou iniciativas implementadas 

no ano letivo anterior, relativas, quer à redução do 

plástico descartável (como a promoção da utilização de 

garrafas de água de uso permanente), quer à poupança 

energética através da instalação de painéis 

fotovoltaicos. A professora Marta Silva, responsável pelo 

projeto BikeMe, realçou a importância de uma 

mobilidade cada vez mais sustentável e informou que se 

encontram disponíveis bicicletas, que foram alvo de 

manutenção na oficina BikeMe, para serem cedidas aos 

elementos da comunidade escolar, que assim o 

pretendam. Por fim tomou a palavra, o professor André 

Rodrigues que aproveitou o momento para divulgar a 

campanha “Papel por alimentos”, uma ação promovida 

pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, 

com contornos ambientais e de solidariedade: todo o 

papel recolhido é convertido em produtos alimentares a 

distribuir pelos mais carenciados. 

Relativamente ao presente ano letivo, as atividades 

referentes à implementação do Programa Eco-Escolas 

iniciaram-se com a realização de uma auditoria 

ambiental, que constituiu o ponto de partida para a 

elaboração de um diagnóstico e um plano de ação. Este 

plano de ação foi alvo de discussão, no dia 17 de 

dezembro, na primeira reunião do conselho Eco-

Escolas, constituído por representantes de toda a 

comunidade educativa. Marcaram presença na reunião 

um número bastante significativo de eco-delegados, 

cuja participação e proatividade foram bem 

demonstrativas do seu empenho em tornar a escola, a 

comunidade e o planeta mais sustentáveis. 
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Por Inês Botequilha 
aluna do 12.º Ano, ESPR Associação de Estudantes 

 

 

Decorrem as eleições para a Associação de 

Estudantes. 

A Lista R derivou de um pensamento conjunto entre 

quatro alunas (Iara João, Inês Botequilha, Jamila 

Francisco e Nádia Costa, do 12.º ano), com o objetivo 

de melhorar as condições da escola secundária Pinheiro 

e Rosa e a experiência escolar de todos os alunos que 

pertençam à mesma. O tema escolhido para a nossa 

lista foi o filme do Ratatouille. 

Optámos por escolher este tema visto que fomos 

inspirados pela perseverança do Remy em não desistir 

do seu sonho de ser um grande chefe, e que para o 

alcançar se focou nos seus sonhos, superando as 

dificuldades, estudando ainda mais e colocando em 

prática as suas capacidades, para aperfeiçoar as suas 

técnicas. 

O nosso lema é: “Foca-te nos teus objetivos!”, pois 

tal como o Remy que se focou no seu grande sonho e 

estudou para o conseguir, temos a certeza que os 

estudantes também o conseguirão. O único segredo é 

acreditar nas nossas capacidades! 

Enquanto lista candidata, apresentámos medidas cujas 

realização será possível. 

 

 

  
 

 

 

 



O PROSA 12 

Por Inês Silva, aluna do 
10.º Ano/ A, ESPR 

Refletindo sobre a PENA DE 

MORTE 
 

 

 

A tese que se defende face a este problema é que a 

pena de morte é cruel, desumana e degradante, 

independentemente do arguido, do crime e da culpa ou 

inocência que eventualmente exista. 

A Pena de morte é a negação dos Direitos Humanos, 

condenar alguém à morte é negar o direito à vida, esta 

é também discriminatória. Nos países onde vigora a 

pena de morte há mais probabilidade de ser condenada 

à morte uma pessoa pobre ou que pertença a uma 

minoria racial, étnica ou religiosa, devido à 

discriminação persistente do sistema judicial. Do mesmo 

modo, grupos pobres e marginalizados têm menos 

acesso aos recursos legais que necessitam para se 

defenderem. 

«A pena de morte não é a solução para a violência. 

É sintoma de uma cultura de violência.» 

Que poder têm um Estado para aplicar a pena de 

morte a um ser humano? 

A aplicação da pena de morte não reduz 

drasticamente a criminalidade existente. Em países 

onde a pena de morte é legalizada, devido a crimes 

como violação, roubos, violência, entre outros, entre 

1973 e 2004 nos Estados Unidos, uma em cada vinte e 

cinco pessoas condenadas à morte, são inocentes. 

O Indivíduo condenado tem direito à vida, como se 

refere na carta dos Direitos Humanos, referente à vida 

artigo nº3- “Todo o indivíduo tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoal.” Portanto, 

independentemente de ser culpado ou inocente. Muitas 

vezes algumas falsas acusações devem-se a 

preconceitos, tais como cor de pele, cultura, religião e 

sexualidade. 

 

 

A condenação e o julgamento injusto que leva à 

morte de arguidos inocentes, leva a que a pena de morte 

seja irreversível. Muitas vezes a aplicação desta pena, 

em países onde está legalizada, provém de erros 

judiciários na investigação da verdade e também por 

falta de um acompanhamento judicial competente. Estes 

erros judiciais, hoje em dia, podem ser detetados mais 

facilmente, devido à grande evolução da ciência forense, 

em comparação com trinta anos atrás. 

 Uma vez que hoje em dia, tanto os tribunais como a 

polícia, dispõem de instrumentos que nos dão maior 

precisão em termos de provas, tais como testes de ADN, 

impressões digitais, que muito raramente é enganoso, o 

que ajuda a provar a inocência de um arguido nesta 

situação. 

   Vingança não é justiça, não podemos aplicar uma 

pena de modo a «pagar pelo que fez», logo podemos 

ver que com esta atitude não fixamos valores 

humanistas, enquanto sociedade. 

Matar um criminoso é descer ao nível do criminoso, 

tanto é criminoso o que mata, como o que manda matar, 

logo, a autoridade tem poder para... mas comete o 

mesmo erro de quem foi julgado por um crime e é 

condenado a morrer. 



O PROSA 13 

Por Ana Melão, 
Coordenadora da 
Biblioteca Escolar, na 
ESPR 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
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CARTÃO DE NATAL 
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