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Entrevista ao Presidente da
Câmara Municipal de Faro

Entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau
“(..) não teríamos conseguido muitas das coisas que conseguimos se não fossem os jovens.”
No âmbito do Projeto Interdisciplinar, a turma D, do 11.º ano, acompanhados pelas professoras Isabel Monteiro
e Liliana Vieira, realizou no passado dia 5 de maio, uma entrevista ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro,
Rogério Bacalhau. Esta entrevista teve como fio condutor a participação ativa dos jovens na cidade de Faro e de
como a instituição governativa pretende melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos.

11.º D: Considera que a cidade
de Faro é uma cidade sustentável,
em termos gerais?
Presidente
da
Câmara

Municipal (PCM): Relativamente à
cidade, penso que sim, aliás, o
concelho
de
Faro
tem
características muito próprias. Só

para dar um exemplo, a freguesia do
Montenegro tem um hospital, um
aeroporto, praias...nenhuma outra
freguesia no país tem estas
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características. A cidade é dotada
de infraestruturas, desde logo os
Serviços da Administração Central
que estão cá todos, como capital de
região que somos. Temos dois
hospitais, uma universidade e um
conjunto de infraestruturas que
poucos concelhos têm. Para além
do património que temos e que nos
dá um grande orgulho, a cidade tem
todas as infraestruturas para
podermos, de alguma maneira, viver
bem e ter tudo de uma forma
acessível. Claro que, como em
todos os concelhos, há muito a fazer
em termos de manutenção e no
sentido de projetar o futuro. É nossa
intenção continuar a fazer melhorias
para que a qualidade de vida seja
cada vez melhor.
11.º D: Na sua opinião, a cidade
de Faro dispõe de zonas verdes
aprazíveis para a sua população?
(PCM): Nós temos vindo a tentar
recuperar. Posso dizer-vos que, só
nos últimos três anos, plantámos
mais de seiscentas árvores; temos,
neste momento, um outro concurso
a decorrer para a aquisição de
muitas mais, mas é um trabalho que
está sempre a ser feito. Nós
passámos, neste mandato, a
responsabilidade da manutenção
dos jardins para as Juntas de
freguesia, que têm estado a fazer
um excelente trabalho. Estamos,
neste momento, a requalificar a
Alameda João de Deus, o que não
se fazia há mais de cinquenta anos,
e vamos iniciar, no próximo mês, a
requalificação da Mata do Liceu, que
há décadas que não tinha qualquer
intervenção.
Estão
igualmente
previstos alguns novos parques no
concelho, desde logo um parque na
Penha, também com grande
dimensão, que no futuro virão
certamente melhorar as condições
de atratividade do concelho. O
Parque Ribeirinho também tem
vindo a sofrer melhorias e há ainda
outras ideias que temos e que no
futuro iremos apresentar.
11.º
D:
O
problema
habitacional em Faro é uma
realidade, principalmente devido
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à especulação imobiliária. De que
forma os órgãos de gestão estão
a encarar este problema?
(PCM): A habitação tem sido um
problema nos últimos anos. Antes
da pandemia, atingiu picos muito
graves
porque
os
próprios
estudantes que vinham para a
universidade,
não
conseguiam
arranjar alojamento em Faro e
alguns deles, em 2019, tiveram de
arranjar alojamento nos concelhos
aqui ao lado. Com a pandemia, essa
situação esbateu-se um pouco, mas
tem sido um problema. Em primeiro
lugar, porque a habitação é escassa,
sendo a oferta que existe muito
inferior à procura. Nos anos de crise,
2010, 2011, 2012, estivemos
praticamente parados e isso, de
alguma forma, agravou o problema.
Neste momento, a construção está a
trabalhar bem, mas leva tempo.
Temos, de momento, duas grandes
empreitadas prontas para lançar
para realojar pessoas em habitação
social, com cerca de setenta e cinco
fogos; vamos lançar mais uma
urbanização com cerca de cento e
cinquenta fogos de habitação social
e vários outros projetos a custos
controlados, em particular, para
atribuirmos aos jovens e a algumas
pessoas carenciadas. Estamos a
falar de lançar um projeto este ano
para a construção de cem fogos a
custos controlados e estamos a
preparar uma grande urbanização
em Estoi que terá algumas centenas
de fogos, também a custos
controlados. Portanto, estamos a
tentar dirimir esse problema embora
os poderes públicos aí tenham uma
intervenção reduzida porque o
mercado imobiliário é que manda
nisto e, felizmente por um lado, a
procura tem sido grande e isso tem
levado a que os preços disparem.
11.º D: Com os fenómenos
meteorológicos cada vez mais
extremos, como é que a Câmara
Municipal
irá
solucionar
o
problema das inundações na
baixa da cidade? O projeto da
zona ribeirinha abrange este
problema?

(PCM): O maior problema que
temos ocorre quando há grande
precipitação e a maré está cheia.
Felizmente, a cidade tem um bom
escoamento de águas, mas quando
a maré está cheia, a água não tem
para onde escoar e isso provoca
inundações. Desde há cinco ou seis
anos, que a FAGAR tem um projeto
de requalificação de toda a sua rede
e temos vindo a melhorar essa
situação, tanto que aqui há uns anos
tínhamos muitas mais situações de
cheias do que temos hoje, mas
ainda temos algumas: a zona de
São Luís, por exemplo, onde
estamos a trabalhar no sentido de
melhorar essa situação, e aqui na
zona da Baixa em dois ou três
pontos. Andamos a tentar criar
algumas soluções, mas muitas
delas são soluções de difícil
implementação, porque o problema
que temos é que, em momentos de
maré cheia, a água não tem para
onde escoar.
11.º D: A Câmara Municipal tem
em curso algum projeto de
poupança
de
água,
dado
estarmos numa região deveras
afetada por esta calamidade?
(PCM): Estamos a fazê-lo em
dois níveis: por um lado, melhorando
a eficiência da rega dos nossos
jardins através da implementação
da chamada “rega inteligente”, em
que se minimizam as perdas de
água e se faz a rega em momentos
cruciais de forma a gastar menos.
Temos vários projetos em estudo.
Também a FAGAR tem vindo a fazer
um conjunto de investimentos no
sentido de minimizar as perdas de
água (nós temos, em média, as
perdas que a FAGAR tem e que
andam entre os 17% e os 20%, o
que, tendo em conta os indicadores
nacionais, é um bom rácio). Há
câmaras que chegam a perder 70%
de água. Isto significa o quê? Que se
nós comprarmos mil litros de água,
há duzentos que perdemos ao longo
da rede. Há câmaras que perdem
setecentos. São, portanto, valores
astronómicos.
Por outro lado, temos vindo a fazer
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um grande esforço com um
investimento na melhoria da rede,
na melhoria das condições de
deteção dessa mesma perda de
água, e implementamos algo muito
prático e que não tem só a ver com
a perda de água, mas também com
o fornecimento às popula-ções:
desde há seis anos a esta parte
temos piquetes permanentes, 24
horas por dia, 365 dias por ano. Até
aqui, há alguns anos, quando havia
uma rutura, por exemplo, à sextafeira fechava-se a água e depois na
segunda-feira ia-se de alguma
forma resolver o problema. Agora
não, se ocorrer um problema, seja
ao sábado ou ao domingo, temos
piquetes: chamamos as pessoas e
não saímos de lá enquanto o
problema não estiver resolvido.
11.º D: Em termos de educação
e inovação, não seria pertinente
criar incubadoras de empresas
para que jovens licenciados
pudessem criar as suas primeiras
empresas e assim fixar mão de
obra qualificada?
(PCM): Nós estamos a trabalhar
nisso
juntamente
com
a
Universidade do Algarve, aliás, a
Universi-dade do Algarve, neste
momento, está a requalificar um
edifício que tem no polo da Penha:
qua-tro mil metros quadrados para
instalar empresas ligadas às novas
tecnologias. Isto é um projeto que
nós temos com eles e que está
neste momento a decorrer: esses
quatro mil metros já estão
perfeitamente
destinados
a
empresas que querem cá instalarse, e a outras que já cá estão instaladas e que querem melhores
condições.
Paralelamente a isso, vamos
agora, ou melhor, queremos dentro
de algum tempo, colocar no
mercado um lote de terreno ao lado,
no complexo desportivo, para a
construção de mais dez mil metros
quadrados para a instalação de
empresas de novas tecnologias.
Essa é uma área em que nós
temos apostado muito. Já várias
empresas se instalaram no concelho
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de Faro, o que é muito positivo
porque este tipo de empresas
emprega pessoas, jovens do mundo
inteiro e nós temos excelentes
condições. E porquê? Porque temos
aqui o aeroporto e, portanto, vamos
para qualquer parte do mundo muito
rapidamente; porque a cidade tem
muita animação, muita cultura e
estas pessoas podem, de alguma
forma, para além do trabalho, ter
uma vida muito ativa; além disso, a
cidade é plana, pode-se andar a pé,
pode-se andar de bicicleta e
rapidamente se chega a qualquer
sítio. Temos algumas empresas que
já se instalaram cá e por isso
estamos a apostar na criação de
condições para que mais empresas
possam cá instalar-se também. É
muito positivo para a cidade, mas
também para a universidade, e é
neste sentido que estamos a
trabalhar em conjunto.
11.º D: Em termos sociais, a
pandemia trouxe o desemprego e
a pobreza. Como é que a Câmara
Municipal está a organizar a sua
ação social?
(PCM): Desde o primeiro dia da
pandemia que a nossa grande
preocupação tem sido de alguma
forma chegar às populações mais
carenciadas, mais desfavorecidas e
àquelas pessoas sobre as quais a
pandemia teve maior impacto. É
preciso ver que muitas pessoas
ficaram de um momento para o outro
sem rendimento absolutamente
nenhum. Estou a falar daquelas
pessoas que trabalham e que
ganham o seu dia a dia com o
trabalho que fazem, como as
cabeleireiras, e todo esse tipo de
atividade em que as pessoas, se
não
trabalharem,
não
têm
rendimento. Quando a pandemia
nos chegou em março do ano
passado, essas pessoas foram as
primeiras a ficar afetadas, porque de
um dia para o outro ficaram sem
trabalho, e quando digo trabalho é
mesmo no sentido efetivo. Nós o
que fizemos? Criámos um conjunto
de medidas de apoio, fizemos
protocolos com todas as instituições

e PSS (Plano de Segurança e
Saúde) do concelho, no sentido de
fornecermos alimentação, roupa, e
até outros materiais que são
precisos para o dia a dia. Nós
tivemos, por exemplo, o MAPS (um
dos principais parceiros em abril do
ano passado) que chegou a fornecer
vinte mil refeições a um conjunto
muito alargado de famílias e
pessoas. A nossa preocupação
nessa altura não foi propriamente
criar estas condições, mas foi
chegar às pessoas. Muitas delas
passaram algumas privações, fome,
nos primeiros dias, porque não
sabiam sequer que nós tínhamos
implementado esta medida. E ainda
hoje temos ativos protocolos com
todas as instituições. O que fazemos
é injetar dinheiro nestas instituições
e são elas, através do seu trabalho,
com os seus voluntários, que fazem
este serviço. Quando a verba que
nós lá colocamos se esgota,
reforçamo-la. Ainda há pouco
fizemos isso com duas das
instituições. Portanto, essa foi a
nossa grande preocupação, para
além de ajudar as autoridades de
saúde no seu dia a dia, que também
não estavam preparadas para dar
resposta a esta situação. Temos,
pois, trabalhado em colaboração
com as autoridades de saúde e
ainda agora estamos a trabalhar
com o Centro de Vacinação que
fomos nós que, de alguma forma,
instalámos. A ARS (Administração
Regional de Saúde) está neste
momento com os seus técnicos a
vacinar as pessoas (a parte da
saúde é obviamente com eles), mas
somos nós que, de certa maneira,
estamos a ajudar com toda a outra
logística.
A
nossa
grande
preocupação foi sempre chegar às
pessoas, através das famílias
diretamente, e também depois
chegar à economia, e por isso
baixámos o valor do IMI (Imposto
Municipal sobre Imóveis). Cerca de
um milhão de euros, este ano, não
foi cobrado por nós e, portanto, ficou
nas famílias; isentámos a derrama
para as pequenas empresas e isso
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dá-nos também cerca de menos
meio milhão de euros; fizemos um
conjunto de atividades de forma a
dinamizar o comércio local, com
aquela campanha do “Faro Somos
Todos”. Estas três vertentes,
economia, empresas e famílias,
foram sempre a nossa grande
preocupação,
para
podermos
ultrapassar esta pandemia.
11.º D: Ainda nesta linha,
vemos hoje a dependência
extrema da região do Algarve em
relação à atividade turística. Há
alguma iniciativa com vista ao
incentivo para a criação/ fixação
de outras atividades económicas
na região?
(PCM): Faro, até há oito anos,
era essencialmente uma cidade de
comércio e serviços, mais de
serviços até do que comércio.
Sendo capital, temos cá todos os
serviços concentrados do estado,
logo, isso dava-nos aqui uma grande
dinâmica. Quando cheguei à
Câmara, nós definimos dois vetores
de atuação para diversificar a
economia do concelho de Faro, que
tem muito comércio, muitos serviços
e muita agricultura também. Quais
foram os dois vetores? Um deles foi
o turismo. Faro não tinha turismo até
praticamente há oito anos; as
pessoas que vinham a Faro vinham
em serviço, tratar de assuntos. Era
um turismo muito profissional, ligado
à atividade profissional de cada um,
ou para tratar de assuntos pessoais.
Atualmente, Faro já tem quatro
vezes mais camas do que tinha há
oito anos, e fomos nós que
conseguimos fazer isso. Essa foi,
portanto, uma aposta ganha; temos
hotéis novos, instalações novas. Vai
abrir agora um hotel de cinco
estrelas, que nunca tivemos, na Rua
de Santo António. Esse vetor esteve
sempre subjacente na nossa
atuação.
O segundo vetor tem a ver com
outra questão que já referi
anteriormente: trazer empresas de
base tecnológica. Já temos algumas
no concelho e estamos a criar
condições para que mais se possam
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aqui instalar.
11.º
D:
A
população
portuguesa, em geral, e a de Faro,
em particular, é uma população
envelhecida. Que medidas tomou
ou espera tomar a Câmara para o
envelhecimento ativo?
(PCM): Desde 2012, que temos
um gabinete de apoio ao idoso, com
uma equipa de pessoas que
juntamente com as autoridades das
forças de segurança, em particular a
PSP
e
a
GNR,
faz
um
acompanhamento das pessoas
idosas do concelho, em particular,
as que estão isoladas. Quando a
pandemia chegou, este mesmo
gabinete telefonava diariamente
para cerca de duas centenas de
pessoas, que tínhamos referenciado
no concelho, e que viviam sozinhas,
para percebermos se precisavam de
ajuda e algumas precisavam… para
ir,
por
exemplo,
comprar
medicamentos e até comida e outras
coisas. De facto, temos tido sempre
esta preocupação. Aliás, antes dos
meus mandatos, já existia este
gabinete
na
Câmara
que
dinamizava
um
conjunto
de
atividades destina-das a estas
mesmas pessoas, levando-as a
passear a determinados sítios,
como o fórum, o teatro, e criando
atividades para que saíssem de
casa e pudessem conviver uns com
os outros.
Hoje, estas situações estão mais
ou
menos
suspensas,
mas
continuam ainda a acontecer. Ainda
agora editámos um terceiro livro de
receitas, que distribuímos aos
idosos, dado que agora estão muito
mais tempo em casa. Assim, temos
este gabinete que juntamente com
as
autoridades
fa-zem
esse
acompanhamento
e
temos
transporte social para as pessoas
(nomeadamente as das zonas
rurais) que precisam de vir a Faro.
Agora, com a questão da vacinação,
disponibilizámos transporte gratuito.
Este gabinete faz, pois, um
acompanhamento muito grande aos
idosos. Além disso, acompanhamos
de muito perto as instituições que

trabalham com a terceira idade, no
sen-tido de criar condições para que
as
pessoas
tenham
melhor
qualidade de vida.
11.º D: Sendo o slogan de Faro
“Evoluímos
consigo”,
que
conselho daria aos jovens
residentes para poderem ser mais
ativos na construção do seu
concelho?
(PCM): Essa é difícil... Acima de
tudo, sejam curiosos com o vosso
concelho. A vossa presença aqui
hoje é um bom exemplo de alguém
que quer olhar para o concelho, de
alguém que está alerta, de alguém
que é crítico. E a crítica é positiva
quando é bem feita e quando tem
fundamento. E, por-tanto, todos nós
temos um papel nessa construção,
não é o presidente da câmara, não
são os ve-readores que fazem o
concelho, nós gerimos algumas
coisas do concelho. Temos tido um
bom desenvolvimento nos últimos
anos porque criámos algumas
condições para isso, mas essencialmente
porque
os
nossos
empresários
acreditaram
e
investiram muito no concelho. Muita
da res-tauração que temos hoje no
concelho, há dez anos não existia, e
praticamente todos os empresá-rios
que investiram nos últimos dez anos
são jovens. Há aqui uma confiança
que se ganhou, mas há também
uma inovação da parte dos jovens
para isso. Não somos nós que
fazemos a economia do concelho,
não teríamos conseguido muitas
das coisas que conseguimos se não
fossem os jo-vens.
Portanto, o conselho que vos dou
é: participem civicamente, discutam
uns com os outros, vejam qual é o
potencial que vos interessa. Há
muitas coisas no concelho! Há
muitos jovens a desenvol-ver
atividades de agricultura aqui no
concelho, uns por iniciativa própria,
outros
porque
pegaram
em
propriedades dos pais e as
desenvolveram. Nós temos um
potencial muito grande, como todos
os concelhos, como o país em geral,
mas é preciso iniciativa e é preciso
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saber hoje aquilo que se faz.
Ninguém consegue ter um bom
restaurante se não perceber de
hotelaria e, portanto, a educação e a
formação hoje são muito mais
importantes do que eram há trinta,
quarenta ou cinquenta anos. Hoje,
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para se ter algo que vingue, é
preciso que tenha qualidade seja em
que área for. E, para ter qualidade, é
preciso que as pessoas saibam
aquilo que estão a fazer. Por isso, a
formação aqui é importantíssima e
vai continuar a ter um papel

fundamental.
Entrevistadores: Diogo Cavaco,
Inês Faria e Fábio Cortes.
Gravação de vídeo e áudio:
Sebastião Costa
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Por Liliana Vieira,
professora de Área de
Integração, ESPR
No âmbito das Comemorações do
aniversário dos acontecimentos de 25
de abril, de 1974 e da Estratégia de
Cidadania deste Agrupamento, que
pretende promover a participação
cidadã, os alunos do 2.º ano dos
Cursos Técnicos de Desporto e
Turismo, realizaram o cartaz alusivo
ao mote “Portugal é uma República
soberana, baseada na dignidade da
pessoa humana e na vontade popular
e empenhada na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária.
(Artigo 1.º da Constituição da
República Portuguesa).
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25 de abril
Esta atividade foi inserida no tema
2.3 “A construção da democracia”, do
módulo 4, e culminou com a exposição
dos trabalhos realizados pelos alunos
na Biblioteca Escolar, durante os dias
21 e 30 de abril.
Paralelamente,
os
alunos
visualizaram o filme “Capitães de Abril,
da realizadora Maria de Medeiros,
para, verdadeiramente, assimilarem a
importância que a Revolução dos
Cravos trouxe à sociedade portuguesa
e à sua atual vida.
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Por Ana Melão,
Coordenadora da
Biblioteca Escolar da
ESPR

25 de abril

25 curiosidades sobre o 25 de abril

1.

O golpe foi liderado por Capitães, que faziam parte do Movimento das Forças Armadas (MFA);

2.

O 25 de abril foi uma revolução porque a política do nosso País se alterou completamente, mas não houve a
violência habitual das revoluções (manchada de sangue inocente);

3.

No próprio dia da revolução, uma pastelaria na Baixa preparava-se para comemorar mais aniversário
oferecendo flores a todos os clientes. A funcionária encarregada de comprá-las passou pelos militares e
começou a distribuir os cravos vermelhos. Os soldados puseram-nos nos canos das espingardas. O cravo
tornou-se a imagem da Revolução e o 25 de Abril ficou conhecido (pelo menos nos seus primeiros tempos)
como a Revolução dos cravos;

4.

Apenas 4 pessoas morreram nesta Revolução, junto ao Quartel do Carmo, antiga sede da PIDE-DGS. Os seus
nomes eram Fernando Gesteira, José J. Barneto, Fernando Barreiros dos Reis e José Guilherme R. Arruda.

5.

A Revolução abriu uma fase de revoluções pela democratização na Europa do Sul.

6.

A Revolução começou na noite de dia 24 de abril, quando Otelo Saraiva de Carvalho ocupou secretamente o
quartel da Pontinha, em Lisboa;

7.

Pelas 22h55, os Emissores Associados de Lisboa emitiram a canção “E Depois do Adeus” de Paulo de
Carvalho, a primeira senha do golpe militar, que significava: prepararem o golpe;

8.

A segunda senha era transmitida à 00h20, pela Rádio Renascença, no programa “Limite”, com a música
“Grândola Vila Morena” de Zeca Afonso. Esta senha começava a Revolução. Esta música se tornaria na músicasímbolo da luta contra a ditadura;

9.

Pelas 04h20 o MFA difundia pelo Rádio Clube Português o 1.º comunicado ao país;
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10. Ao nascer do dia, as Forças da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, lideradas pelo Capitão Salgueiro Maia
estacionaram no Terreiro do Paço;
11. Às 04h45m foi lido o 2.º comunicado do MFA, na antena do RCP, onde se aconselhava a população a manter
a prudência e a calma.
12. Pelas 13h30, as forças paramilitares leais ao regime, começaram a render-se. A 1.ª foi a Legião Portuguesa.
13. As forças do MFA, lideradas pelo capitão Maia, cercaram e tomaram o quartel do Carmo, onde se refugiara
Marcelo Caetano;
14. Marcelo Caetano recusou assinar a sua rendição perante um capitão, pois não queria que o “poder caísse” nas
ruas foi então chamado o general António Spínola. Este tinha sido publicado o livro “Portugal e o futuro”, que
apontava soluções políticas e não militares para a Guerra Colonial, afirmando que a essência da Nação, a
segurança física, o bem-estar material e social dos portugueses estavam em grave risco. Esta obra vendeu, em
poucos meses, 350 mil exemplares, tornando-se um autêntico sucesso de vendas. Spínola ganhou fama,
prestígio e sobretudo respeito;
15. Pelas 19h30m, Marcello Caetano e os ministros que estavam com ele no Quartel do Carmo foram transportados,
numa Chaimite, para o posto de comando do MFA, na Pontinha, Marcello Caetano foi levado depois por
Salgueiro Maia para o Aeroporto, partindo com a família rumo ao exílio, no Brasil.
16. Spínola tornou-se presidente da Junta de Salvação Nacional (JSN), que passou a deter as principais funções
de condução do Estado após o golpe. Spínola foi ainda escolhido pelos seus camaradas para exercer o cargo
de 1.º Presidente da República depois do Estado Novo, cargo que ocupou até final de setembro de 1974;
17. O cargo de primeiro-ministro foi entregue a Adelino da Palma Carlos;
18. Foi redigido o Decreto-Lei 171/74, que entrou “imediatamente em vigor", visando à extinção da Direcção-Geral
de Segurança, da Legião Portuguesa, da Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina.
19. O período a seguir à Revolução foi marcado por uma grande agitação social, política e militar conhecido como
o PREC (Processo Revolucionário Em Curso), marcado por manifestações, ocupações, governos provisórios,
nacionalizações e confrontos militares, apenas terminado com o 25 de novembro de 1975, que teve a
participação ativa do 1.º Presidente da República eleito democraticamente, General Ramalho Eanes;
20. O golpe de estado militar foi bem recebido pela população portuguesa, que veio para as ruas sem medo
21. Depois de afastados todos os responsáveis pela ditadura em Portugal, o MFA libertou os presos políticos e
acabou com a censura sobre a Imprensa.
22. A JSN apresentou o seu programa dos três D: Democratizar, Descolonizar, Desenvolver;
23. Criação depois da Revolução de associações e partidos políticos e o fim da guerra colonial com a independência
das colónias. Muitos portugueses que viviam nas colónias retornaram ao seu país;
24. Somente após do 25 de Abril é que as mulheres passaram a ser cidadãs plenas, ou seja, a terem acesso a
todas as profissões, votar e ser votadas, ter contas bancárias, possuir passaporte e sair do país sem autorização
escrita dos maridos, o que antes da revolução de 1974 era impensável;
25. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprovou e decretou a Constituição
da República Portuguesa, a 1.ª e única Constituição depois do 25 de Abril.
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ENSAIOS
Qual a natureza dos valores?
Inês Silva, 10.º A
Os relativistas entendem que os valores e os juízos de
valor são relativos às sociedades, são preferências
sociais, isto é, dependem necessariamente do contexto
social e cultural em que os indivíduos se encontram. O
relativismo moral defende que os factos morais são
definidos por cada comunidade e, portanto, podem ser
diferentes de cultura para cultura. Cada cultura define
aquilo que é moralmente correto ou incorreto. Por
exemplo, face ao problema que atravessamos
atualmente do covid 19, cada sociedade sabe o que é
correto ou incorreto fazer. Ora, uma vez que nenhuma
cultura tem estatuto especial em relação às outras, não
podemos dizer que o código moral que partilhamos é o
melhor do que o de outras sociedades, como sabemos
a cultura é a parte do que somos e nela encontra-se o
que regula a nossa convivência e a nossa comunicação
em sociedade. Temos um exemplo muito claro
relativamente a como os outros países da união
europeia se debruçam e traçam planos para o combate
ao vírus e a melhoria da saúde pública. Podemos não
concordar com as medidas tomadas, pois todos temos
uma opinião própria, mas não nos podemos esquecer
que não é bom para nós, mas para outras sociedades e
o modo como vivem, pode ser vantajoso e, por isso,
deve ser respeitado. Para os relativistas não existem
valores absolutos, pois os mesmos são relativos às
sociedades e reduzem-se a determinados padrões
culturais. No que respeita à questão da liberdade
individual, discutida em relação à pandemia, existem
países que acham que os cidadãos devem ter essa
liberdade, mas esquecem-se que existe uma saúde em
jogo, enquanto outros se preocupam mais com a saúde
e bem-estar do que com a própria liberdade. É tudo uma
questão de juízos de valor que não podem ser
considerados absolutos, pois iriam contra as regras
definidas por cada sociedade e àquilo que cada
sociedade aprova como bom.
Mariana Campos, 10.º A
A perspetiva subjetivista dos valores, defende a tese de
que os juízos de valor são subjetivos e limitam-se a
exprimir as preferências do sujeito que emite o juízo e
que, assim, não há maneira objetiva de decidir quem
tem razão. Ou seja, que, por outras palavras, “cada um
sabe o que é melhor para si e ninguém pode garantir
que está absolutamente certo”. É realmente verdade
que as pessoas discordam fortemente acerca de juízos
de valor, que não estamos de acordo sobre crenças
morais e que, de certa forma, exprimimos as nossas

preferências e crenças em função dos nossos valores.
No entanto, não acredito que isso não aconteceria se os
juízos de valor fossem objetivos, porque as
discordâncias não mostram que os juízos de valor são
subjetivos. Afinal, há também discordâncias quanto a
juízos de facto.
Assim, discordo completamente com a ideia de que
cada um sabe o que é melhor para si. A questão
abordada neste problema (pandemia de covid 19) vai
muito além da nossa “liberdade individual” e é até
vergonhoso que certas pessoas pensem que podem
desrespeitar os conselhos e até ordens dos delegados
de saúde pública, dos governantes e dos cientistas.
Talvez seja até por culpa dessas pessoas que a
situação em que nos encontramos seja cada vez mais
prolongada e agravada. Na minha opinião, a limitação
das liberdades individuais é algo que sim, traz e vai
trazer a todos nós transtornos psicológicos, é realmente
muito difícil viver em isolamento. Mas, como já disse,
trata-se de algo muito maior do que a nossa vontade de
ir à rua: trata-se da nossa sobrevivência. Trata-se de um
número inigualável de vidas já perdidas e de vidas ainda
por perder. Trata-se de uma rutura completa da
economia a nível mundial. Tratam-se de famílias inteiras
arrasadas, sem ter o que comer. Trata-se de uma dívida
astronómica com a qual os meus futuros filhos e quiçá
netos terão de lidar. Trata-se da perda da saúde mental.
Trata-se de guerra. Trata-se de morte.
Então não, não acho que “cada um sabe o que é melhor
para si e ninguém pode garantir que está absolutamente
certo”. Aliás, aconselho ainda a fazer uma experiência
mental que achei pertinente desde o primeiro dia em
que ouvi falar dela: o “véu de ignorância”. Imaginemos,
imparcialmente, que todas as consequências que citei
atrás podiam ser evitadas com a privação
esperançosamente temporária da nossa liberdade, com
o devido respeito pelas pessoas que arriscam as suas
vidas por nós, nos hospitais, por exemplo, pelos
conselhos que nos são dados pelos responsáveis pela
saúde pública, que estudaram a vida toda para serem
especialistas no assunto, e pelas medidas impostas
pelos nossos governantes. Acredito que o “véu de
ignorância” trará uma resposta óbvia e clara sobre a
atitude certa a tomar. Será assim tão inconcebível para
as pessoas sacrificarem um pouco a sua liberdade, por
um bem maior, pela saúde pública, pelas futuras e
presentes gerações? É de facto muito difícil, está a ser
muito difícil, mas é algo muito maior que nós.
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Por Manuela Valente e
Bianca Danciulescu,
docente e aluna do 10º
E, da ESPR.

DEBATE SOBRE A PENA DE
MORTE

Os alunos do 10º E refletiram sobre a moralidade da pena de morte, tendo levantado problemas muito pertinentes,
nomeadamente se quem mata deve ser morto, se a pena de morte deve ser uma prática admissível nas sociedades evoluídas e
civilizadas, entre outras questões de grande importância, que a carta dos Direitos humanos proíbe em nome da dignidade
absoluta da pessoa. Os alunos revelaram competências argumentativas e de refutação de ideias e, muito respeito por outras
opiniões. Estão todos de parabéns pelo seu magnífico trabalho.

A Mesa da sessão do debate sobre A Pena de Morte
Presidente: Guilherme Gonçalves; Vice-presidente: Pedro Gil; Secretário: Tomás Leal.

Carolina Raposo

João Andrade
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Leonardo Vieira

Enzo Farhat

Grupo de abolicionistas da pena de morte

Grupo de Jornalistas: Martim Jesus, Robert Rezende, Maria Bandeira, da esquerda para a direita.
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Liliana Fernandes

Mateus Viegas

Mariana Freitas.
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Por Filipe Lara Ramos
Professor do Curso de
TSSMA, ESPR
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OS ALUNOS DE TSSMA NO
SALVA+

No âmbito so SALVA+, a Resgate Associação de
Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano, em
parceira com as Associações Guardião do Concelho de
Odemira e a Redseagull do Algarve, organizou uma
palestra online sobre Mergulho em Ambiente de
Resgate, com o palestrante sr. Comandante Jorge Luz,
do Destacamento n.º 2, dos Mergulhadores da Armada.
Os comentários dos presentes em relação à
apresentação foram elogiados como excecionais. A

forma simples, prática, objetiva e humilde do sr.
Comandante, conseguiu captar a atenção das mais de
oitenta pessoas presentes.
Estiveram presentes comandantes de corporações de
bombeiros voluntários, bombeiros mergulhadores,
alunos do Curso Técnico de Salvamento em meio
aquático, elementos das Estações Salva Vidas,
Nadadores Salvadores, biólogos marinhos, e
associações de nadadores salvadores.
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Por Filipe Lara Ramos
Professor do Curso de
TSSMA, ESPR
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1º CURSO DE NADADORSALVADOR PARA ESTUDANTES
DO CONCELHO DE FARO
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O Agrupamento de Escola Pinheiro e Rosa (Faro), no âmbito
do Curso Profissional de Técnico de Salvamento Aquático,
com a parceria da Câmara Municipal de Faro e da Escola de
Formação
de
Nadadores-Salvadores
Profissionais
(CEPSIFORMA), lança o 1.º Curso de Nadadores-Salvadores
Profissionais, destinados a todos os alunos (Secundário e
Universitário) do concelho de Faro.
O Curso vai ter início no dia 1 de junho e fim a 9 de julho,

Por Liliana Vieira
professora na ESPR

de 2021, nas piscinas municipais de Faro, em regime misto (à
distância e presencial) e pós-laboral.
O curso custará 185€ por 150 horas de formação e tem
inscrições limitadas.
O aluno para se inscrever terá de ir ao site
https://www.cepsiforma.com/e preencher o formulário de
inscrição para o referido curso e apresentar o comprovativo de
matrícula da escola do concelho.

PROJETO COASTWATCH

No âmbito do Projeto Interdisciplinar de Turma, no dia
28 de maio, os alunos do 1.º ano dos Cursos de Técnico
de Turismo e Técnico de Desporto, realizaram uma
atividade na Ilha de Faro. Esta contou com o apoio dos
alunos do 3.º ano de Desporto e dos professores Liliana
Vieira, Luís Serrenho, Marta Silva, Vera Azedo e Inês
Férin.
Os alunos partiram da ESPR de bicicleta, em direção
à Ilha de Faro. Durante o percurso, orientado pelos
alunos do 3.º ano de Desporto, as turmas realizaram
uma atividade do Projeto "Uma Hora em Marte".
Chegados à praia participaram na 31ª Campanha do

Projeto Coastwatch, que tem como objetivo principal a
monitorização das beira-mar. Estes percorreram a pé o
lado este da ria Formosa e a sua linha de costa, onde
puderam observar a fauna e flora existente, bem como
detetar focos de poluição e recolher resíduos urbanos.
No final, conseguiram recolher cerca de 35kg destes
resíduos.
Ainda na Ilha de Faro realizaram um PhotoPaper. No
final da tarde, os alunos regressaram à ESPR de
bicicleta. O projeto Bike Me foi um parceiro nesta
atividade, pois facultou várias bicicletas e material de
apoio.

O PROSA

Por Alunos do 7.º | 9.º
Anos e a da docente de
Francês | Espanhol,
Susana Afonso, da EB2,3
Dr.J.N.J.

18

EL RINCÓN DE LOS IDIOMAS

Os alunos da Escola Neves Júnior do 7.º ano Nível 1, elaboraram alguns textos sobre “A RUTINA
DIÁRIA”. Foi com muita dedicação e muito afinco que estes alunos produziram, em contexto de sala
de aula, estes textos que tencionam dar a conhecer a toda a comunidade escolar.
Bonjour!
Je m´appelle Bárbara et je vais vous présenter ma
routine.
Pour commencer ma journée, je me réveille à huit
heures moins le quart puis je me lève. Après, je m´habille
et je prends mon petit-déjeuner. Ensuite, je me brosse
les dents et je prépare mon cartable. Vers huit heures et
quart, je vais à l´école. J´y reste prendant toute la
journée, mais je déjeune à une heure moins vingt-cinq.
À dix-neuf heures moins le quart je vais patiner. Ensuite,
je rentre chez moi. Après je prends une douche, je fais
mes devoirs et je regarde souvent la télé. Plus tard, je
dîne à vingt heures trente et je me couche à vingt-deux
heures trente.
Bárbara Mateus 7.º E
Bonjour à Tous!
Je vais parler un peu sur ma routine...
Alors... je me réveille à sept heures et quart et je me
lève à sept heures et demie parce que j´aime rester un
peu au lit. Ensuite, je m´ habille et je prends mon petitdéjeuner. À huit heures, je vais à l´école. Habituellement,
je rentre chez moi à sept heures. Ensuite, je prends une
douche et je fais mes devoirs vers huit heures. Je dîne
à huit heures et demie et je me couche à dix heures
moins le quart.
Voilá...
À bientôt!
Betriz Passos 7.º E
Salut!
Je m´appelle João Guerreiro et je vais vous présenter
ma routine!
Habituellement, Je me réveille à sept heures et demie
et avant de me lever, Je joue sur mon mobile. Seulement
aprés, je me lève. Ensuite, je m’ habille et je prends mon
petit-déjeuner. Je vais à l’ école à huit heures et quart.
Vers, midi moins vingt-cinq je déjeune. Je retourne aux
cours à une heure et quart et à quatre heures moins dix
je rentre chez moi. Ensuite, je vais goûter puis je vais
faire me devoirs. À sept heures et demie du soir, je
prends une douche. Après, j’écoute de la musique et à
huit heures et demie je mets la table pour le dîner. À neuf
heures et quart, je dîne avec mes parents et à dix heures
je me couche.
João Guerreiro 7.º E

Bonjour, chers lecteurs!
Je vais vous parler un peu sur ma routine... Alors,
pour commencer ma journée…
Habituellement, je me reveille à sept heures du matin,
puis je prends mon petit déjeuner à sept heures et
demie. Je quitte ma maison à huit heures et j´arrive à l
´école à huit heures vingt-cinq. Je déjeune à midi et
demie. Souvent, je termine les classes à six heures.
Vers, six heures trente, je rentre chez moi. Je termine
toujours mes devoirs à huit heures du soir. Le dîner est
à huit heures trente et à neuf heures et demie je vais
dormir.
João Meco 7.ºE
Salut !!!!
Moi, je me réveille à sept heures, mais je me lève
seulement à sept heures et quart. Ensuite, je prends une
douche et je m’habille. Après, je fais mon lit et je prends
mon petit déjeuner: du lait avec du pain grillé.
Habituellement, à huit heures vingt-cinq, je vais à l’école
et je rentre chez moi pour déjeuner à midi vingt-cinq.
Après, je retourne à l’école et j’ai des cours jusqu’à
six heures moins le quart. À sept heures, je rentre chez
moi et je fais mes devoirs. Ensuite, je regarde la
télévision, mais parfois je joue un peu sur ma
PlayStation. Plus tard, je dîne avec mes parents et
habituellement je parle un peu avec eux sur l´école. Vers
minuit je me couche.
Voilá, je vous est déjà présenté ma routine !
Rafael Teixeira 7.º F
Salut!
Je m´appelle Leonor et je vais vous parler sur ma
routine…
Tous les matins, je me réveille à sept heures moins
le quart, après me prends une douche et je m' habille.
Mon petit déjeuner, c´est du pain avec une tasse de lait.
Vers huit heures et quart, je vais à l'école, en voiture. À
midi vingt cinq, je déjeune à la cantine de l'école, parce
que j'ai aussi des cours pendant l'après-midi. À cinq
heures mois le quart, mon père vient me chercher.
Ensuite,nous rentrons chez nous et moi, je prends une
douche et j´habille mon pyjama. Je fais mes devoirs et
je dîne. Plus tard, je fais mon cartable et je regarde un
peu la télé. Habituellement à neuf heures du soir, je vais
me coucher.
À tous, une bonne nuit…
Leonor Bicho, 7º B
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Salut à tous!
Je vais vous parler un peu sur ma routine. Moi, je me
réveille à sept heures et demie. Ensuite, je prends une
douche et je me brosse les dents. Après, je m’habille.
Habituellemente, je prends mon petit-déjeuner : un verre
de lait avec du pain grillé. Ensuite, je vais à l’école à huit
heures dix et je passe toute ma journée en classe. Vers
midi moins le quart, je déjeune. Plus tard, je rentre chez
moi et je fais mes devoirs. Après je joue sur mon
ordinateur, puis je regarde la télévision. Habituellement,
je dîne à sept heures et demie. Après le dîner, parfois je
parle avec mon père sur ma journée à l'école. Je vais me
coucher à onze heures et demie.
Et voilá!
À bientôt...
Cíntia Simão 7º B

Os alunos da turma D do 9.º Ano de Escolaridade da Escola Neves Júnior, no âmbito da
disciplina de Espanhol e atendendo à temática “ EN CARTELERA”, viram o filme “TOC TOC”,
dirigido por Vicente Villanueva.
É uma comédia espanhola, adaptada de uma peça francesa de Laurent Baffie, que aborda
as temáticas: Identificação Pessoal, Empatia, Solidariedade e Inclusão.
Os alunos da turma de Espanhol, após a visualização do filme, deixam um desafio a toda a Comunidade
Escolar.... Verem o mesmo!
Resumen:
La película "TOC TOC" presenta un grupo de
pacientes con Transtornos Obsesivos Compulsivos
(TOC). Al llegar al consultorio del Dr.Palomero,
descruben que todos los pacientes estavan citados para
la misma hora debido a una falla en el sistema. Sin una
hora prevista de llegada del médico, los pacientes
deciden esperar al mismo y empiezar a conocerse entre
ellos y van descubriendo sus TOCs. Como ven que el
Dr.Palomero no llega deciden formar un grupo para
ayudarse entre ellos, con algún progreso abandonan la
terapia y se van más contentos a casa. Al final se acaba
por saber que uno del grupo era el doctor haciendose
pasar por um paciente.
Él logra eso a través de su TOC, que da la sensación
de que no tiene cura, El Síndrome de Tourette.
Hecho por los alumnos del 9.º D.
Corrección lingüística Nael Irain (9.º D)
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Ainda no âmbito da disciplina de Espanhol e atendendo às temáticas “ EN CARTELERA”, “PROFESIONES” y “A
VIAJAR”, foi visto e trabalhado o vocabulário sobre o filme “PERDIENDO EL NORTE,” dirigido por Nacho Velilla.
É uma comédia espanhola que aborda os tópicos de desemprego e subemprego juvenil, emigração económica,
distanciamento entre barreiras linguísticas, Alzheimer, infertilidade entre outros assuntos interessantes...
Resumen:
Dos jóvenes con formación universitaria, hartos de no
encontrar ni trabajo ni futuro en España, deciden emigrar
a Alemania a través de un programa de televisión
"Españoles por el mundo". Una vez allí, se chocan con
la realidad y se ven obligados a desempeñar trabajos
precarios con el fin de ganarse la vida y mandar dinero
a sus padres.
Es una película que refleja la dureza de los trabajos
en los que se gana poco dinero, de un idioma difícil de
dominar y de trabajos poco apetecibles para estos
estudiantes con carrera y máster. Es una comedia que
señala los grandes problemas a los que se enfrenta este
país: la huida de sus jóvenes, los trabajos precarios y
hasta los desahucios (despejos).
Hec Hecho por los alumnos del 9.º D.
Corrección lingüística Nael Irain (9.º D)

Os alunos dos cursos profissionais do 2.º e 3.º anos da disciplina de Espanhol da Escola Pinheiro e Rosa,
deixam algumas frases para reflexão sobre o filme:
• Quien olvida su historia está condenada a repetirla.
• La memoria es esencial en la vida de un individuo y de un pueblo.
• Ganar dinero es el mejor tratamiento de belleza.
• No aprecias la dieta mediterránea hasta que te falta.
• Cuando paséis por lo que he pasado yo, sabréis lo que es emigrar por necesidad, mimados de los cojones.
• Vive la vida que quieras, no la que puedas.
• Yo salí de una España que pasaba hambre para volver a otra en la que ni Dios se acordaba de que antes de
ser ricos éramos nosotros los inmigrantes.
• La forma de emigrar puede haber cambiado, pero los emigrantes seguimos siendo iguales.
Frases sacadas de la película
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ESPAÇOS EXTERIORES DA ESPR, CONTRIBUTOS DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Em tempos de pandemia, o plano
de ação do Programa Eco-Escolas,
no presente ano letivo, privilegiou os
“Espaços exteriores” como ponto
forte de intervenção. A auditoria
ambiental
constatou
algumas
fragilidades, que justificaram o
desenvolvimento de um conjunto de
ações de requalificação e melhoria
destes espaços.
Durante
o
período
de
confinamento foram realizadas
algumas obras de recuperação dos
bancos e construção de floreiras.
Plantaram-se árvores autóctones,
gentilmente cedidas pela Direção
Geral de Agricultura do Algarve,
macieiras,
nespereiras,
romanzeiras, salvas e loendreiros.
Os espaços exteriores ganharam
novos equipamentos de recolha de
resíduos,
proporcionados
pela
entidade gestora de resíduos
FAGAR.
As
oito
papeleiras
oferecidas foram transformadas em
quatro conjuntos de dois ecopontos,
que
foram
distribuídos
estrategicamente na escola.
Outro objetivo estratégico do
plano de intervenção foi, sem
dúvida, a limpeza dos espaços
exteriores. Na semana de 3 a 7 de
maio,
algumas
turmas

desenvolveram uma ação de
limpeza, recolhendo os resíduos
que se encontravam dispersos na
área da escola. Todos os
participantes se mostraram bastante
empenhados
nesta
dinâmica,
compreendendo a necessidade de
regularmente realizar este tipo de
atividade, não só como forma de
ajudar a manter estes espaços
limpos,
mas
também
como
sensibilização para a melhoria de
comportamentos e atitudes do dia a
dia, em prol do ambiente. Alguns
dos resíduos foram posteriormente
utilizados na construção de um
objeto artístico, ação integrada na
atividade Ar(tivismo), dinamizada
pelo Projeto Cultural da Escola.
Pensando na Economia Circular
que
assenta
na
redução,
reutilização,
recuperação
e
reciclagem de materiais e energia,
era obrigatório iniciar o processo de
compostagem na ESPR. Mais uma
vez, a FAGAR esteve disponível
para nos ajudar e na pessoa, da sua
Técnica Ambiental, Filomena Silva,
professores e alunos tiveram
oportunidade de receber formação
sobre o processo. O compostor foi
produzido
nos
serviços
de
carpintaria da Câmara Municipal de

Faro, a partir de paletes de madeira
cedidas pela FAGAR. Desta forma,
as aparas da relva e as folhas secas
do nosso jardim, para além dos
restos de legumes, cascas de
hortaliças e de fruta da nossa
cozinha, poderão ser transformados
num composto que será utilizado
como adubo natural da nossa horta
biológica e canteiros de ervas
aromáticas.
Reduzindo
a
quantidade de resíduos, reciclamos
a matéria orgânica, aumentamos a
fertilidade e equilíbrio do solo e
reduzimos o aparecimento de
pragas e doenças na biodiversidade
dos nossos espaços. Neste sentido,
é importante também realçar que
algumas turmas se encontram a
desenvolver o desafio “As aves que
nos rodeiam”, colocando ninhos e
construindo
comedouros
e
bebedouros
para
as
aves,
protegendo assim, a biodiversidade
que nos rodeia e atraindo maior
número de espécies de aves ao
nosso jardim.
Com pequenas ações, vamos
mais
longe
na
consciência
ambiental da nossa comunidade
educativa. Na ESPR pensamos o
futuro, agindo no presente!
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No passado dia 5 de maio de 2021, os alunos do 10.º E, em articulação com o projeto A(r)tivismo procederam a
uma recolha de lixo na nossa escola.
O objetivo do projeto era o de, a partir do lixo recolhido, fabricar uma obra de arte. A tarefa foi realizada com
sucesso e a obra está exposta no corredor principal em frente à entrada da escola para todos a verem.
A “Árvore da Esperança”, nome escolhido pelos alunos para a escultura, foi um projeto inspirado em artistas
como Bordalo II, Xico Gaivota, Madalena Martins e outros artistas portugueses, que transformam o lixo em
verdadeira arte.
Leonardo Vieria, 10.º E

O PROSA

Por docente de Ciências
Naturais dos alunos do 8º
C e Clube Ciência Viva
da EB2,3 Dr. J.N.J.
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AMBIENTE – ESPÉCIES EM VIAS
DE EXTINÇÃO
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No âmbito da disciplina de Ciência Naturais e, em parceria com o Clube Ciência Viva na Escola, os alunos do
8.ºC, da Escola B,2,3 Dr. José Neves Júnior, desenvolveram modelos tridimensionais de Espécies em vias de
extinção, usando materiais disponíveis em casa.
“Estão todos de parabéns pelo ótimo desempenho e dedicação. "
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Por
Docentes
de
Português,
Educação
Tecnológica e Educação
Musical dos alunos do 6º
Ano, Turmas A, B e C, da
EB2,3 DR.J.N.J.
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LETRAS PARA A RECICLAGEM

A música une as pessoas e ajuda a divulgar mensagens.
As turmas do 6.º A, 6.º B e 6.º C, da Escola E.B. Dr. José Neves
Júnior, aceitaram o desafio da Academia Ponto Verde e escreveram
letras de música, que mobilizam para a urgência de reciclar embalagens
e proteger o ambiente. Os alunos foram ainda desafiados a gravar os
seus raps, colaborando na edição do audiolivro que agora partilham com
toda a comunidade.
Este projeto envolveu as disciplinas de Português, Educação
Tecnológica e Educação Musical.
https://read.bookcreator.com/5nxjhmcuCdPcUad08skOCutviMn2/PiD7TYftQAm
QzDp_uH1vFA
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Por Estela Fernandes,
professora da ESPR
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GLOBAL MONEY WEEK
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Por Ana Melão,
Coordenadora da
Biblioteca ESPR
Por Isabel Nacimento,
Professora de Biologia e
Geologia e alunos do 10º
e 11º B.
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BIBLIOTECA ESCOLAR
EXPOSIÇÃO PLANTAS
INVASORAS
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No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, os alunos das turmas 10.º e 11.º B, da professora Isabel
Nascimento, realizaram uma exposição na Biblioteca da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, sobre Plantas
Invasoras, cujo conteúdo se apresenta.
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Por Ana Melão,
Coordenadora da
Biblioteca ESPR
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OS MAIOS NO ALGARVE

Os Maios ou as Maias são uma tradição que teve
origem na Antiguidade Clássica e que se difundiu por
toda a Europa. Esta festividade continua a ser realizada,
no dia 1 de Maio, como um símbolo da vinda da
Primavera, da fecundidade da terra e do despertar da
vida após o frio e rigoroso Inverno.
No Algarve, os Maios perduraram até aos nossos
dias, apresentando algumas alterações ao longo do
tempo. Esta tradição começou por ser uma homenagem
à Deusa Maia e à fertilidade dos campos. No início, as
meninas donzelas vestiam-se de branco e enfeitavam a
cabeça com flores e uma coroa, sentavam-se às portas
das casas ou nas açoteias e em frente delas cantava-se
e dançava-se um baile de roda. As raparigas não
deveriam sorrir nem pestanejar e eram chamadas de
Maias. Ainda se costuma dizer em relação a uma
pessoa parada, que parece um Maio. O objectivo dos
rapazes era tentar fazer a Maia sorrir. Nas aldeias as
Maias competiam entre elas e aquela cujo baile tivesse
mais gente era eleita a Maia da Aldeia.
Posteriormente, a Maia passou a ser substituída e
personificada por uma boneca, designada por Maio,
feita de palha de centeio, farelos e trapos, vestida com
traje branco e cercada de flores. Quando a noite caía,

dançava-se em seu redor e as moças cantavam:
"O meu Maio moço
Ele lá vem
Vestido de verde
Que parece bem.
O meu Maio moço
Chama-se João
Faz-me guarda à casa
Como um capitão.”
Há cerca de 40 anos a tradição dos Maios quase se
perdeu no Algarve. No entanto, nos últimos anos voltou
a ser cumprida, com um entusiasmo crescente.
Atualmente, a tradição dos Maios baseia-se na
colocação de bonecos, feitos artesanalmente pela
população, com palha e diversos tecidos e acessórios,
em vários locais, sobretudo à porta das suas casas.
Estes bonecos, em tamanho próximo do natural, de
ambos os sexos, são normalmente acompanhados de
versos com crítica social, visando satirizar as vivências
da região, relacionadas sobretudo com as pessoas
influentes da terra que poderiam fazer mais por ela. Os
Maios costumam atrair vários visitantes.
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Por Ana Oliveira e alunos
do 2º Ano, TAS/;
Coordenadora da
Biblioteca da ESPR, Ana
Melão.
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TIPOS DE PERSONALIDADE

Na área de Comunicação e Relações Interpessoais, os alunos de TAS, 2º Ano, organizaram na biblioteca escolar da ES
Pinheiro e Rosa uma exposição sobre diferentes tipos de personalidades. Aqui está o resultado.
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Por Ana Melão,
Coordenadora da
Biblioteca ESPR
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DIA MUNDIAL DA LÍNGUA
PORTUGUESA

Para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5 de maio, foi exposto, na biblioteca Neves Júnior,
um cartaz da efeméride, tendo sido expostos poemas de escritores de alguns países lusófonos onde se fala a língua
portuguesa. Celebramos a nossa língua!

O PROSA

Por Nicole Lissy,
Professora na ESPR
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PROJETO GAVETAS

A instalação “Gavetas” ficou no espaço das ruínas de
Milreu, até ao final de outubro 2020 e, desde lá, já viajou
pelo agrupamento Pinheiro e Rosa, onde se
acrescentaram várias gavetas novas…
A ideia para o projeto “Gavetas”, promovido pela
Associação Amarelarte - Associação Cultural e
Recreativa, surgiu a partir da perceção das dificuldades

burocráticas e sistemáticas identificadas no trabalho
artístico, com escolas e outras instituições.
Considerando que tudo, mesmo as pessoas, estão
“arrumadas em gavetas”, com etiquetas e, uma vez
arrumadas (as coisas, os assuntos, as pessoas) e
etiquetadas, existe uma dificuldade enorme de sair
dessas gavetas de novo, de desarrumá-las, para as
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reorganizar de uma forma diferente, talvez mais
interessante, criativa, inovadora ou às vezes apenas
mais lógica.
Numa reunião com professores anotei a frase
“armário fechado a sete chaves para descrever o
sistema escolar e o problema que há nas escolas
quando se quer avançar com projetos coletivos e
transdisciplinares. Esta imagem de um armário com
várias gavetas organizadas com etiquetas, fechado a 7
chaves, foi a nossa imagem de começo para a
instalação coletiva, provocando especificamente em
relação aos direitos humanos, com a proposta de os
colocar numa gaveta (à parte).
Abrimos simbolicamente o armário, tirando e
desarrumando as gavetas e observando o que pode ou
não acontecer entre elas…
No início disponibilizamos uma gaveta com etiqueta
a cada equipa e algum material de criação artística.
Cada equipa foi preparada em conversa prévia, sobre a
ideia e o objetivo da instalação e a razão da gaveta com
etiqueta. Dentro do conceito explicado foi dada
liberdade completa na utilização (ou não utilização) da
gaveta e materiais.
Houve, no início da instalação, uma gaveta de
professoras e professores (o que significa ser
professor/a?), algumas gavetas de alunas e alunos (O
que significa ser aluno/a?), uma gaveta de direitos
humanos e uma gaveta de artistas, instaladas no
espaço, independentes uma da outra mas com possível

comunicação, inspiração mútua ou até ligação entre
elas (não sabíamos o que iria acontecer!). Entretanto,a
instalação ganhou vida própria. Juntaram-se alun@s e
professores com ideias novas. Acrescentou-se mais
uma gaveta, a refletir sobre o que é um/a artista. Outra
reflete sobre a JUVENTUDE. Ainda outras refletem
sobre o racismo, os direitos de sermos o que somos sem
sermos discriminad@s ou julgad@s, LGBT, liberdade
de escolha e respeito etc.
A comunidade escolar e o público desta instalação
continuam a ser convidados a meter-se, a mexer, a
questionar ou a criar uma gaveta, sobre um assunto que
consideram importante ser exposto e reorganizado!
Alun@s do 9.º A, da Escola EB2,3 Poeta Emiliano
da Costa, Curso Profissional de Técnico de Juventude e
Curso Profissional de Desporto, da Escola Secundária
Pinheiro e Rosa.
Professores: Docentes da Escola EB2,3 Poeta
Emiliano da Costa.
Oficina Artística na AMARELARTE: Beatriz,
Alexandra e Nicole.
Especialista em Direitos Humanos: Laure De
Witte.
Artista Convidado: Gonçalo Rodrigues
Conceito e Acompanhamento Artístico: Nicole
Lissy (para quem quiser participar ou
questionar, fica aqui o meu contacto: 960 017 127).
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