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Editorial
Mensagem de Natal 2020

Meus caros amigos - professores, pais, alunos, funcionários e colaboradores do AEPAN!
É com muita alegria que mais uma vez recebemos o Natal nas nossas vidas.
E o facto de todos estarmos, aqui, para comemorar, já é motivo suficiente para agradecer.
E

isso

é

maravilhoso!

O fim de ano é sempre um momento mágico! É hora de fazer balanços, de agradecer a
todos aqueles que connosco colaboraram e, em simultâneo, dar as boas-vindas ao
Novo Ano.
O ano que agora finda trouxe-nos, a todos sem exceção, enormes desafios e difíceis
obstáculos na nossa caminhada. Foi um ano de muito esforço, de muito empenho e
dedicação, para ultrapassar as dificuldades criadas pela pandemia COVID19.
Apesar disso, ou por causa disso, foi sem dúvida também um ano de muita aprendizagem,

a

vários

níveis.

E tenhoa certeza de que o espírito do Natal, as luzes e as boas energias que esta época do ano nos transporta, irão, com certeza, restabelecer a harmonia, a “normalidade”
necessária ao nosso bem estar, e dar forças e ânimo suficiente para viver o Novo Ano,
com

mais

coragem

e

mais

alegria.

Deixo-vos a minha grande estima e desejo que o vosso Natal seja
repleto de alegria e de união entre todos, mesmo que seja à distância.
Feliz Natal e próspero Ano Novo!
A Diretora: Aldina Pereira
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Plano de desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar foi definido em agosto de 2020 o regime
de candidatura à apresentação e implementação de planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário a desenvolver neste ano letivo de 2020-2021.
O nosso agrupamento agarrou a oportunidade e apresentou uma candidatura, tendo sido aprovada. Desta
aprovação, resultou a contratação de uma animadora sociocultural.
O nosso Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário é constituído por três medidas: Medida
1:”Anda vou ajudar-te!” ; Medida 2:”E tudo aqui tão perto em Mesão Frio” e Medida 3:”De Pais para filhos”
Resumidamente, a Medida 1 pretende apoiar a implementação de um programa de mentorias entre alunos.
Neste momento, professores, psicólogas e animadoras sociais do Agrupamento encontram-se a realizar a
formação: Desenvolvimento de programas de tutoria e de mentoria interpares, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD.
A Medida 2 tem vindo a ser desenvolvida com o envolvimento dos conselhos de turma, na celebração de um
dia festivo por turma, e com a implementação do Projeto 3R’s, onde se desenvolvem jogos e trabalhos
manuais relacionados com a reciclagem.
A Medida 3 pretende aumentar o envolvimento das famílias na vida escolar, bem como apoiar a Associação
de Pais e Encarregados de Educação assim como a associação de estudantes do Agrupamento, na implementação dos respetivos programas de atividades a implementar este ano letivo.
No sentido de divulgar o trabalho desenvolvido, no âmbito deste plano, criamos uma página associada ao
facebook do Agrupamento onde divulgamos as atividades realizadas bem como os produtos obtidos.
Apesar de todos os constrangimentos, devido à COVID19, estamos a implementar o Plano, com a colaboração dos professores, animadoras socioculturais, psicólogas, assistentes operacionais, associação de pais e
encarregados de educação e com os contributos muito especiais dos nossos alunos. Iremos ainda envolver
outros parceiros do nosso Agrupamento.
Desde já, o nosso agradecimento!
Convidamos toda a comunidade a visitar a nossa página.
Para o efeito, basta escreverem: plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário do aepan e clicar

na imagem:
ou através do link
https://www.facebook.com/Plano-de-Desenvolvimento-Pessoal-Social-e-Comunitário-101492451805780
Desejamos a todos Boas Festas!
FELIZ ANO NOVO, com muita SAÚDE!
A coordenadora do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário
Anabela Marrafa Macedo
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No passado dia onze de novembro de dois mil e vinte, realizou-se na escola sede
do nosso AEPAN, a 1ª eliminatória das 39 as Olimpíadas Portuguesas de Matemática,
integrada na Plano Anual de Atividades.
As Olimpíadas Portuguesas de Matemática são organizadas anualmente pela
Sociedade Portuguesa de Matemática e consistem num concurso de problemas de
matemática, dirigido aos estudantes dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário. Têm por objetivo incentivar e desenvolver o gosto dos alunos pela matemática e
detetar vocações precoces nesta área do saber.
A 1.ª eliminatória das XXXIX Olimpíadas Portuguesas de Matemática, estava
dividida por categorias: Pré-Olimpíadas (5.º ano), Categoria Júnior (6.º e 7.º anos),
Categoria A (8.º e 9.º anos) e Categoria B (10.º, 11.º e 12.º anos).
A nossa escola teve a participação entusiasta de 6 alunos, distribuídos pelas categorias: Júnior, A e B.
Aguarda-se a informação dos apurados para a 2.ª eliminatória.
É com muita satisfação que congratulamos os alunos participantes!
Aproveitamos para desejar a toda a comunidade escolar, BOAS FESTAS!
Os professores de Matemática
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São Martinho no Centro Escolar
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Clube de Jornalismo

Aconteceu

O dia Mundial da Filosofia no nosso Agrupamento de Escolas

No dia 19 de novembro, os alunos das turmas do 10º e 11º anos do Agrupamento
de Escolas Professor António Natividade, comemoraram o dia Mundial da Filosofia, com
uma exposição de trabalhos, que esteve patente no pavilhão social da escola sede.
O dia Mundial da Filosofia foi instituído pela UNESCO em 2002 com o objetivo de
enaltecer a importância da Filosofia na vida do ser humano e das sociedades. A prática da
Filosofia estimula o pensamento crítico, livre e autónomo, combate preconceitos e dogmas
não esclarecidos e assume o diálogo como instrumento fundamental na construção de
sociedades mais justas e tolerantes.
Num ano regido pelas condicionantes de uma pandemia, em que cuidar da saúde
de todos e cada um, é o imperativo, há liberdades individuais que vão sendo sonegadas e
muitos não estão na disposição de as perder. É aqui que a discussão filosófica assume
uma importância decisiva, não só porque promove a defesa de valores humanos, o respeito pelos outros, da sua liberdade e dignidade, como permite ajuizar criticamente as partes
do problema e levar a uma tomada de decisão consciente e esclarecida.
A filosofia oferece-nos os instrumentos indispensáveis para ajuizar e tomar decisões
no mundo atual, este que Zygmunt Bauman cunhou de “Mundo Líquido”. Para este filósofo, a incerteza é, pois, a nossa única certeza. Por isso, nunca fez tanto sentido recordar a
máxima de René Descartes, “Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados
sem nunca os haver tentado abrir.” Portanto, ousar filosofar é a demanda! Ousar abrir os
olhos e pensar, refletir criticamente, assumir posição esclarecida! Este é o desafio lançado
aos alunos e este é o desafio que lanço aos leitores deste jornal! Ousem pensar!
A

professora, Madalena Neto
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Estes trabalhos são sobre a cultura-pertença. Foram realizados na disciplina de CDV e
têm como objetivo divulgar a nossa cultura, as nossas tradições e os nossos mitos aos
mais jovens, com o intuito de gostarem mais da sua região e dos seus monumentos.
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Alunos do 12ºA
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A CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio presente
em tempo de pandemia…
A CPCJ de Mesão Frio, apesar dos tempos difíceis que se tem vivido nos últimos tempos, continua a assumir um papel facilitador na dinamização e divulgação de atividades,
como forma de promover os Direitos das Crianças e Jovens e prevenir situações de
maus tratos. Este trabalho só tem sido possível com o apoio e colaboração de toda a
comunidade e principalmente da comunidade educativa do Agrupamento de Escolas
Professor António da Natividade, cujos desafios, lançados aos alunos são prontamente
realizados com bastante empenho e criatividade.
As atividades planificadas no ano letivo transato, no âmbito do mês dos maus tratos
“abril”, não foram possíveis de realizar na íntegra, devido à situação de pandemia vivenciada no país que levou ao fecho das escolas, no último período e realização do estudo
á distância. Esta situação não impediu as nossas crianças de responderem ao nosso
apelo, através das novas tecnologias e de uma forma bastante célere,com a ajuda dos
seus familiares, deram largas à sua imaginação e construíram o laço azul, em vários
tamanhos e materiais, que colocaram nas varandas e janelas de suas casas, como forma de sensibilizarem a comunidade para situações de maus tratos em crianças e
jovens.
Foi, ainda, realizado um vídeo, divulgado nas redes sociais, contando a história do laço
azul, bem como desenhos elaborados pelas crianças mais pequenas, alusivos à família.
Todas estas atividades foram realizadas à distância, mas como objetivo de sempre,
“sinalizar situações que ponham em risco os valores da dignidade humana”.
A CPCJ de Mesão Frio

9

9

Comemoração

Aconteceu

Dia Europeu da Proteção de Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual
A exploração e o abuso sexual de crianças são ainda uma realidade trágica para a nossa
sociedade e constituem uma violação séria, dos Direitos das Crianças e têm o efeito
duradouro e consequências prejudiciais para a vida inteira.
Com o objetivo de sensibilizar e prevenir para esta problemática, a CPCJ de Mesão Frio,
ainda, em situação de pandemia e com algumas restrições, em colaboração com o Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, comemorou o Dia Europeu da
Proteção das Crianças Contra a Exploração e o Abuso Sexual, 18 de novembro, com os
alunos do 2º e 3º ciclos, na aula de Cidadania. O tema da edição deste ano foi «prevenir
comportamentos de risco das crianças e/ou vídeos sexualmente explícitos de crianças
produzidas por crianças». Os alunos, realizaram um jogo, utilizando a ferramenta tecnológica “kahoot”, após uma breve introdução, por parte do docente e a visualização de um
pequeno filme, alusivo ao tema.
No final da aula, foram distribuídos aos alunos, certificados de participação na atividade.
O sorriso espelhado no rosto dos alunos e a vontade de repetir a atividade são indicadores de plena satisfação e cumprimento dos objetivos.
A CPCJ de Mesão Frio
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31º Aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças
Adotada pelas Nações Unidas em 1989, a Convenção dos Direitos da Criança é assinalada ano após ano no dia 20 de novembro,e tem como objetivo integrar as crianças e
jovens no processo de desenvolvimento dos seus direitos.
Neste âmbito, a CPCJ de Mesão Frio desafiou as crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico, do Centro Escolar,a realizarem o estendal dos Direitos, após uma abordagem ao
tema, na sala de aula, os quais foram posteriormente colocados em pontos estratégicos
da vila e aldeias. Em cada estendal foi colocada uma peça de vestuário gigante,trabalhada pelas crianças, sob a orientação dos professores, ilustrando um dos seus
direitos, bem como a identificação da turma. Em cada estendal havia, ainda, peças de
vestuário oferecidas e personalizadas pelas próprias crianças.
O resultado finalnão podia ter sido melhor. Os direitos das criançaspendurados numa
corda,baloiçando ao vento, parecendo dizer“AS CRIANÇAS MERECEM O MELHOR
DO MUNDO, ELAS SÃO O FUTURO”.
Foi desta forma que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio,
comemorou o 31.º aniversário da Convenção dos Direitos da Criança, em colaboração
com a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Agrupamento de Escolas Prof. António
da Natividade,a quem muito se agradecetodo o empenho e dedicação.
Este tipo de iniciativas tem como objetivo dar o seu contributo para o respeito a ter
pelas crianças, realçando a necessidade de lhes garantir proteção, educação, cuidados
básicos de saúde, lazer e bem-estar.
A CPCJ de Mesão Frio
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Nos passados dia 9, 10 e 11 de dezembro realizou-se o 4º encontro dos países
que integram o consórcio internacional no âmbito do programa de mobilidade internacional ERASMUS+. Desta feita, e em resultado do cenário pandémico atual, não decorreu em terras lusas e presencialmente como planeado, mas a partir de terras lusas em
ambiente virtual, com recurso a tecnologias digitais de videoconferência (ZOOM) e
streaming (YouTube), sob o tema: “Ecotourism and Preservation of Ecosystems”.
Foram sessões muito intensas, de um trabalho internacional colaborativo francamente enriquecedor, cuja orientação, articulação e operacionalização muito nos enche
de orgulho.
Fazer parte de um projeto internacional e poder levar o bom nome do AEPAN
além fronteiras é sempre um desafio, acrescido de importância e complexidade, uma
vez que as temáticas ambientais trabalhadas são decisiva numa política ambiental sustentável e por terem que ser exploradas em ambiente Web.
Os países parceiros com recursos a materiais multimédia produzidos pelos professores e alunos envolvidos no projeto e com a ajuda do Gabinete de Imagem da
Câmara Municipal de Mesão Frio, puderam desfrutar virtualmente do nosso legado cultural e natural. As atividades pedagógicas desenvolvidas com professores e alunos
permitiu a todos conhecerem, e explorarem de forma ativa e interativa temas relacionados com o domínio da Geologia, Orografia, Fauna, Flora, Cheiros, Cores e Formas que
tornam o Douro tão único e tão nosso! Foram ainda explorados os temas da conservação e sustentabilidade dos ecossistemas enquanto estratégia para a preservação dos
locais enquanto fator de valorização territorial.
A NOSSA Escola e a NOSSA comunidade puderam interagir com o mundo,
demonstrar a nossa hospitalidade e o que nos torna tão únicos. Foram dias muito
intensos, onde o trabalho colaborativo permitiu observar, aprender, questionar, registar
e partilhar mais do que informação, mais que metodologias de trabalho, mais que pontos de vista e múltiplas perspetivas de abordagem aos diferentes temas, permitiu igualmente reforçar a nossa identidade e simultaneamente alargar os nossos horizontes
muito para além da realidade territorial local.
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O delineamento, organização e sobretudo a operacionalização de um evento desta natureza, todo ele, em língua inglesa e com recursos a tecnologias e metodologias de sofisticação tecnológica complexa, que decorre em horários muito diferentes de país para país
e que envolve realidades educativas muito distintas, tem tudo para se tornar de muito
difícil operacionalização! Porém, quando os envolvidos são detentores de conhecimentos
muito vastos, competências transversais muito apuradas e sobretudo muito determinados
e comprometidos, tornam o sucesso de um evento desta natureza possível e de expectativas superáveis! Nesta perspetiva e na qualidade de Coordenador do Projeto Internacional de Mobilidade ERASMUS+ gostaria de deixar o meu agradecimento e gratidão a
todos os envolvidos, especialmente aos professores e alunos, pelo esforço, competência
e compromisso dedicado ao projeto e em especial neste 4º encontro, descrito por todos
os parceiros internacionais como tendo sido extraordinário e que ultrapassou em muito
todas as expectativas iniciais.
O Coordenador ERASMUS+
António Reis, Ph.D.
Vê aqui alguns dos momentos
https://youtu.be/TPLPcX625-w
https://youtu.be/2FTefpt9eX8
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O Coordenador ERASMUS+
António Reis, Ph.D.
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CLONAGEM
BIOLOGIA 11ºANO
INTRODUÇÃO
CONCEITO
O termo clone foi criado em 1903
pelo botânico Hebert J. Webber
enquanto pesquisava plantas no
Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos. Segundo Webber, clone provém do grego klón
que significa broto vegetal. Este
termo designa um conjunto de
células, moléculas ou organismos
descendentes de uma outra célula
e que são geneticamente idênticas
à célula original.
Desta forma, a clonagem é um
processo de reprodução assexuada
onde são obtidos indivíduos geneticamente iguais (microrganismo,
vegetal ou animal) a partir de uma
célula mãe. É um mecanismo
comum de propagação de espécies
de plantas, bactérias e protozoários. Em humanos, os clones naturais são gémeos univitelinos, seres
que compartilham do mesmo
DNA, ou seja, do mesmo material
genético originado pela divisão do
óvulo fertilizado.

CURIOSIDADES
O primeiro mamífero clonado a
partir de uma célula adulta foi a
ovelha Dolly. Ela foi sacrificada
em fevereiro de 2003, quando
atingiu seis anos de idade, pois
estava com uma doença pulmonar
progressiva.
Para clonar a Dolly, foram fecundados 277 óvulos. Apenas 30
começaram a se dividir, e 9 induziram a gravidez. Um único filho
– a Dolly – sobreviveu.

No âmbito da disciplina de Biologia, foi-me solicitado pela docente Professora Sónia Guedes, a elaboração da presente estudo, que tem como tema
central “Clonagem”.

CLONAGEM REPRODUTIVA
A Clonagem Reprodutiva é pretendida para produzir uma cópia de um
indivíduo existente. É utilizada a técnica chamada de Transferência
Nuclear (TN): Baseia-se na remoção do núcleo de um óvulo e substituição
por um outro núcleo de outra célula somática. Após a fusão, vai havendo a
diferenciação das células. Depois de cinco dias de fecundação, o embrião já
com 200 a 250 células, é chamado blastocisto. É nesta fase que ocorre a
implantação do embrião na cavidade uterina. O blastocisto apresenta as
células divididas em dois grupos: camada externa (trofoectoderma), que vai
formar a placenta e o saco amniótico; e camada interna que dará origem aos
tecidos do feto. Após o período de gestação surge um indivíduo com um
património genético idêntico ao do doador da célula somática.

CLONAGEM TERAPÊUTICA
A Clonagem Terapêutica é um procedimento cujos estágios iniciais são
idênticos a clonagem para fins reprodutivos, difere somente no facto do
blastocisto não ser introduzido num útero. O blastocisto é utilizado em
laboratório para a produção de células totipotentes a fim de produzir tecidos ou órgãos para transplante.
Esta técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou
do órgão de uma pessoa doente para transplante.
As células totipotentes são classificadas em dois tipos:
Células totipotentes embrionárias;
Células totipotentes adultas. Células totipotentes
As células totipotentes embrionárias são particularmente
importantes porque são multifuncionais, isto é, podem ser diferenciadas em
diferentes tipos de células. Podem ser utilizadas no intuito de restaurar a
função de um órgão ou tecido, transplantando novas células para substituir
as células perdidas pela doença, ou substituir células que não funcionam
adequadamente devido a um defeito genético, como por exemplo, doenças
neurológicas, diabetes, problemas cardíacos, derrames, lesões da coluna
cervical e doenças sanguíneas.

Inês M.Pires de Lima Nº9 11ºA
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Comemoração do dia da ciência
No âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, a turma do 10º A comemorou, no passado dia 24 de
novembro, o Dia da Ciência. Por
essa razão, os alunos do curso
de Humanidades do 10º ano
aceitaram o desafio proposto pela
professora na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências
Sociais (MACS) e desenvolveram
o projeto: “Eleições na minha Terra”.
Com base nos votos obtidos em
cada concelho do distrito de Vila
Real, nas últimas eleições autárquicas de 2017, os alunos utilizaram o método de Hondt para distribuir os mandatos pelos partidos
candidatos.
O resultado final foi um fantástico
cartaz que os alunos terão todo o
gosto em atualizar, já no próximo
ano.

A professora de MACS
Ana Oliveira
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No dia 30 de novembro,
Realiza-se a feira anual.
Nesse dia em Mesão Frio
É feriado municipal.
A feira de Santo André
Tem anos de tradição.
Este ano com a pandemia
Foi feita com precaução.
A feira foi diferente,
Sem grande euforia
Para o ano se Deus quiser
Terá a mesma alegria.

O Coordenador
TrabalhoERAMUS+
elaborado pelos
António Reis,
alunosPh.D.
do 1º/2ºB
Professora Lilita
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Trabalhos de Natal Matemáticos-Pinturas Rupestres
Grupo de matemática
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Trabalhos de Natal Matemáticos-Pinturas Rupestres
Grupo de matemática

Anabela Marrafa
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COMEMORAÇÃO DIA DO DIPLOMA

Foi com muito gosto que mais uma vez homenageamos os alunos que concluíram os
seus cursos no ano letivo transato. Se estivemos a distinguir estes alunos, também uma
palavra de felicitação para aqueles que os acompanharam e motivaram durante estes 12
anos, os PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO.
No início da atividade, como momento de abertura do ”Dia do Diploma”, assistimos a
Cantando Hino da escola “Vive o sonho” e alguns vídeos e mensagens de professores e
pais a felicitarem os finalistas.
Estes terminaram cursos, cursos esses que fizeram com que estes alunos, agora
homens e mulheres obtivessem o 12º ano de escolaridade.

Pessoalmente, tenho umas palavras a dizer com muita emoção. Estes jovens começaram a fazer parte da minha vida, desde os seus 12- 13 anos, alguns a partir do 7º ano
outros do 8ºano. Foi um gosto trabalhar com eles, conhecê-los nos bons e maus momentos que partilhámos. Ficámos realmente amigos para a vida. O que sempre primei com
eles, foi, o nosso lema é sermos felizes, mas à nossa custa não esquecendo que nunca
conseguimos viver sozinhos, nem só, para cada um de nós. Esta vida que nos foi permitida é demasiado valiosa para ser desperdiçada! Tudo do melhor lhes desejo e cá estou
para o que precisarem. Eles sabem que podem sempre contar comigo!
Isto significa que terminou uma etapa.
Dizem os livros que quando uma etapa termina outra se inicia e são esses os votos de
todos aqueles que os acompanharam durante esta etapa que terminou, que todos iniciem
um novo ciclo com felicidade, segurança e realização pessoal a todos os níveis.
Sónia Guedes
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Clube de Jornalismo

22
22

Natal no Centro Escolar
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Clube de Jornalismo
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Trabalhos 1º A - Hora do Conto
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Clube de Jornalismo
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Trabalhos 1º A - Hora do Conto

Clube de Jornalismo
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Trabalhos 1º A - Hora do Conto
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Clube de Jornalismo
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"Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - 3 de Dezembro de 2020.

Atividade desenvolvida pelos alunos do 6°A, 6°B e alunos com medidas adicionais no
âmbito da Educação Especial, com o objetivo de valorizar a diversidade e respeitar as
diferenças e a inclusão. Afim de assinalar esta data, foi elaborada uma faixa alusiva ao
dia, com a representação de ramadas de videira com cachos, identificando as diferentes
qualidades de cada aluno."

Fátima Santos
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Trabalhos 4º ano A

Centro Escolar do 1º Ciclo
Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade –
Mesão Frio

Sebastião José de Carvalho e Melo
(Marquês de Pombal -Conde de Oeiras)
Ano Letivo 2020/2021
Trabalho Realizado por: Gonçalo da Silva Pereira

4º ano

Turma A

Disciplina: Estudo do Meio

Biografia de Marquês de Pombal:
O Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de

Pombal e Conde de Oeiras, nasceu em Lisboa, no dia
13 de maio de 1699. Filho de Manuel de Carvalho e
Ataíde e de Teresa Luísa de Mendonça e Melo.
O O Marquês de Pombal ingressou no curso de Direito na
Universidade de Coimbra e dedicou-se ao estudo da
história e política.
O Em 1723 casou-se com Teresa de Noronha e Bourbon
Mendonça e Almeida.
O Em 1744 casou, segunda vez, com Maria Leonor
Ernestina Daun, condessa de Daun, da qual teve 7
filhos.

Terramoto de Lisboa:
O No dia 1 de novembro de 1755, precisamente no dia de

Todos os Santos, um terramoto atingiu Lisboa.

O Os sobreviventes, para além de sofrerem com o terramoto,

enfrentaram, pouco depois, um maremoto que provocou
uma enorme destruição da cidade de Lisboa.
O O rei D. José I, deu plenos poderes ao seu ministro Pombal:
O Pombal coordenou o socorro aos sobreviventes.

O Organizou um plano de reconstrução urbanística da cidade: as

ruelas foram substituídas por ruas e surgem grandes edifícios e
monumentos.
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Aconteceu
Secretário do Reino:
O Em 1756, Marquês de Pombal foi nomeado Secretário

de Estado do Reino.

O No dia 3 de setembro de 1958, outro acontecimento

marcou a era Pombalina, quando foram disparados
tiros à carruagem do rei.
O Em dezembro, são presas várias pessoas,
nomeadamente:

O o Duque de Aveiro, o Conde de Atouguia, o Marquês e a

Marquesa de Távora e os seus filhos, além de muitos
outros fidalgos. O marquês de Távora e a sua esposa
foram torturados e executados em púbico.

Feitos importantes:
O Iniciou várias reformas administrativas, económicas e sociais.
O Acabou com a escravatura em Portugal Continental a 12 de

fevereiro de 1761 e com a prática dos autos de fé.
O Em Portugal, o conceito de região demarcada do Alto Douro

deve-se ao Marquês de Pombal, com a criação de uma região
vitivinícola, no século XVIII. As regiões demarcadas são, zonas
abrangidas por legislação especial para defesa e promoção da
produção vinícola.

Declínio de Pombal:
O Em 1777, com a morte do rei D. José I, o poder de Pombal ruiu.
O No dia 4 de março o Marquês de Pombal é demitido por decreto-

régio, acusado de abuso de poder, teve que responder a um
inquérito e um processo que o julgou culpado.

O A sua avançada idade é considerada e o marquês foi forçado a

abandonar a capital e partir para isolamento na sua quinta.

O Marquês de Pombal faleceu em Pombal, no dia 8 de maio de

1782.
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Aconteceu
Conclusão:
O Com a realização deste trabalho consegui

aprofundar conhecimentos sobre Sebastião José
de Carvalho e Melo
(Marquês de Pombal.

FIM

A Vida de D. Afonso Henriques

“O Conquistador”
Inês Ferro
4º A
N.º 10

A Vida de D. Afonso Henriques
O Em 1109, nasceu D. Afonso Henriques no “Condado Portucalense”.
O Filho do Conde D. Henrique e de Dona Teresa.
O Foi educado para se tornar um grande guerreiro e um grande governante.
O Afonso arma-se cavaleiro na Catedral de Zamora (Espanha).

30
30

Aconteceu
A Vida de D. Afonso Henriques
O A 24 de junho de 1128, em Guimarães, lutou contra a sua mãe na

Batalha de São Mamede e passou a governar o Condado Portucalense.
O Em 1139, na Batalha de Ourique, com menor exército e, segundo a lenda,

abençoado por Cristo antes da batalha, venceu 5 reis mouros e é
reconhecido Rei de Portugal pelas suas tropas.
O Em 1139 em Coimbra Afonso casa-se com Dona Mafalda, tendo 7 filhos.

A Vida de D. Afonso Henriques
O Em 1147 vai para Lisboa e após vários dias de cerco à cidade, conquista-

a aos Mouros.
O Em 1169 Afonso, com 60 anos tenta, conquistar Badajoz e durante a

batalha parte uma perna e passa a estruturar e a fortalecer as terras que
conquistou.
O 10 anos mais tarde, em 1179, o papa D. Alexandre III através da bula

papal, “Manifestis Probatum”, reconhece oficialmente D. Afonso
Henriques Rei de Portugal.

A Vida de D. Afonso Henriques
O Nos seus últimos anos Afonso Henriques passou muitos dos

seus poderes ao seu filho D. Sancho I.
O Afonso foi o mais longo governante de sempre da história de

Portugal, tendo governado 57 anos.
O Ficou conhecido como “O Conquistador” e foi o 1º Rei de

Portugal.
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Aconteceu
A Vida de D. Afonso Henriques

O https://www.youtube.com/watch?v=LgSgL9ObAs0

A Vida de D. Afonso Henriques

Obrigada!

Centro Escolar do 1º Ciclo
Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade – Mesão Frio

José Maria de Alpoim
Cerqueira Borges Cabral
Ano Letivo 2020/2021
Trabalho Realizado por: Guilherme da Silva Pereira

4º ano

Disciplina: Estudo do Meio
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Turma A

Aconteceu
Biografia
• José Maria de Alpoim nasceu na casa
da Rede, Santa Cristina (Mesão Frio),
a 2 de junho de 1858.

• Filho primogénito de Francisco Borges
Cerqueira de Alpoim Cabral e de
Amância Dulce Samora de Quevedo e
Alpoim.

Fase adulta

• Em 1878, com apenas 20 anos, formouse em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, passando a
exercer as funções de administrador dos
concelhos de Mesão Frio e de Lamego,
sendo o mais jovem administrador de
concelho de que há memória.

Funções exercidas:

• Deputado;
• Conselheiro de sua Majestade;
• Ministro da Justiça nos governos de José
Luciano de Castro (18 de agosto de 1898 a
26 de junho de 1900 e de 20 de outubro de
1904 a 11 de maio 1905).
• Nesse último período, desenvolveu uma
notável política reformista(criação de Leis).
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Aconteceu
Saída do governo
• A sua saída do governo foi
acompanhada por outras figuras
importantes da monarquia, a qual sob a
sua direção evoluiu lentamente para o
campo republicano.
• Quando se implantou a República, José
Maria de Alpoim aderiu ao novo
regime, passando de Procurador Geral
da Coroa a adjunto do Procurador Geral
da República.

Casamento, descendência
• José Maria de Alpoim casou com Dona Maria do
Carmo de Tovar Pereira Coutinho de Vilhena e
Menezes
• Desse casamento nasceram Bernardo de Alpoim e
Egas de Alpoim, ambos notáveis oficiais da Marinha
que faleceram solteiros e sem geração.

Morte
• Faleceu em Lisboa a 15 de dezembro de 1916 sendo um vigoroso
adversário da participação de Portugal na Grande Guerra.
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Aconteceu

Homenagem
• À Avenida principal da vila de Mesão Frio, foi
atribuída o seu nome, passando a ser conhecida
por Avenida Conselheiro José Maria Alpoim,
sendo erguida uma estátua, com o seu busto,
em 1923, homenageando-se um dos maiores
vultos da história do concelho.

Conclusão:

• Este trabalho foi muito importante, visto que me permitiu

aprofundar conhecimentos acerca de José Maria de Alpoim.

FIM
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Aconteceu
Marquês de Pombal

Martim Carreira Moreira |N.º 15| 4.º Ano
Disciplina de Estudo do Meio

- NomeSebastião José de Carvalho e
Mello

- Ocupação Político e Estadista português

- Data do Nascimento 13/05/1699 - Lisboa

- Data da Morte 08/05/1782 (aos 82 anos) Pombal

2

• Filho de Manuel de Carvalho e
Ataíde e de Teresa Luísa de
Mendonça e Mello;

• Estudou Direito na Universidade de
Coimbra.

• Em 1723 casou-se com Teresa de
Noronha e Bourbon Mendonça e
Almeida, que por doença, faleceu
em 1738, tendo casado novamente
3

com Maria Leonor Ernestina Daun.
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Aconteceu
• 1733 - Foi nomeado membro
da Real Sociedade de História
por D. João V.

• 1738 - Foi nomeado embaixador
de Portugal na Corte de Londres.

• 1743 - Foi nomeado embaixador de Portugal na Corte de
Viena, na Áustria.

• 1750 - Foi nomeado “Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros”.
4

• A partir de 1753, criou várias companhias de comércio,
entre elas, a das vinhas do Alto Douro.

• 1755 – Aquando o terramoto em Lisboa, o Rei D. José deu
plenos poderes ao Marquês de Pombal para tratar do
socorro dos sobreviventes e da construção da cidade;

• 1756 – Foi nomeado
secretário do Reino

o que lhe deu o
controlo do país.
5

• 1759 – Foi nomeado Conde de Oeiras.
• 1777- Com a morte do Rei D . José I o poder do Marquês
de Pombal terminou, foi despedido e acusado de abuso

de poder.

• Morreu pacificamente em 1782 em Pombal.
• 1934 – Foi homenageado com uma estátua numa das
mais importantes praças de Lisboa, que tem o seu nome.

6
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Aconteceu
Conclusão
Marquês de Pombal e Conde de Oeiras foi
uma das figuras mais polémicas e
carismáticas da História de
Portugal;
• Governou com mão de ferro, impondo a lei a todas as classes,
desde os pobres até à alta nobreza;

• Criou a Região Demarcada do Douro, aboliu a escravatura nas
Índias Portuguesas, reorganizou o exercito e a marinha,
reestruturou a Universidade de Coimbra, entre outros feitos.
7
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Aconteceu

A comemoração do 65º aniversário da adesão de Portugal à ONU

No dia 14 de dezembro, os alunos da turma do 12ºB assinalaram o 65º aniversário
da adesão de Portugal à ONU, através de uma exposição de cartazes produzidos no
âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A atividade, designada
“Portugueses na ONU”, enquadrou-se no tratamento do domínio dos Direitos Humanos, e
teve o intuito de proporcionar aos alunos um conhecimento mais aprofundado sobre individualidades portuguesas que abraçaram diferentes missões no seio da ONU e elegeram
a defesa e o cumprimento efetivo dos Direitos Humanos no Mundo, como meta a alcançar.
A exposição dos cartazes esteve patente ao longo de toda a semana, compreendida entre os dias 14 e 18 de dezembro e neles foram ilustradas personalidades bem
conhecidas como António Guterres, Catarina Furtado, Freitas do Amaral e outras menos
conhecidas como é o caso de João Ribeiro-Bidaoui, Paula Escarameia, Miguel Caldeira e
Mónica Ferro. Do seu conteúdo, além de alguns dados biográficos, constaram informações relativas às funções desempenhadas, período de tempo no cumprimento do cargo,
colaboração prestada e ambições perseguidas.
Desta atividade ficou a mensagem bem elucidativa do atual Secretário Geral da
ONU, António Guterres, “Os direitos humanos não podem ser negligenciados” e por isso
todos temos a missão de os respeitar e fazer cumprir.
Jéssica Ribeiro nº 13, 12º B
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Tem a palavra
Amanhã, como estarei…
Se me perguntassem como é que estaria amanhã, certamente eu iria ter a resposta na
ponta da língua, de facto é muito simples, estaria feliz. Feliz ao lado dos meus amigos,
com bastante energia logo pela manhã, mesmo tendo dormido pouco. Alegre por chegar
a casa e passar uma grande meia hora só a dar mimos aos meus animais e animada
por já ser quarta feira.
Agora, se me perguntarem como estarei daqui a dez anos, torna-se tudo muito diferente.
Podia responder a esta pergunta de uma forma muito clara, dizer que me imagino a viver
já sozinha, talvez com uma amiga ou até com um futuro namorado, talvez ainda na universidade, quem sabe … já a trabalhar. Ou até mesmo, e agora já a sonhar mais alto,
podia dizer que daqui a uns dez anos me imagino uma daquelas pessoas muito ricas,
que passa as férias de verão na Tailândia, as de inverno em Nova Iorque, e o resto do
ano anda a saltitar pelo mundo. No entanto, por mais que pense e idealize mil e uma coisas, esta pergunta continua sem uma resposta.
A verdade … é que ainda ando perdida, perdida tanto na vida real como nos meus pensamentos, vejo todos à minha volta com planos já para o futuro, muitos com as ideias já
delineadas, mas não consigo imaginar o que estarei a fazer daqui a tanto tempo, não
tenho uma perspetiva daquilo que quero fazer um dia, de onde quero ir, e muito menos
de como estarei daqui a dez, quinze ou vinte anos.
Nunca gostei de tomar decisões, nem de me focar em algo que
ainda nem sequer aconteceu, por isso, é que raras são as vezes em que tenho expectativas sejam boas ou más sobre qualquer coisa, e muito mais raras são as vezes em que
crio planos ou me foco em pensar no futuro
Daqui a dez anos, estarei a caminho das minhas vinte e seis primaveras, não faço a
menor ideia de como será nessa altura, se ainda teremos que usar uma máscara no
rosto o dia todo ou se os carros já conseguirão voar…
Apenas sei que mesmo daqui a tanto tempo vou continuar a acordar todos os dias
com uma energia fora do comum, continuar a ser a mais chata do meu grupo de amigos, a que marca saídas sempre à última da hora e a que dá abraços a cada dois
minutos, vou continuar a tentar tornar-me um pouco menos resmungona todos os dias
e acima de tudo, passem os anos que passarem, só sei que quero ser feliz e fazer o
que me der na cabeça a qualquer momento.
Marina Trindade Nº15 11ºA
Professora, Anabela Outeiro
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Tem a palavra
Amanhã, como estaremos...?
Quase todas as pessoas constroem um “plano de vida”, baseado nos seus principais
objetivos, como construir uma família, ter o emprego dos sonhos ou até mesmo ganhar
dinheiro, qualquer objetivo tem um plano por de trás, até mesmo os planos mais simples como querer viver na praia.
A partir do momento em que é estabelecido um objetivo, tudo o que fazem é para
alcançá-lo, como se a vida fosse um jogo dividido em níveis, cada nível é recompensado com a conquista do objetivo, de forma a que as pessoas cheguem a viver obcecadas com o próximo, e o próximo, e o próximo sem nunca apreciar a conquista feita, ou
até mesmo prestar atenção no que os rodeia, como se não existissem mais pessoas,
mais seres vivos, vivendo num mundo onde apenas eles existem ou pelo menos onde
só se enxergam a eles próprios. Levam uma vida tão cheia, tão apressada que nem a
chuva tem tempo de cair, e quando menos esperam fim do jogo aparece. A vida passou-lhes á frente dos olhos e nem a viveram…
Viver em função dos outros também não é o melhor caminho. Viver pelos outros, ou
para os outros, é como não ter vida própria, como se uma só pessoa vivesse em dois
corpos simultaneamente. O mundo não precisa de dois pensamentos iguais, precisa de
dois pensamentos diferentes para evoluir, para se tornar num lugar melhor.
Não estou a tentar ensinar viver a vida a ninguém, apenas a refletir sobre as duas formas mais estremas de a viver. A vida é preciosa de mais para desperdiça-la a viver
pelos olhos de outra pessoa, e boa de mais para vivê-la sozinha.
Podemos não saber como estaremos amanhã, mas sabemos como estamos agora, e
se agora não estamos felizes ou a viver demasiado perto dos estremos, então esta na
hora de mudar. Também não afirmo que deixem de fazer planos, ou desistir dos
sonhos, pelo contrário incito-vos a correr atrás deles e apreciá-los quando conquistados, estabelecer um rumo e ir com calma, apreciar a vida, ambicionar por mais, mas
não ao ponto de ser dissipado(a) por ela.
Quanto a mim, defini o meu rumo e embora não saiba como estarei amanhã, sei que
vou descobrir em breve, até lá… vou vivendo e aproveitando o presente com os meus
próprios olhos, porque como os antigos dizem a pressa sempre foi inimiga da perfeição
(dos seres humanos).
Núria Campelo Nº16 11º A
Professora, Anabela Outeiro.
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Tem a
Para
palavra
mim
AMANHÃ, ONDE ESTAREMOS…

O que eu quero ser daqui a 10 anos? É uma questão pertinente, já refleti tantas
vezes sobre isso, mas não cheguei a nenhuma conclusão ou ideia.
Continuo a pensar, e às vezes lembro-me que fazer planos comigo não
funciona, não é isso que vai tornar a minha vida melhor. Sou ansiosa e exijo e
“exigem” demais de mim. As expectativas são grandes, então poupo-me desses
planos a longo prazo para que a minha vida não vire uma lista sem fim de tarefas.
Aprendi que planear amizades e relacionamentos não me leva a nada. As pessoas
mudam, as pessoas vêm e vão, só quem realmente importa permanece…. Quem
sabe o que vai acontecer, como vou eu saber, se os meus sonhos se vão realizar, a
vida é uma caixinha de surpresas, adotei um lema e “vivo um dia de cada vez”,
porque as melhores coisas que me aconteceram, foram obra do acaso.
Dez anos é tanto tempo…. Consigo, no máximo, desejar ter terminado o meu
mestrado e doutoramento, apesar de ainda estar indecisa que rumo irei tomar.
Quando o tempo vier, anseio estar em paz com as minhas escolhas. Tenho a noção
que terei de batalhar muito, dedicar-me de corpo e alma ao meu futuro para
conquistar os meus sonhos, mas é a vida. O tempo guiar-me-á como se fosse o meu
GPS.
Num mundo perfeito, imagino ter uma carreira de sucesso a fazer o que eu
gosto, cercada de pessoas que me façam bem, tornar-me independente, viajar
sempre que possível.
Dormir pouco, trabalhar o fim de semana inteiro, não ter energia para mais
nada…. estou fora.
Pretendo estar presente na vida dos meus pais, porque para mim a família é o
mais importante, por isso não estou disposta a abdicar da minha vida pessoal para
“chegar lá”.
Por aqui a palavra sucesso estará sempre atualizada, eu quero é, aproveitar bem
o meu tempo.
Neste momento, acho que tenho tudo o que preciso, faço o melhor que consigo
para chegar a um futuro sólido. Sinceramente não faço a mínima ideia, talvez a
pergunta deva ser “quem eu quero ser” e não “o que eu quero ser” …
Uma coisa eu sei daqui a dez anos eu quero ser a alegria do meu irmão, o
orgulho dos meus pais, a sabedoria e a bondade da minha avó, a coragem e o
sorriso dos meus amigos. Ter uma carreira profissional em evolução. E pronto, é o
que
temos
de
momento….

TrAbAlho reAlizAdo por: Beatriz Vedor, nº4, 11ºA
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ProfessorA: Anabela Outeiro

Tem a palavra
Poema de Natal
Tudo tínhamos como certo,
agora nada mais que a incerteza
que abala e separa o mundo.
Em tempos não imaginávamos nós
estes tempos que passamos,
esta solidão que sentimos,
em tempos encontrávamo-nos para conversar,
agora acenamos de longe,
tristes, porque a felicidade
já há algum tempo que ninguém a vê!
Mas em forma de recompensa e refúgio
a magia do Natal abriu os nossos olhos
e vimos que a distância que nos separa
é a mesma que tornou o nosso amor mais forte,
a saudade foi quem nos fez lembrar todos os dias de quem amamos,
a esperança foi o que nos ”uniu”,
O Natal foi quem trouxe de volta
a alegria, a força ,
a esperança da UNIÃO!
Núria Campelo, 11ºA.
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Tem a palavra
Postal Matemático

Fernando Osório
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Desafia-te

Desafio - Árvore de Natal iluminada

Este ano, coube às irmãs Rita e Carolina a belíssima
tarefa de iluminar a árvore de Natal lá de casa.
A árvore de natal da Rita e da Carolina está decorada
com quatro grinaldas, cada uma de sua cor. Cada grinalda tem sete bolas luminosas, numeradas de 1 a 7. Ora a
Rita e a Carolina colocaram as grinaldas na árvore, da
forma que se vê na figura, de tal modo que as bolas em
cada linha paralela aos lados da árvore (horizontais e
diagonais) têm sempre números diferentes.

Agora temos de descobrir os números das bolas que estão em branco. E não é preciso uma turma de génios, a Matemática, para ter uma ideia luminosa e resolver o problema. Faça-se luz e descobre a solução!....
Os professores de Matemática
Solução:
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Palavras Cruzadas de Natal

Relax

https://revistainominavel.blogs.sapo.pt/palavras-cruzadas-de-natal-17172
Clube de Jornalismo
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Relax

https://papeis.blogs.sapo.pt/224435.html

Clube de Jornalismo
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A Equipa da BE
deseja-vos
Um Natal Feliz
e um
Próspero Ano Novo
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