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Brotero [125 anos]  

“(…) abrir a alma desta Escola, cujo fei-

tiço tanto seduziu docentes e discentes 

nas suas doze décadas de existência”.  
Mª Lourdes Figueira  

Está aberto 

a todos os que pertencem  

à família Brotero, antigos e 

novos utentes, (alunos, professores, funcionários 

e Encarregados de Educação) para partilhar fac-

tos, vivências e afectos e, assim, celebrarmos  

o 125º aniversário, 

que culminará com a inauguração das instalações 

ampliadas e requalificadas.  

Todos os testemunhos, textos, fotografias, 

vídeos e outros conteúdos devem ser 

endereçados para os  

professores João Sá ou João Leal, através do 

email esab125@esab.pt,  

responsáveis pelo blogue.  

No final será editada uma revista com o material 

seleccionado.  

http://esab125.wordpress.com  

[ ou a partir da página da escola em 

www.esab.pt ]  
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  Entrevista 

5 Breves
Questões Sociais

Projectos

A.C. de Filosofia e História

125 anos

Roteiro Pedagógico

Ambiente

Ficção

Visitas de Estudo
Biblioteca Escolar
Departamento de Línguas

Artes

 

“é fundamental 

preservar e dar 

continuidade à 

identidade da 

centenária Escola 

Brotero” 
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P – Perante a polémica global a que se 
assiste sobre a “necessidade” e 
“obrigatoriedade” da vacina contra a Gri-
pe A, qual é a sua opinião? 

Nenhuma vacina, nem mesmo a vaci-
na contra a gripe A, é considerada obriga-
tória no nosso país. A vacinação é um acto 
voluntário, embora com um alcance que 
vai além do próprio indivíduo, pelo 
impacto que pode ter na saúde comunitá-
ria. A política de vacinação contra a gripe 
A foi recentemente definida pelas Autori-
dades de Saúde nacionais e a vacina 
começou a ser administrada no dia 26 de 
Outubro. A vacina usada em Portugal foi 
aprovada pelas Entidades competentes, 
na Europa e em Portugal, sendo conside-
rado que o seu benefício se sobrepõe aos 
potenciais riscos. Sou pois favorável à sua 
administração, embora seja necessário 
manter uma atenta vigilância sobre os 
eventuais efeitos secundários que se pos-
sam vir a manifestar. 

P – Porque é que a Universidade criou 
um plano de contingência próprio quando 
existe a nível nacional um plano geral 
para o País? 

O plano nacional de contingência para 
a pandemia de gripe estipula que as 
empresas e as organizações devem pos-

suir planos de contingência próprios que 
tenham em conta as especificidades des-
tas organizações. Foi com este objectivo 
que a UC decidiu elaborar o seu Plano de 
Contingência. 

P – Quais as vantagens para a comuni-
dade universitária derivadas da aplicação 
deste plano? 

O plano de contingência da UC abor-
da, de forma pormenorizada, as implica-
ções que a pandemia de gripe pode ter na 
comunidade universitária, propondo 
soluções para os problemas que se anteci-
pam. O seu objectivo é diminuir o impacto 
sobre as estruturas e o funcionamento da 
UC, mantendo em actividade os Serviços 
essenciais e procurando preservar a saúde 
dos seus estudantes e colaboradores. A 
profunda reflexão subjacente à constru-
ção do plano possibilitou a preparação de 
um conjunto de medidas que permitem 
dar resposta, de forma organizada, às 
imensas dúvidas e questões que a pande-
mia suscita. 

P – O que pode ganhar a Escola Brote-
ro com a sua ligação protocolar com a 
Faculdade de Medicina relativamente à 
prevenção da Gripe A e de outras doenças, 
nomeadamente no aspecto fundamental 
da Educação para a Saúde. 

A Faculdade de Medicina concentra no 
seu seio a comunidade científica melhor 
preparada para responder às dúvidas que 
possam surgir no âmbito da prevenção e 
controlo das doenças, seja a gripe A ou 
outras doenças transmissíveis, assim 
como as doenças civilizacionais, como as 
doenças oncológicas, a obesidade ou as 
doenças cardiovasculares. A disponibili-
dade da Faculdade de Medicina para cola-
borar com outras Instituições, neste como 
noutros domínios, é constante. 

P – Quais as questões que considera 
ainda em aberto e que gostaria de abor-
dar? 

Não queria perder esta oportunidade 
para recordar os dois gestos essenciais 
para o controlo da transmissão do vírus da 
gripe, a etiqueta respiratória e a lavagem 
frequente das mãos, que devem ser 
amplamente divulgados e incentivados. A 
campanha de vacinação contra a gripe A, 
em Portugal, não tem por objectivo o con-
trolo da transmissão da doença, antes se 
destina a tentar proteger os mais frágeis e 
a manter em funcionamento serviços con-
siderados essenciais. 

Gripe A – Vacina – Sim ou Não? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta do Professor 
José Gabriel Saraiva da Cunha 

Num tempo de dúvidas sobre a qualidade da produção científica, e muito em particu-
lar na área sensível da Saúde, inquinada pelo desejo de obtenção de grandes lucros 
das empresas globais, assoberbadas também pelos perigos da crise global, que põem 
em risco a sua sobrevivência, este artigo vem trazer esclarecimentos que pretende-
mos apaziguadores da inquietação provocada pela Gripe A.
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Concurso de ideias para o Logótipo 
do Jornal da Brotero 

Prémio: vale de compras 25€ Fnac 
Consulta o regulamento a partir de 
Janeiro em www.esab.pt 

 Concurso logótipo 
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“As vítimas (…)

frequentemente vêm de 

famílias onde o suporte 

afectivo é frouxo…” 

Bullying 
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Taxa de Natalidade: a grande questão 

“...mais de um terço dos jovens sexualmente activos não 

utiliza regularmente métodos de contracepção.” 

1º Período: 
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Ainda outras actividades a 
realizar ao longo do ano lectivo: 
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Actividades do Gabinete do Aluno 



8   Jornal da Brotero   Dezembro de 2009 

 

Assim já desenvolveu, no presente ano 
lectivo, com a colaboração voluntária dos 
alunos, as seguintes actividades: 
 

 

 

 
Participou ainda na:
 

 

 

Ao longo do ano lectivo, outras actividades 
serão desenvolvidas e o apelo que se faz é 
dirigido aos alunos para que integrem este 
Núcleo e nele colaborem dentro das suas dis-
ponibilidades.  

NÚCLEO DE PROJECTOS SOLIDÁRIOS 
Este Núcleo, dinamizado por um grupo de professores, tem como principal objectivo 
participar e envolver a comunidade escolar em acções de cooperação, que visem uma 
participação activa na ajuda a algumas situações. 

S 
GRUPO EQUIPA DE BADMINTON 

   ã  

   ã  

   
ã

 

   
ã
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ACTIVIDADES DINAMIZADAS PELA 
ÁREA CURRICULAR DE FILOSOFIA  E 
HISTÓRIA: 
Realizaram-se, no 1º Período, as 
seguintes actividades: 
Em Outubro: 

Em Novembro: 

Em Dezembro:

Nos próximos períodos estão 
planeadas as seguintes actividades: 

 No final do 3º período estão ainda 
previstas as seguintes iniciativas: 

Dia da Filosofia 
mentes jovens transmitindo uma mensagem 
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Por onde andou a BROTERO 
nos seus 125 anos 
de existência (1884 – 2009) 
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Campeonato Inter-turmas, ano lectivo 1968

Passagem de modelos, 1967-68 

Confraternização desportiva entre Professores, alunos e antigos alunos, 1969 

Festa de Natal, 1968-69 

Inauguração do novo edifício da Escola, 1958 
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Campeonato Inter-turmas, ano lectivo 1968

Espectáculo de variedades por Professores e alunsos, 1968-69 

Visita dos alunos do C.F.I., 1968-69 

Confraternização desportiva entre Professores, alunos e antigos alunos, 1969 

C
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9
6
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Festa de Natal, 1968-69 

Festival de encerramento, 1967-68 
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A Escola Brotero e o seu Patrono 
“A estátua  

provoca-nos uma 

admiração profunda 

pelo  

primor de execução. 

Soares dos Reis, o 

maior escultor por-

tuguês, tocou-a com 

o seu génio.” 
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o bon-

dinho do Pão de Açúcar, 

com o decurso do tempo, 

transformou-se no símbolo 

do Brasil moderno e pro-

gressivo.

O bondinho do Pão de Açúcar  

A equipa do Jornal 

da Brotero, deseja 

a todos um 

Bom Natal e um 

Feliz Ano Novo 
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APRESENTAÇÃO DO 
“RADAR DO AMBIENTE”

“Todos somos responsáveis…” 

Todos somos 

responsáveis… 
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Brotero 
também é 
uma Escola 
Electrão Vem participar 

nas Olimpíadas do Ambiente 

http://www.objectivo2015.org/
http://www.objectivo2015.org/
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Filme de ficção na comemoração 
dos 125 anos da Brotero
C 

“...um estranho é 

assassinado na Festa 

de Comemoração 

dos 125 anos 

da fundação 



Dezembro de 2009   Jornal da Brotero   19  

 

Crónica de uma 
visita de estudo ao 
Porto 
A chuva, “as meias” e as diversas 
noções de Arte 

Visitas de 
estudo ao 
Portugal 
Tecnológico 
2009 

Diário gráfico de Inês Proença, 12º 2B 
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(1) SCRIBNER, S. & COLE, M. (1981). The psychology of literacy. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

(2) BENAVENTE, A. (ed.) (1996). A literacia em Portugal: resultados 

de uma pesquisa 

extensiva e monográfica . [Lisboa]: Fundação Calouste Gulben-

kian. 

(3) STRIPLING, Barbara K. , ERIC,1992, in CTAP Information 

Literacy Guidelines K-12, http://ctap.fcoe.k12.ca.us/ctap/ttp://ctap.fcoe.k12.ca.us/ctap/

Info.Lit/Guidelines.htmInfo.Lit/Guidelines.htm

A Biblioteca Escolar ganha o seu papel central na escola 

SPEAKING LAB 
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SABEM O QUE É UM PALÍNDROMO? 

Conhece as diferenças 
entre Redundância, 
Tautologia e Pleonasmo? 

Repare nestes exemplos (alguns evitáveis, 
outros estilísticos) de pleonasmos: 

http://www.ciberduvidas.com/resposta.php?id=5333
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FERNANDO 
PESSOA, 

 

 
os EUS do EU 
desenhos de Rafael Pratas, 12º 1F.  

Da Linha à Representação Plástica
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