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Este mês dedicamos todo o boletim
à divulgação da página da escola na
Internet.
A nossa página está alojada no
servidor da Universiade de Évora e é
composta por quatro áreas principais:
A Escola; a Cidade e o Concelho; Manuel da Fonseca e Ruínas Romanas de
Miróbriga.
Embora a página já exista desde há
três anos, ainda não é muito consultada
por alunos e professores da escola.
Esperamos que este número especial do boletim estimule a curiosidade
de todos.
Boa navegação.
g

Pastilhas
ele anda aí...

Um dia apareceu na escola, vindo
não se sabe de onde. Não consta que
se tenha matriculado, mas é visto em
algumas aulas. Por vezes, passeia-se
pela sala de professores.O nome foilhe dado pelos alunos, por ter sido encontrado a comer pastilhas elásticas.
página 3
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EDITORIAL

¡Gracias Jorge!

O boletim deste mês é inteiramente dedicado ao site da
escola na Internet, elaborado no âmbito das actividades da
Direcção de Instalações da Mediateca (Projecto Internet na
Escola) e encontra-se alojado na Universidade de Évora.
Este site existe desde há 3 anos e tem sido actualizado
com bastante frequência. Integra, neste momento 183 páginas
e 636 imagens.
É possível visitar toda a escola, de forma interactiva, através
das plantas e páginas dedicadas aos diversos sectores e órgãos.
Foi feita uma aposta na disponibilização de informações úteis
para professores, alunos e encarregados de educação: divulgação dos manuais escolares adoptados; orientação vocacional, com a estrutura dos cursos do Ensino Secundário;
orientação no acesso ao ensino superior, com links para páginas
do Ministério da Educação e de instituições que disponibilizam
a pesquisa de cursos; calendário de exames do 12º ano; acesso
às listas de colocação de professores e a toda a informação
sobre a revisão curricular e os novos programas do ensino
secundário.
A secção dedicada a Manuel da Fonseca é particularmente
importante, pois disponibiliza informações sobre a vida e obra
do patrono da escola. Existe um formulário que permite conhecer
a opinião dos visitantes do site sobre o autor e a sua obra.
Muitas das pessoas colocam-nos questões sobre obras em
particular, a que respondemos, sempre que possível.
A ligação da escola ao meio é feita através do sector
dedicado à cidade e ao concelho. Aí se disponibilizam
informações sobre a História, o património, a gastronomia, o
artesanato, as propostas turísticas, as agendas culturais e os
eventos organizados pelo Município e outras instituições do
meio. Existem mapas e roteiros que permitem a cada utilizador
construir o seu próprio percurso. Toda esta informação está
disponível em inglês e alemão, pois a Internet não tem fronteiras.
Miróbriga merece uma secção independente pela importância
que assume em termos de património e potencialidades de
exploração pedagógica. Fruto da colaboração do Imaginário Clube de Cinema, televisão e Vídeo, desta escola, ao longo
dos últimos 10 anos, e que se traduziu na produção de diversos
videogramas, é possível disponibilizar um grande conjunto de
imagens e informações sobre escavações, actividades de
restauro e de animação.
Seria bom que a escola no seu todo, órgãos de direcção e
gestão, professores e alunos, se interessassem mais por este
projecto, de forma activa, sugerindo a divulgação de actividades
e a construção de novas páginas.
Ficamos à espera.
g

Aproveitamos a edição
deste número especial para
agradecer ao Jorge Lage Saguier o seu grande contributo para que
este site se pudesse assumir como um
dos poucos que também disponibilizam a
consulta de algumas páginas em castelhano.
O Jorge foi um aluno argentino (originário do Paraguai) que estudou nesta
escola em 1998/99 e prontamente se disponibilizou para a tradução de algumas
páginas para o idioma de Cervantes.
Não questionamos a importância do
Inglês ou do Alemão (até porque também
disponibilizamos páginas nestas línguas),
mas o castelhano é uma das mais importantes línguas do mundo e a que maior
crescimento regista no momento. E Espanha é já aqui ao lado!
Afinal estamos apenas a antecipar a
generalização do castelhano nos currículos do ensino secundário.
g

ECOS NA NET
É sempre com agrado que recebemos
o feed-back de pessoas individuais e
instituições que nos manifestam o seu interesse por este site.
Destacamos o portal buscaonline.pt,
que utilizou este site como referência na
sua fase de lançamento e a Texto Editora,
que recentemente nos solicitou autorização para a divulgação deste site, como
exemplo do tipo de informação que pretendem divulgar no “Espaço Escola”, no
canal de educação da editora (te.pt).
FICHA TÉCNICA (Número Especial)
Redacção, paginação e grafismo:
Cipriano Mendes
Edição e Impressão:
Direcção de Instalações da Mediateca
Escola Secundária Manuel da Fonseca.
Tiragem: 40 exemplares.
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Uma grande personalidade
O Pastilhas é, sem dúvida, um cão muito especial. Escolheu a nossa escola para viver, há já alguns
anos.

Nos funcionários encontrou protecção e é companheiro de brincadeiras nos intervalos.
Normalmente instala-se junto da portaria; quando
lhe apetece, passeia-se pelos corredores e se tem
fome dirige-se, naturalmente, até ao bar. Como donos
adoptou dois funcionários - o Sr. José Luís e a D.
Alcides. É principalmente a eles que recorre quando
tem fome ou sede.

É frequente encontrá-lo a dormir as suas sestas
no tapete de entrada e não se desvia à passagem
de ninguém.
Conhece bem o calendário escolar, pois durante
as férias não aparece na escola. Dirige-se a casa de
professores e funcionários e instala-se.
Por iniciativa dos funcionários e alunos, foi
constituído um fundo próprio para algumas despesas
do Pastilhas - uma
coleira, uma visita ao
veterinário, uma desparasitação; enfim, o
normal na vida de
qualquer cão. Para o
efeito, existe no Bar
uma caixa onde todos
podem deixar uma ou outra moeda.
Descubra esta personalidade na página que lhe
é inteiramente dedicada, no site da escola.
g

Um artista

Tem alma de artista.
De improviso, e apenas
porque lhe apetece, participa em peças de teatro da
escola, ou em acontecimentos que envolvam música e
dança.
g

A Concentração antes do
espectáculo (Feira Mix de 1999)

A marca indelével de um grande
artista (Feira Mix de 1999)

Ir ou nao ir... Eis a questão
(Feira Mix de 1999)

Histórias...
As histórias do Pastilhas começam a ser famosas. Alguns exemplos:
Uma vez acompanhou os alunos num cross até Santo André. Os alunos voltaram e ele não. A sua
ausência foi notada na escola e logo funcionários e alunos se disponibilizaram para o ir buscar. Regressou,
de carro, e foi recebido com muitas festas e guloseimas.
Conta-se, também, que um aluno se dirigiu um dia ao bar e pediu: “- Por favor, uma sandes de fiambre,
mas com muita manteiga, que é para o Pastilhas”
Por vezes, é visto a acompanhar soldados da GNR nas suas rondas pela cidade.
Ultimamente tem sido visto no interior da Caixa Geral de Depósitos, deitado junto à caixa automática.
Estará a pensar abrir uma conta com o dinheiro de que já dispõe? Estará apenas a usufruir do ar
condicionado? Será ele o mais recente elemento de segurança contratado por aquela instituição? Enfim,
os mistérios na vida do Pastilhas são uma constante.
g
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O espaço dedicado a todos os assuntos que dizem
respeito à escola é bastante vasto.
A página principal apresenta-nos um menu com oito
itens, cada um deles rementendo para muitas outras
páginas.

Acesso ao Ensino Superior
Estamos no final do ano lectivo e os alunos do
12º ano começam a fazer contas. É o momento das
grandes opções. À Mediateca chegam todos os dias
pedidos de consulta de informação sobre cursos e
médias de ingresso. A atenção centra-se, normalmente, em informação escrita. No entanto, existem
hoje formas mais interessantes, actualizadas e
interactivas de aceder à informação - ao alcance de
um “click”. É o que se pretende nesta secção. A
grande vantagem é a possibilidade de pesquisa de
cursos e de médias de acesso e a realização de
simulações. Vale a pena dar uma voltinha por aqui.g

Orientação Vocacional

Cursos e Percursos no Ensino Secundário
A transição do 3º Ciclo para o Ensino Secundário
é um momento marcante na vida de alunos e encarregados de educação.
Dessa opção pode depender
todo o futuro, em termos de
prosseguimento de estudos a
nível superior.
Nesta página existe uma
secção que permite o conhecimento de todos os cursos existentes na escola, bem como
as cargas horárias e as opções
a nível de Formação Específica e Técnica. No momento
das matrículas, convém “ganhar” algum tempo numa visi-

tinha a esta página.
Nesta área da orientação vocacional há que
destacar o importante papel do
Gabinete de Psicologia e Orientação, coordenado pela Dr.ª
Maryline Almeida Sousa - nomeadamente pela realização
de testes psicotécnicos.
Este serviço actua em
articulação com outros serviços de apoio educativo, designadamente os de apoio a
alunos com necessidades
escolares específicas, os de
acção social escolar e os de
apoio e saúde escolar.
g
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Um passeio virtual

Na secção “PLANTA” é proporcionado um passeio
virtual pela escola. As plantas dos vários blocos da
escola apresentam-se aí digitalizadas e, seleccionando alguns dos espaços, é possível aceder aos
sectores da escola que possuem página própria. É
um óptimo veículo para, por exemplo, dar a conhecer
a escola aos novos alunos e professores, no início
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de cada ano lectivo.
Nesta secção também é possível conhecer a
história da escola, desde a sua fundação, em 1959,
no edifício da Rua do Parque, até aos tempos actuais,
neste novo edifício. Para saber mais, exercite os
dedos numa viagem pelos corredores e salas deste
espaço virtual.
g

Piso 1 - Blocos A, B e C

Ministério da Educação
A página dedicada ao Ministério da Educação
permite aceder a serviços bastante úteis para
professores e alunos. Destacamos o calendário de
exames do 12º Ano e os resultados dos concursos
de professores. Muito importante, já a partir deste ano

... e muito mais

lectivo, é a possibilidade de consulta e impressão dos
novos programas curriculares. Direccionado especialmente para os alunos, existe um texto explicativo
dos novos currículos na secção “REVISÂO CURRICULAR”.
g

A página “ESCOLA” integra muitas mais secções. A falta de espaço impede-nos de lhes fazer uma referência
mais pormenorizada. No entanto, nada melhor do que consultar o site e deixar-se dominar pelas hiperligações
que o mesmo permite. Destacamos a secção dedicada aos manuais escolares - muito útil no início de cada
ano lectivo; a página que remete para jornais nacionais e, especialmente, para o semanário “TIMOR TODAY”;
a página dos projectos no âmbito da solidariedade e multiculturalidade; a página dedicada à descrição e
composição dos órgãos da escola; as secção dedicada ao “Imaginário - Clube de Cinema, TV e Vídeo” e
Mediateca. Por fim, existe uma página, denominada “ARQUIVO”, onde se “guardam” todas as páginas que
vão constituindo este site e que vão perdendo a actualidade (mas não a importância).
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MANUEL DA FONSECA

A secção dedicada a Manuel da Fonseca é uma das mais significativas
deste site. Não pela quantidade de informação disponível, mas pela importância
do patrono da escola enquanto homem e escritor. Trata-se apenas do ponto
de partida para um melhor conhecimento do autor.
Aqui se incluí a última entrevista que Manuel da Fonseca deu ao jornal
Expresso, pouco antes da sua morte, e alguns links para sites que disponibilizam poemas do autor.

Um percurso
Manuel da Fonseca nasceu em 15 de Outubro de
1911, em Santiago do Cacém. Aqui se manteve até
completar a instrução
primária
Desde muito cedo,
por influência do pai,
se iniciou no mundo
da leitura. Na escola,
cultiva a sua paixão
pela escrita.
A continuação dos
estudos leva-o a Lisboa onde frequenta o
colégio Vasco da
Gama, o Liceu Camões e a Escola Lusitânia e, mais tarde,
a Escola de Belas
Artes. As férias passa-as em Santiago do
Cacém.
Na grande cidade
dá longos passeios. A
vida nocturna fascinao.
Encontra os seus
primeiros empregos

no comércio e na indústria. Apesar de muito ocupado,
encontra tempo para o toureio e o desporto - jogou
futebol, interessou-se
pela espada e florete
e ousou mesmo ganhar um campeonato
de boxe.
Em 1925 publica
num semanário de
província os seus primeiros versos e narrativas.
Foi habitual colaborador em revistas
literárias, como O
Pensamento, Vértice,
Sol Nascente e Seara
Nova. Contestatário e
observador por natureza, a sua escrita era
seguida de perto pela
censura.
Faleceu em 11 de
Março de 1993, com
81 anos.
g

“Escrevo porque sou do contra”
EXPRESSO - O Manuel da Fonseca é considerado um precursor do neo-realismo
em Portugal. Há um tempo atrás afirmou que não era tanto assim, neo-realismo
era uma palavra que nem lhe passava pela ideia...
MANUEL DA FONSECA - E assim é! Sinto-me mal em relação a isso. Eu nem
sequer disse que era neo-realista. Foram os críticos que acharam que eu era neorealista, eu não disse nada. No fundo, era um indivíduo que lá tinha a minha ideia
sobre o que seria - isso era antes uma palavra para defesa da vida e à defesa da
Censura. Foi uma palavra que o Joaquim Namorado arranjou para fugir à Censura.
Excerto da entrevista dada ao jornalista Nuno Lopes (Expresso - 20/3/1993), presente no site da escola.
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SANTIAGO DO CACÉM
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A secção “SANTIAGO DO CACÉM”, permite-nos viajar pela
cidade e pelo concelho. Uma viagem através dos sabores, do
artesanato, da História, dos monumentos.
Se preferir, pode consultar estas páginas nas versões em
inglês ou alemão.

Roteiros

Os mapas da cidade e do
concelho, disponíveis nesta página, permitem viajar aos locais
e monumentos mais interessantes da região. Aqui ficam
dois exemplos.

Igreja Matriz

Moinho municipal

Da Igreja Matriz, de fundação gótica (séc. XIII), conservam-se numerosos vestígios, apesar da destruição sofrida pelo terramoto de 1755.
Guarda um notável Relicário do
Santo Lenho e um baixo-relevo
gótico do séc. XIV oferecido
pela Rainha Santa Isabel a D.
Vetácia, que representa um
cavaleiro de Santiago combatendo os Mouros.
Dominando Santiago do
Cacém do alto de um monte próximo, este moinho foi totalmente reconstruído pelo Município, podendo assistir-se à
moagem de trigo em dias de
bom vento.
g

Sabores

Caldeirada e ensopado de enguias, migas com carne de porco, açorda à alentejana
e queijo de cabra são algumas das delícias
gastronómicas desta região. Nas feiras e festas ainda é frequente aparecerem as alcomonias, bolos deliciosos característicos desta zona e feitos à base de pinhão, farinha e
mel.

Alcomonias

“Fischsuppe” (Caldeirada) und “Ensopado de Enguias” (Aalgulasch); Brotebrei mit
Schweinefleisch; Brotbrei aus Alentejo
(Açorda à Alentejana); und Ziegekäse sine
einige der köstlichen Delikatessen dieses
Gebietes. In den Jahrmarkten und Festen,
findet man noch häufig die “Alcomonias”,
charakteristische kuchen dieses Gebietes
aus Pinienkernen, Mehl und Hönig geg
backen.
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RUÍNAS ROMANAS DE MIRÓBRIGA
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Neste site é dado um grande destaque às ruínas da cidade romana de
Miróbriga - um local de visita obrigatória do concelho.
Através de um mapa da cidade, é possível percorrer todo o complexo arqueológico. São disponibilizadas muitas imagens, fruto da colaboração do
Imaginário - Clube de Cinema, Televisão e Vídeo, desta escola, que produziu
diversos videogramas sobre os trabalhos de escavação e restauro, ao longo
dos últimos 10 anos.

A ocupação do cerro de Miróbriga parece remontar ao século V-IV a.C., mas é possível que no final
da Idade do Bronze já existisse uma ocupação.
Na época da dinastia dos imperadores Flávios
recebeu, possivelmente, o estatuto de direito latino
ou romano, confirmando uma integração plena dos
seus habitantes na cultura, economia e sociedade
romana. Nesta época iniciou-se a transformação

urbana que passou pela construção do forum e do
templo. No período da dinastia dos Antoninos assistese à construção do complexo termal.
Não se dispondo de dados muitos seguros, pensase, no entanto, que a partir do século IV d.C. a cidade
começou a entrar em lento declínio, acompanhando
um processo em tudo similar a outras cidades do
Império.
g

