
A Evolução da SIDA em Portugal 

      A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é uma doença 
que pode ser contraída através de relações sexuais ou por via 
sanguínea. Em Portugal, a taxa de novos casos tem vindo a variar; 
em 2011, a taxa de novos casos por 100 mil habitantes era de 8,5%, 
o que ainda é bastante elevado e longe do ideal. Uma em cada três 
pessoas infetadas não sabe que contraiu o vírus, o que é muito 
perigoso e potencia o aparecimento de novas ocorrências. Entre 1983 
e 31 de outubro de 2012, foram registados, em Portugal, 42.350 
casos de infeção. Entre 2007 e 2012, registou-se uma subida de 

cerca de 10 mil casos, o que é muito inquietante e 
um sinal de que os métodos de prevenção 
existentes não estão a ser utilizados corretamente. 
Entre os consumidores de drogas injetáveis, nota-

se uma diminuição dos que contraíram a doença. 
Em Portugal, a infeção de VIH (Vírus da 
Imunodeficiência Humana)/SIDA regista três 
grandes focos - cerca de 40% dos acontecimentos 
encontram-se na região de Lisboa, 20% no Porto e 
15% em Setúbal. É também de referir que esta 

doença não tem cura, apesar de já existirem medicamentos que 
atenuam os sintomas. O melhor é prevenir!!!                                                

 

 

Editorial 
   O Dia Mundial da Luta 
contra  a SIDA é celebrado no 
dia 1 de dezembro. Este dia 
visa alertar as populações para 
a necessidade de prevenção e 
de precaução contra o vírus da 
SIDA. Este vírus ataca o 
sistema sanguíneo e o sistema 
imunológico do doente. A data 
tem ainda o objetivo de lembrar 
todas as vítimas que faleceram 
ou que estão infetadas com a 
doença. 

 O Boletim da Ciência 
associou-se a esta luta, 
assinalando este dia com a 
edição de um número temático, 
que inclui trabalhos produzidos 
por alunos, em sala de aula ou 
de forma autónoma. 

   E, mais uma vez, neste ano 
letivo, o Boletim pretende 
divulgar os trabalhos dos alunos 
e as atividades do 
agrupamento, relacionados com 
o tema da Ciência. É de 
assinalar, neste número, e com 
grande agrado, a participação 
dos alunos do Ensino Pré-

Escolar e do 1ºCiclo, com os 
seus trabalhos sobre a 
alimentação!  

   O próximo número será a 20 
de março  de 2015 - Dia 
Internacional da Felicidade   
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Distâncias Inacessíveis 

       No âmbito da disciplina de Matemática A, este período 
realizámos uma atividade que consistia na medição de distâncias 
inacessíveis recorrendo a razões trigonométricas. 

      No nosso grupo, ficou decidido que íamos medir a altura do Paços 
de Concelho, edifício onde se encontra a Câmara Municipal. Após 
todo o processo, com a ajuda de uma fita métrica e do aparelho de 
medição de ângulos, o quadrante, 
e elaborados todos os cálculos 
com a razão trigonométrica 
apropriada, a tangente, 
concluímos que a altura do 
edifício é de, aproximadamente, 
13.98 metros.                                            

Catarina Campos; Inês Barrelas; 
Margarida Lima; Pedro Jerónimo 



Entrevista com…                       Ana Filipa Jacinto e Raquel Santos 
Escola de Verão de Física da Universidade do Porto   

As alunas Ana Filipa (F.) e Raquel (R.) do 12ºA inscreveram-se e foram selecionadas para 
frequentar a Escola de Verão de Física da Universidade do Porto.  O Boletim da Ciência (BC.) 
quis saber mais sobre esta experiência e entrevistou-as…  
 

BC. A área de Física é considerada assustadora por muitos alunos... 
Para vocês não? Sentiram algum receio da frequência da escola ser 
muito difícil?  
R. Na minha opinião, entre a Física e a Química, sempre gostei mais 
da Física, apesar de muitas pessoas acharem mais difícil… Tive 
receio porque é uma universidade e tivemos cursos, por exemplo; de 
manhã, tínhamos dois tipos de curso, o Curso de Relatividade e o de 
Mecânica Quântica, que eram dados, mesmo, por professores da 
universidade. (…) 
BC.  Como decorreu a experiência? Conheceram muita gente? Foi 
desafiante? Que tipo de atividades desenvolveram? 

F. A experiência correu muito bem, foi muito divertida e aprendemos muitas coisas. 
Conhecemos muitas pessoas novas que pensam sobre as mesmas questões que nós, ou têm 
outras opiniões e é sempre bom discutir sobre essas coisas. (…) 
BC. Em que condições decorreu a escola, ou seja, onde ficaram alojadas, como foi a 
alimentação e as deslocações? 

R. Então, nós chegámos, fomos no dia anterior, domingo, para irmo-nos habituando. Ficámos 
alojadas num quartel (…). Todos os dias, acordávamos, às 7 da manhã, (…) e queriam-nos na 
universidade às 9 horas. De seguida, tínhamos as aulas com os cursos de manhã. Havia 15 
projetos diferentes, e cada, tinha um coordenador, que era alunos da universidade. Íamos 
almoçar com eles e seguidamente, passávamos tardes inteiras de volta dos nossos projetos, a 
estudar teoria e a fazer experiências.  
BC. Que balanço fazem da experiência? Que contributo trouxe para a vossa vida escolar e 
futuro académico? 

F. A experiência foi bastante boa e permitiu-nos ver como era a 
vida na universidade, como decorrem as aulas e como seria o 
tipo de aulas que teríamos, se escolhermos Física.  
BC. Gostariam de repetir? Nesta área, nesta Universidade ou 
noutras? 

R. Eu gostaria de repetir! Nós, só depois, é que ficámos a saber 
que havia outras áreas. No nosso quartel, além da Física, havia 
pessoas na área de Matemática e de Saúde. Gostava de 
experimentar, também no Porto, o curso de Matemática. Mas na 
altura, pensámos que só havia Física. O ambiente era brutal!  
BC. Gostariam de deixar alguma sugestão para os alunos da 
ESAS relativamente a este tipo de experiências? 

F. Sim, acho que deviam de se inscrever e tentar participar 
porque é sempre bom e têm a oportunidade de conhecer outras 
pessoas. 

Se quiseres, poderás ver a entrevista completa no MeoKanal do Agrupamento!  



Dia Mundial da Alimentação 

Escola Básica nº2 Pedro Nunes - Pré - Escolar 
As crianças das quatro salas de Ensino Pré-Escolar assinalaram o Dia Mundial da 
Alimentação, no dia 16 de outubro. 
 

Na parte da manhã assistiram a uma 
palestra proferida pela enfermeira de 
saúde escolar, sob o tema “Somos o 
que comemos”, salientando a 
importância de uma alimentação 
saudável no crescimento e na saúde. 
 

Na parte da tarde, deliciaram-se com 
um lanche confecionado pelos alunos. 
Ao longo da semana foram realizados 
trabalhos de pesquisa de expressão 
plástica, motora e musical. O trabalho 
aqui apresentado, sobre o Aparelho 
Digestivo, foi realizado pelos meninos 
da Sala Azul, da Educadora Fernanda 
Caixas. E está muito bonito, não está?...    

                                                                              EB nº2 Pedro Nunes  

Escola Básica de Olival Queimado - 1ºCiclo 

Os alunos da Escola Básica de Olival Queimado comemoraram o Dia Mundial da Alimentação 
com atividades de promoção do consumo diário de fruta.  
 

No "Dia amarelo" toda a comunidade escolar se vestiu de amarelo e confecionou batidos de 
fruta amarela  - banana e pêra. 
No “Dia vermelho” consumimos fruta vermelha - 
amoras, maçãs, framboesas e morangos - em batidos e 
espetadas de fruta.  
No “Dia verde”, vestidos a rigor, de verde, 
confecionamos salada de fruta, preferencialmente com 
fruta verde - kiwi, maçãs e ananás.   

Todas a atividades foram participadas com empenho e 
muito entusiasmo por todos os alunos. Agradecemos o 
apoio dos pais no envio da fruta necessária para as 
atividades desenvolvidas.  

EB 1 Olival Queimado 



Tenta  encontrar ... 
      
...as palavras: 
 

 - gravidez 

 - imunodeficiência 

 - preservativo 

 - sangue 

 - sexual 

 - vírus 

 

 

                Ana Cristóvão e Tiago Pereira 9ºD 

 1 Dezembro - Dia Mundial de Luta contra a SIDA . Sabias que… 

… a SIDA é simbolizada por um laço de cor vermelha que foi criado por um grupo de artistas de Nova 
Iorque, em 1991, pela Visual Aids. A cor vermelha simboliza o sangue e a paixão. O laço vermelho é 
visto como o símbolo de solidariedade de comprometimento na luta contra a SIDA. 

… a SIDA e uma doença causada pelo VIH e está relacionada com a degradação progressiva do 
sistema imunitário. 

...o VIH afeta a nível mundial cerca de 40 milhões de pessoas e provoca 6300 mortes diárias; só na 
África subsariana, encontram-se 26 milhões desses casos   

...o Dia Mundial da SIDA é dia 1 de Dezembro e começou a ser celebrado em 1998. 

… o primeiro caso de SIDA terá aparecido por volta de 1930, na atual República Democrática do 
Congo. O caso só foi conhecido por volta de 1981.    

                                                                                                             Ana Rita Caço e Erica Martins 9ºD 
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                                                                                                                          O Clube de Dallas  
 

Todo o enredo do filme se centra em Ron Woodroof (Matthew McConaughey), um cowboy americano 
a quem, na década de 80, é diagnosticado o vírus da SIDA. Apesar de os médicos lhe reservarem 
apenas 30 dias de vida, decide optar pela revolta e pelo contrabando de medicação alternativa, facto que 
conduz à criação do clube que dá nome ao filme. Porém, contra todas as expetativas, Ron acaba por 
deixar-se encantar por Rayon (Jared Leto), um transsexual que frequenta o mesmo hospital. Inicia-se 
uma série de especulações por parte do hospital, para com o Clube de Dallas, até que, para seu enorme 
espanto, considerarem a hipótese de uma eficácia superior associada 
aos compostos traficados por Ron. 

Sem dúvida, um dos filmes da minha vida. Conta com 
interpretações sublimes, não deixando escapar a enorme admiração 
que tenho pelos dois atores protagonistas. Uma obra-prima 
reconhecida pela Academia, com diversas nomeações, tendo assim 
Matthew e Jared arrecadado os Óscares para Melhor Ator Principal e 
Secundário, respetivamente, bem como a estrondosa equipa de 
caracterização. Para ver, rever e, se possível, rever de novo. 

                                                       Madalena Mendes Almeida 10ºA 


