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A redação na Universidade do Algarve

EDITORIAL
Somos uma escola de Olhão. Existe entre
nós e o mar, em especial, a Ria Formosa,
uma relação de grande proximidade.
Desde o primeiro momento que
achámos interessante a ideia da criação
de uma redação de turma com vista à
publicação de um jornal ambiental na
nossa escola, o Jornal Ria Azul.
Este jornal permitiu-nos trabalhar ao
longo do ano de uma forma diferente:
pesquisámos informações acerca da Ria
Formosa e das espécies marinhas que
aí habitam; conhecemos pessoas que
nos ajudaram a criar temas e conteúdos
diferentes como jornalistas, biólogos,
artistas, atletas e empresários inovadores
e, sempre que possível, juntámonos a atividades que, de certa forma,
contribuíram para tornar a nossa ria
numa ria cada vez mais azul.
Esta 1.ª edição só podia ser dedicada
ao cavalo-marinho, animal que, desde

que recebemos o selo de “Escola Azul”
pelas mãos da Ministra do Mar, tem sido
protegido no nosso agrupamento de
escolas, desde o pré-escolar até ao 9.º ano
de escolaridade.
A população de cavalos-marinhos da
Ria Formosa, que foi outrora uma das
mais saudáveis do mundo, atualmente
decresceu mais de 90%. As pradarias
marinhas, seu habitat natural, são
ecossistemas fundamentais, com um
lugar chave na absorção do carbono,
assim como no controlo da erosão e da
biodiversidade das espécies. Este é o
nosso contributo para a preservação dos
ecossistemas da nossa ria. Seria muito
reconfortante para nós que as pessoas
soubessem o quanto na João da Rosa
nos preocupamos com o ambiente.
Esperamos que gostem!

A redação do Ria Azul, 7.ºB

NOTÍCIAS AZUIS - SUL INFORMAÇÃO

O RIA AZUL NO SUL
Quanto tempo se demora a fazer
uma notícia? Que passos seguem os
jornalistas e que pessoas trabalham
num jornal? Como não queremos que
acredites em tudo o que lês, fomos até
ao Sul Informação averiguar.
A redação do Jornal Ria Azul visitou a
redação do jornal Sul Informação, no
Campus de Gambelas, em Faro, no dia 21
de Novembro.
O objetivo? Saber como funciona a
redação de um jornal e compreender
como é que os jornalistas produzem os
seus textos.
Os jornalistas de serviço foram o Pedro
Lemos e o Nuno Costa que receberam
o Ria Azul nas suas instalações e
explicaram, à vez, como funciona a
redação, cujo tamanho muito reduzido

surpreendeu os alunos.
Eis algumas das perguntas que
colocámos aos jornalistas:
Quem é a redação do Sul Informação?
A nossa redação é composta por quatro
jornalistas profissionais. Fomos nós que
criámos este projeto, mesmo o logotipo.
Criámos tudo. Cada um de nós sabe fazer
um bocadinho de tudo: escrever, editar,
tirar fotografias…
Como é que recolhem a maioria das
informações?
Nós não trabalhamos com agências
noticiosas. Como somos um jornal
digital recebemos informações via
correio eletrónico. Somos contactados
pelas câmaras municipais do sul do
país, uma vez que este é um jornal

Visita à redação: os jornalistas foram
interrompidos pela chegada de uma
notícia

regional, mas qualquer pessoa pode
contactar-nos. Muitas vezes recebemos
informação de fontes pessoais, como
amigos. Cada jornalista tem a sua rede
de contactos. Independentemente da
origem confirmamos sempre todas as
informações com as instituições oficiais,
como a polícia, ou então cruzamos muito
bem as fontes para termos a certeza que
a informação é verdadeira.
Um jornal deve ter quantas notícias?
O nosso jornal, como é um jornal digital,
não tem um número específico de
notícias, mas estamos sempre a colocar
notícias novas para captar a atenção dos
leitores.
Porque quiseram ser jornalistas?
Porque desde pequenos queríamos
trabalhar nesta área. Tínhamos aquilo
a que chamamos o “bichinho do
jornalismo”. Já fazíamos trabalhos de
jornalismo mesmo antes de sermos
jornalistas profissionais. Na escola,
também.
Quanto tempo é que se demora
a escrever uma notícia? E uma
reportagem?
Muitas vezes depende da notícia e da
reportagem, pode demorar minutos,
horas, dias e até semanas. Mas no geral,
uma notícia demora aproximadamente
entre meia hora a uma hora a ser feita.
Qual foi o tempo máximo que já
demorou a preparar e a escrever uma

reportagem?
O tempo máximo que demorei a
escrever uma reportagem foi duas
semanas, mas uma boa investigação
pode demorar meses, às vezes anos. É
aquilo a que chamamos de jornalismo de
investigação.
Quando não têm mais assunto, como é
que fazem?
Felizmente nunca ficamos sem
notícias. Podemos ficar é sem notícias
interessantes.
Qual é a maior dificuldade na profissão
de um jornalista?
Nunca temos fins-de-semana, nem
feriados, nem folgas, pois as notícias não
têm hora, nem dia marcado.

SOMOS ESCOLA AZUL- CCMAR

S.O.S. CAVALO-MARINHO
O Ria Azul foi conhecer o trabalho
único que se realiza no Centro de
Ciências do Mar da Universidade
do Algarve (CCMAR), em Faro, no
dia 21 de novembro. Neste centro
de investigação os cientistas são os
melhores amigos do cavalo-marinho.
A investigação realizada pelos cientistas
da Universidade do Algarve tem como
objeto de estudo as duas espécies de
cavalo-marinho que habitam a Ria
Formosa: o cavalo-marinho de focinho
curto e o cavalo-marinho de focinho
comprido.
Os biólogos marinhos Jorge Palma
e Miguel Correia, guiaram-nos pelo
centro de investigação e referiram que
a investigação tem três vertentes: a
conservação, a reprodução em cativeiro
e a divulgação de informação científica
acerca do cavalo-marinho e do seu
habitat natural, a pradaria marinha.
O centro é composto por várias salas
constituídas por aquários de diferentes
tamanhos. Ali foram colocadas estruturas

O pepino do mar é outra espécie
ameaçada na Ria Formosa

artificiais semelhantes às macroalgas
que os cavalos-marinhos encontram na
Ria Formosa e nas quais gostam de se
entrelaçar. Com o tempo, essas estruturas
artificiais parecem algas verdadeiras.
Nos aquários há muitos cavalosmarinhos, grandes, pequenos e de cores
diferentes.
Os investigadores referiram que a
alarmante e rápida diminuição das
colónias dos cavalos-marinhos na Ria
Formosa, está ligada à degradação
ambiental do habitat de fundo,
nomeadamente ao desaparecimento das
macroalgas onde os cavalos-marinhos
gostam de constituir as suas colónias,
pelo que se torna urgente combater a
poluição e a pesca por arrasto. Outra
ameaça tem sido a crescente captura
ilegal da espécie com vista a satisfazer
as necessidades do mercado asiático,
onde é muito procurada pela medicinal
tradicional.
Para além do cavalo-marinho, o Centro
do Ciências do Mar estuda ainda outras
espécies da Ria Formosa, como o pepinodo-mar ou o choco.

Cavalo-marinho de
focinho comprido

SOMOS ESCOLA AZUL - CCMAR

CURIOSIDADES

Cavalo-marinho de focinho curto

Vem conhecer o cavalo-marinho com
os investigadores do CCMAR!
No mundo inteiro existem quarenta
espécies de cavalos-marinhos e na Ria
Formosa habitam duas dessas espécies:
o cavalo-marinho de focinho comprido
(Hippocampus guttulatus) e o cavalomarinho de focinho curto (Hippocampus
hippocampus).
Os cavalos-marinhos têm uma única
barbatana, chamada barbatana dorsal.
Alimentam-se de crustáceos. Nascem
com 1 cm e o tamanho de um adulto
situa-se entre os 20 e os 25 cm. Por cima
da cabeça têm filamentos e no focinho
não têm nervos.

Entre as incríveis capacidades do
cavalo-marinho podemos destacar o
facto de se camuflarem (mudam de cor
quando querem), de terem uma bolsa
semelhante à do canguru ou ainda uma
cauda igual à dos macacos.
Os cavalos-marinhos reproduzem-se no
final da Primavera. São os machos que
transportam os ovos e que contraem as
bolsas para que possam nascer os bebés.
Cada macho transporta cerca de 1122
ovos.
Os cavalos-marinhos podem viver até aos
oito anos.
Explicação da reprodução em cativeiro

SOMOS ESCOLA AZUL - COASTWATCH

SER VIGILANTE DA COSTA POR UM DIA
No dia 8 de março, como já é tradição
na nossa escola, os alunos das turmas
do 3.º ciclo participaram no Coastwatch
Portugal, Projeto de Monitorização
Ambiental do Litoral, que visou a
monitorização e a recolha de resíduos
na ilha da Armona.
Na ilha estiveram cerca de duas centenas
e meia de alunos, separados por grupos.
No total, conseguiram monitorizar sete
quilómetros de costa de ria e mar. Os
alunos procederam à observação e
registo dos seres vivos encontrados, da
morfologia da praia, da qualidade das
entradas líquidas de água doce, da
poluição e dos principais riscos e ameaças
da zona costeira. Os dados recolhidos são

Os alunos monitorizam
e recolhem resíduos na
ilha da Armona

posteriormente inseridos numa base de
dados, analisados e divulgados.
Este foi o sexto ano consecutivo em que
a nossa escola participou no projeto,
contribuindo para momentos de
aprendizagem e de tomada de consciência
no terreno, sobre a “marca” deixada pelos
resíduos nesta zona que é parte integrante
da Ria Formosa e que deve ser protegida
por todos nós.
O CoastWatch é um projeto internacional,
que começou em 1988 na Irlanda e
conta agora com a participação de 23
países europeus. Em Portugal o projeto
é coordenado pelo GEOTA – Grupo de
Estudos de Ordenamento do Território e
Ambiente.

SOMOS ESCOLA AZUL - OCEANÁRIO

QUEM TRAMOU O MEXILHÃO?
Fomos até ao Oceanário de Lisboa
aprender mais acerca das pradarias
marinhas da Ria Formosa. O objetivo?
Participar no atelier “Quem tramou o
mexilhão?”
A atividade, que se realizou no dia
4 de abril, consistiu em deslindar os
motivos que estariam na origem de um
hipotético crime ambiental que levou ao
desaparecimento do mexilhão na costa
portuguesa.
Não queremos ser spoilers, pelo que não
vamos revelar culpados, mas podemos

A redação no atelier e no Oceanário de Lisboa

garantir que ao longo da atividade
ficas a perceber a importância que as
ervas marinhas têm nos ecossistemas
da Ria Formosa e aprendes como os
predadores e os animais marinhos são
interdependentes na cadeia alimentar.
Quando acabou a atividade aproveitámos
para ir ver os aquários e os animais
marinhos, tendo feito a reportagem
fotográfica completa do acontecimento.
Cumprida a missão, os detetives do
Oceanário de Lisboa regressaram
satisfeitos à escola mais azul do Algarve e
recomendam a todos a experiência.

IDEIAS AZUIS - PARLAMENTO DOS JOVENS

VAMOS SALVAR O OCEANO!
Este ano o tema do Parlamento dos
Jovens foi “Vamos salvar o oceano!”.
Mais uma vez não faltámos à chamada.
Ao longo do primeiro período realizámos
debates com vista à apresentação
de projetos de recomendação que
propusessem medidas que pudessem ter
um impacto significativo na preservação
dos oceanos.
Foram aprofundados problemas como
a poluição, a extinção das espécies, o
desaparecimento ou a mudança do
habitat dos animais marinhos (como os
recifes de coral ou as pradarias marinhas),
o derrames de combustível no mar, as
alterações climáticas e a pesca ilegal
procurada para alimentação, decoração,
aquariofilia ou medicina tradicional.
Do debate interno resultou a candidatura
de cinco listas à Assembleia de Escola.
No dia 18 de janeiro, 407 alunos, de um
universo de 510 alunos, votaram nas
eleições que tiveram lugar na biblioteca.
Na Assembleia de Escola, que reuniu
no dia 24 de janeiro, os deputados
esgrimiram argumentos com vista à

aprovação do projeto de recomendação
de escola a levar à Sessão Distrital que
este ano se realizou em Loulé, no dia
18 de março. Os deputados eleitos para
defender o projeto foram a Carolina
Sancho, a Juliana Rocha, o Rafael Teixeira
e a Iara Baptista.
Uma das medidas constantes do projeto
de recomendação da nossa escola foi
escolhida para integrar o projeto distrital
do Círculo Eleitoral de Faro.
Foi interessante perceber que
independentemente da turma, da
escola ou da região, todos os jovens que
participaram neste projeto partilharam
a ideia de que é muito triste que
ecossistemas tão ricos como os que
existem nos oceanos, estejam a ser
altamente ameaçados por nós, humanos,
que continuamos a poluir diariamente
sem pensarmos nas consequências para
a vida na Terra.

Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens em Loulé

Os alunos do pré-escolar
preparam-se para o desfile
do Dia da Criança dedicado
ao cavalo-marinho

NÓS, NUMA ESCOLA AZUL
Há um futuro de rias e de mar na escola
azul, onde brincam cavalos-marinhos,
peixes, polvos, estrelas-do-mar e
humanos de várias cores e feitios. Ali, os
ursos polares irão ter sempre uma casa e
a única espuma que encontraremos nas
águas será a da força das marés.
Haverá sempre um futuro na escola azul
e para aqueles que, como Pessoa, um dia
tiverem um rio para não pensar:
“Mas poucos sabem qual é o rio da minha
aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso porque pertence a menos
gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.
O rio da minha aldeia não faz pensar em
nada.
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.”
Alberto Caeiro, “Pelo Tejo Vai-se para o
Mundo”

IDEIAS AZUIS - NECTON

O PASSADO E O FUTURO NA RIA FORMOSA
Sediada em Olhão, a Necton,
Companhia Portuguesa de Culturas
Marinhas, é uma empresa centenária
que produz sal tradicional de forma
artesanal, assim como flor de sal.
No dia 4 de junho fomos conhecer
melhor o trabalho da Necton. Fomos
acompanhados pelo instrutor Paulo
Martins que nos foi explicando, ao longo
do percurso realizado pelas salinas, a
diferença entre o sal e a flor de sal, assim
como as suas diferentes técnicas de
separação e de cristalização.
A Necton é um bom exemplo da
exploração salina na área do Parque
Natural da Ria Formosa por utilizar
métodos ancestrais, não colocando em
causa os valores ecológicos da região e
explorando de uma forma sustentável os
recursos naturais.
A Necton alberga ainda um projeto
universitário inovador que consiste
na produção de microalgas para
aquacultura, aquários e cosmética e
que têm exportado com sucesso para a
Coreia do Sul, Canadá e Europa. Também
tem vindo a efetuar pesquisas ao nível
da produção de plantas típicas do sapal,
de que é exemplo a salicórnia, uma
planta muito apreciada na gastronomia
francesa.
Ao longo do nosso percurso pelas salinas,
pudemos constatar que estas continuam
a ser um importante local de refúgio
e alimentação das inúmeras aves que
ali permanecem paredes meias com o
trabalho artesanal da extração do sal.

Produção artesanal de sal e de flor de sal

Sabias que as salinas da Ria Formosa
são responsáveis por cerca de metade
da produção nacional de sal marinho?

DESPORTOS DA RIA - VELA: JOANA PRATAS

VALORES OLÍMPICOS PARA A VIDA
A primeira velejadora olímpica
portuguesa veio à nossa escola e
deu-nos uma lição de Mar, Trabalho,
Excelência, Amizade e Respeito.
A Joana Pratas foi a primeira atleta
feminina portuguesa a competir na
modalidade de vela, nos Jogos Olímpicos.
Esteve na biblioteca da nossa escola, no
dia 30 de outubro, para falar sobre o seu
percurso desportivo, numa sessão de
sensibilização, promovida pela DocaPesca
para a importância do consumo do
pescado para uma alimentação saudável.
Esta é uma entrevista do mar.
Com que idade se iniciou na vela?
Com 9 anos.
Quando é que começou a perceber que
a vela era mais do que um passatempo?
Passados 6 meses, logo depois de
começar.
Como conseguiu conciliar os estudos
com as competições?
Com muito trabalho, com muita
dedicação, com um grande espírito de
sacrifício e muita resiliência.
Quais foram as maiores dificuldades
que como atleta profissional teve de
enfrentar?
As minhas lesões nos joelhos.
Quais são as melhores características
que um atleta teve ter?

Um bom atleta deve ser resiliente, muito
persistente, ter uma grande capacidade
de trabalho, de dedicação e de esforço.
Para si, qual foi a competição mais
gratificante em que participou?
Os três jogos olímpicos.
Nós sabemos que também é preciso
trabalhar em equipa. Quais as maiores
dificuldades e facilidades desse
trabalho?
Eu andava num barco individual, mas
tudo o resto tinha de ser feito em equipa,
toda a parte logística, e com o meu
treinador, portanto, é fundamental o
trabalho em equipa, porque sozinhos não
vamos a lado nenhum. Eu costumo dizer
que todos juntos somos mais fortes.
Porque é que aceitou fazer parte deste
projeto promovido pela DocaPesca?
Porque me revejo a quinhentos por cento
em associar a prática desportiva a uma
alimentação saudável. Revejo-me neste
projeto, por isso só podia aceitá-lo.
Consegue explicar a importância que o
mar tem na sua vida?
O mar é a minha paixão. O mar é a minha
vida.
Ainda tem algum sonho por realizar?
Gostava muito de ganhar uma medalha
olímpica. Não sei se ainda irei a tempo,
mas é sempre um sonho, pois ainda não
ganhei nenhuma.

Que medidas gostaria de ver
implementadas para reduzir a poluição
nos oceanos?
Acho que deve partir logo de cada um
de nós, desde muito pequenos, fazer a
separação do lixo. Se todos começarmos
desde muito novos a fazer a separação do
lixo, já é uma grande ajuda para o nosso
planeta.

Entrevista à atleta olímpica
Joana Pratas

A FECHAR...
Para terminar o ano letivo em beleza, o
artista olhanense SEN pintou, a convite
da nossa escola, dois murais numa das
fachadas do edifício da E.B. 2,3 João da
Rosa, cada um com um cavalo-marinho
gigante.
Esta foi uma atividade que surgiu no
âmbito do projeto Escola Azul.
A pintura dos dois murais contou
com o apoio da Associação de Pais do
Agrupamento de Escolas, do Rotary Club

de Olhão e da empresa Tintas 2000.
Os murais são bem visíveis para quem
está de fora da escola e pretendem
sensibilizar toda a comunidade de Olhão
para a preservação dos cavalos-marinhos
numa época em que a sua captura
ilegal se tem vindo a intensificar na Ria
Formosa.
SEN, o artista convidado, foi aluno da
escola há 20 anos, pelo que, também por
isso, esta foi uma atividade especial para
ele.

Os murais são visíveis para quem está de fora da escola

