
NOVO LOGOTIPO DA ASSOCIAÇÂO DE PAIS 

 

Tendo por base o concurso lançado pela associação de 

pais para a criação de um novo logótipo, foi efectuada, na 

presença dos elementos da associação de pais, a cerimó-

nia de entrega do prémio ao vencedor , Hélder Santos, 

aluno desta escola. 

Agradecendo também o empenho manifestado , foi 

entregue também um premio à aluna Joana Pinto. 

Queremos salientar o excelente trabalho realizado pelo 

Hélder Santos, que denotou muito profissionalismo na sua 

forma de apresentar o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os que participaram , o nosso muito obrigado 

pela vosso empenho e colaboração.  

Antonio  Álvaro 

NOVO SITIO DA ASSOCIAÇÂO 

http://apespal.wordpress.com/  

Uma nova página  na Educação se vai começar a escrever a partir deste sítio. 

Um local mais interactivo e pronto para receber as ideias opiniões e comentários, no fundo um espaço de diálogo 

de todos os pais e encarregados de educação desta ESCOLA. 
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 “Bullying – Violência entre jovens”  

 

Acção de sensibilização (24/03/2010) na Escola 
Secundária do Padrão da Légua sobre o Bullying 
– violência entre jovens nas Escolas 

Sinais, Consequências e Prevenção 

 

Em jeito de conclusão decorreu numa franca e 

aberta palestra onde o debate e o confronto de 

ideias foram os assuntos dominantes. O sentido 

de melhorar e implementar um ambiente frater-

no nas escolas leva-nos a redobrar a atenção e o 

dialogo entre todos, porque a escola é de todos 

nós. 

 

 

 

AQ 
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PROJECTO EUROPEU DE JOVENS 

    Em Fevereiro, por alturas do Carnaval, os Pejistas da ESPL, 
passaram uns dias em Graz, na Áustria, participando num 
Fórum Internacional. 
    Foi uma 
viagem 
apoiada de 
uma forma 
excepcional 
pela Câmara 
Municipal de 
Matosinhos, 
nas pessoas 
do seu ilus-
tre presiden-
te, o Dr. Gui-
lherme Pin-
to, e do seu incansável vereador da educação, o Dr. Correia Pin-
to. Os nossos alunos tiveram inclusivamente a honra e o prazer 
da presença deste último elemento da Câmara, pelas cinco 
horas da manhã, no aeroporto, em jeito de apoio e despedida. 

    Rumaram àquele país, levando consigo vários produtos gas-
tronómicos da nossa cidade, bem como trajes característicos 
das profissões emblemáticas desta zona piscatória, pescadores 
e peixeiras, fazendo deste modo chegar ecos do nosso modo de 
vida, a um país que muito difere do nosso. 

    No decorrer do Fórum, que se estendeu por vários dias, os 
nossos jovens foram integrados em grupos constituídos por ele-
mentos de outros países, para discutirem temas tais como 
"Direitos das mulheres" e "Genética", trabalhos esses que 
foram apresentados às entidades superintendentes de Graz. 

   E é claro que houve tempo para visitar a cidade, para conhe-
cer  e conviver com os novos amigos e para fazer brilhar a nossa 
escola, ao apresentarem a mais original e bem conseguida 
actuação do Euroconcert. 

   Regressaram mais ricos em cultura, em amizades, e em com-
preensão desta maravilha incompreendida que é o ser huma-
no!... 

  

 

 

 

 

 

Manuela  

Barros 



QUADRO DE MERITO 

       

Como se tem verificado nos anos lectivos 

anteriores, decorreu a 29 de Janeiro, na ESPL, a 

cerimónia de atribuição de diplomas de mérito, 

em que a Associação de Pais também esteve 

representada. 

      E é um motivo de orgulho e alegria, consta-

tar que um número tão elevado de jovens da nos-

sa escola, conseguiu classificações que lhes permi-

tiu contribuir para alargar os limites de um quadro 

de mérito, já brilhante nos anteriores anos lecti-

vos! Jovens curiosos, inteligentes e empenhados 

em construir um futuro melhor para si e, por con-

sequência, para a sua comunidade. Jovens que, 

ainda por vezes reticentes em assumir, no palco, 

perante todos, o seu mérito, com um quase pudor 

pelas suas qualidades, compareceram na escola 

para receberem o merecido diploma. 

     Como pais que somos, apraz-nos enaltecer 

os feitos dos nossos filhos e, com eles, a escola 

que os acolhe e os vai preparando para um cami-

nho que ainda agora começou… 

Toda esta informação  e a lista de alunos premia-

da pode ser consultada no site da escola , em   

http://www.esplegua.com/documentos . 

    Parabéns a todos! 
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CHAPEUS HÁ MUITOS  

DIA FANTÁSTICO 

 

O Irreverente 10º B 

 

Se os sonhos são iguais aos que eu persigo 

O acordar, às vezes, é bem duro; 

Mas deixa-me ficar aqui contigo 

E vamos, todos, construir Futuro. 

 

     Nós 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA  DA CONFAP 

 

Como associada da CONFAP , a associação de pais participou  no dia 29 de Maio,  

pelas  09.30 horas, no Auditório da Escola EB 2.3 de Leça do Balio, Matosinhos na assembleia geral 

ordinária e extraordinária,  cujos  trabalhos tinham sido iniciados no passado dia 13 de Março no salão nobre da 

Câmara Municipal em Matosinhos  . 

 

Estiveram presentes , quer associações de pais , quer federações de associações de pais de todo o país, para deba-

ter pontos , como: 

 Apresentação, discussão e votação dos pareceres do conselho de jurisdição e disciplina 

 Apresentação, discussão e votação de propostas e moções 

 Apresentação, discussão e votação das propostas de alteração dos estatutos apresentados pelos membros 

FRAPP, FERSAP e CE da CONFAP 

Antonio Álvaro 

http://www.esplegua.com/documentos


 RECEITA....COM FLORES 

 
Num pequenino vaso 

material 

Cabe toda a sua vontade 

espiritual 

De fazer os outros feli-

zes; 

As flores frescas que 

colher 

Virão todas do quintal 

da sua sensibilidade 

E, por mais diferentes que sejam nome: 

- Amor! 

Aos galhos verdes, que cresceram no pomar 

Do seu carinho e atenção, 

Acrescente a alegria da sua imaginação 

Nos olhares felizes que os vão receber. 

Dos teus dedos fluirá a tesoura da gratidão 

Que em suaves golpes, de diferente amplitude, 

dará a cada flor a graça e a harmonia 

que as fará mais lindas 

a cada olhar sereno que vai escorrer, por dentro, 

até à tranquilidade do espírito de cada um. 

Serve-se sempre fresco. 

Congelar ou aquecer é alterar o seu estado natural. 

Tal como o amor. 

É à temperatura ambiente que tudo é mais verdadeiro. 

Mude apenas a água da paciência  

e refaça, sempre para melhor, 

até sentir por dentro, 

a luz da felicidade no coração dos outros. 

 

Augusto Queirós  
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AS NOSSAS ARTISTAS 

Tal como aconteceu com a participação da 

Solange Hilário no programa dos Ídolos , que-

ríamos dar os parabéns   à aluna Inês Álvaro do 

7º C que  participou no elenco da peça  

“PETER PAN—O Musical” , tendo contrace-

nado com actores conhecidos como Jorge Kapi-

nha, como Capitão Gancho; Miguel Bogalho, 

como Barrica; Maria Sampaio, como Tootles; e 

Mafalda Teixeira como Tigrinha.  

Participou em vários espectáculos por altu-

ra do Natal e do Carnaval  nos teatros Gil Vicen-

te em Coimbra e Sá da Bandeira e Coliseu do 

Porto.  

Antonio Álvaro 


