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Festa da leitura  

Anda a viajar por aí… 

...O cartaz premiado que a Diana Oliveira e a Margarida Cruz 

(escola do Fojo) desenharam para circular no carro do lixo. 

O deputado João Figueiredo 

participou no debate sobre crise 
demográfica, o tema deste ano 
do Parlamento dos Jovens  _P. 2 

O João Loio (12º de Cozinha) 

representou a escola no I Master 
EHTC júnior _ P. 7 

Proezas desportivas! 

 

Divididas pelas meninas do 

vólei (quase imbatíveis no 
torneio interescolar) e, mais 
uma vez, pela excelente 

participação do Cristiano 
Pereira no Mundial de Corta-
mato em Pista Coberta 
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 O deputado João Figueiredo (PSD) foi o convidado do debate que precedeu 
a Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens. Depois de uma apresentação da 
estrutura e funcionamento da Assembleia da República, bem como das funções de 
deputado, o Dr. João Figueiredo participou no debate das medidas apresentadas 

pelas três Listas concorrentes à Sessão Escolar. Foi a oportunidade de os 23 
deputados eleitos esgrimirem argumentos em defesa dos seus pontos de vista. 

 

Projeto de recomendação da escola 

1 Revitalização e modernização do setor agrícola em Portugal  

  
 O território português é maioritariamente rural, sendo que o setor agrícola 
devia estar mais presente na vida económica dos portugueses. 
 Revitalizando a agricultura em Portugal, quer através da introdução de novos 
produtos agrícolas, quer de melhores métodos de trabalho, tecnologicamente 
suportados, quer, ainda, à custa de medidas que promovessem a exploração 
agrícola de terrenos que neste momento se encontram desaproveitados, estaríamos 
a apostar num setor com fortes potencialidades, tanto a nível de criação de riqueza 
como de emprego. Para tal, a atração de jovens para um setor tradicionalmente 
ocupado por pessoas mais velhas e menos qualificadas seria fundamental, o que se 

conseguiria com a criação de incentivos ao empreendedorismo jovem nesta área e à 
aposta em cursos que lhes dessem as necessárias qualificações.  

 

2 Reforço dos apoios e incentivos  às famílias numerosas  

 
 Sendo a baixa natalidade e o consequente envelhecimento populacional a 
principal característica da crise demográfica que atravessamos, propomos um 
conjunto de incentivos especialmente dirigidos às famílias que mais podem contribuir 
para a solução desse problema, as famílias numerosas: diminuição do IRS, redução 
dos preços de bens essenciais (água, luz…), redução de impostos na compra de 
carros familiares, redução de passes sociais, flexibilização do horário de trabalho dos 
pais, extensão do período de licença de maternidade/paternidade, entre outras. 
 Estas medidas só seriam aplicadas até os filhos completarem a escolaridade 
obrigatória.  
 

3 Promoção do empreendedorismo social na área do apoio aos 

idosos.  
 

 Outra medida passaria pela criação de empresas no âmbito da economia 
social, sem fins lucrativos, cuja oferta de serviços, especificamente dirigida à 
população idosa, melhoraria e/ou complementaria os que eventualmente já sejam 
prestados pelas IPSS. Era mais uma forma de fixar as populações nas zonas rurais 
com mais esta possibilidade de ocupação remunerada, ao mesmo tempo que 
preenchia uma necessidade cada vez mais premente: a assistência na saúde, o 
apoio social e psicológico, a manutenção de uma certa atividade física e intelectual, 
enfim a garantia da qualidade de vida à 3ª idade, nos centros urbanos ou nas 
localidades do interior. 

António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

AMIZADE 
Há alguns dias atrás ganhámos mais um projeto – “A quinta 

pedagógica”, projeto da Fundação Ilídio Pinho, do 3ºCEB, com 

a orientação do Prof. Virgílio Henriques e, por inerência, um 

prémio associado de 500€ e a passagem à fase final da 

candidatura. Este prémio soma-se a um quase sem número 

de outros projetos, dinamizados por professores de todas as 

escolas e Jardins, dos vários ciclos de escolaridade, pela 

equipa da biblioteca e por outras equipas e elementos 

diversos. Não há dúvida que os projetos são um ponto forte 

da nossa escola. 

 

Também os resultados académicos em exames nacionais, 

nomeadamente nalgumas disciplinas do Ensino Secundário, 

constituem um ponto forte inquestionável – afinal de contas, 

somos a escola pública com melhores resultados no exame 

nacional de Matemática do Ensino Secundário em 2013. E já o 

tínhamos sido em 2011.  

 

As imensas atividades desenvolvidas ao longo do ano, 

algumas delas emblemáticas, como o sarau, o carnaval, o dia 

da alimentação, a Feira Medieval, as feiras do livro e das 

plantas, comemoradas recentemente, as atividades dos 

grupos e departamentos, da Biblioteca, com múltiplas 

iniciativas e de qualidade inquestionável, as atividades do 

1ºCEB e do Pré-Escolar, etc., etc., no seu conjunto, são 

naturalmente um ponto fortíssimo. 

 

Haverá outros pontos fortes, alguns dos quais, embora não 

menos importantes mas que por serem mais discretos, são 

menos destacados - muitas vezes de forma injusta. 

  

Um desses pontos, particularmente manifestado pelos nossos 

alunos, é a Amizade. E uma forma simples de o comprovar é 

que, os alunos de fora, pertencentes a outras redes (que no 

presente ano significam mais de 30% de todos os alunos do 

Ens. Secundário  e já significaram cerca de 50% em anos 

anteriores), são bem recebidos e a sua integração é muito 

fácil. Em todos os inquéritos escolares os alunos revelam 

sempre esse aspeto. Mesmo os que não gostam da escola, 

gostam dos intervalos e de estar com os amigos. Também os 

professores de fora de Canas (nos quais me incluo), sempre 

foram bem recebidos na escola – o ambiente geral, as 

atividades, o feitio das pessoas, entre outros, facilitam uma 

teia enorme de relações, de multiplicidade de afetos, que vão 

perdurando. 

 

Priorizar estes vários pontos é difícil e provavelmente nem se 

deve fazer – alguns tomarão importâncias diferentes, 

consoante as diversas circunstâncias. E estes vários pontos 

enriquecem aspetos diferentes de cada um de nós. Mas a 

amizade é provavelmente o que mais perdura e aquele que, 
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Duas alunas do 1º Ciclo (fojo) vencem 

desafio ambiental com um cartaz que 

anda por aí num carro de recolha de 

resíduos sólidos 

 
 A educação ambiental  é uma prioridade e os 
mais novos são um público a conquistar para esta 
causa.  Sabendo isto, a empresa Planalto Beirão - 
responsável pela recolha do lixo em 14 concelhos do 
distrito, - lançou um desafio aos alunos das escolas do 
ensino básico no sentido de criarem uma imagem mais 
aprazível do carro da recolha de lixo.  A Diana Oliveira 
e a Margarida Cruz - alunas do 4º G da escola do Fojo - 
foram as autoras do trabalho vencedor a nível 
concelhio, um desenho alusivo ao ambiente com um 
slogan a condizer.  A parte mais importante do prémio 
está no facto de o desenho vencedor  ter sido afixado 
precisamente num carro de recolha de lixo para levar 
mais longe a mensagem nele contida. 

 

Visita de estudo do Secundário 
 

A visita de estudo a Lisboa e Sintra, realizada em 6 e 7 de 

março, pretendeu, à imagem dos já longos anos em que é efetuada, 
revestir um caráter interdisciplinar, promover as vertentes histórica, cultural, 
humanista e científica e integrar atividades que contemplassem conteúdos 
programáticos.  

Nesses dias, o cenário do espaço de aula mudou, os 
professores foram vários, mas o propósito manteve-se. Assim, os alunos 
ouviram dos guias conteúdos relativos à história do teatro e às artes do 
palco, no Museu Nacional do Teatro, visitaram o Museu Nacional do Traje, 

o Parque Botânico do Monteiro-Mor, falaram sobre Saramago e as suas 
obras na Casa dos Bicos – Fundação Saramago, efetuaram um percurso 
literário que contemplou inúmeros autores e obras, nomeadamente Os 
Maias, Memorial do Convento, Os Lusíadas e a Mensagem. Na Quinta da 

Regaleira, vislumbraram referências à mitologia, à missão templária da 
Ordem de Cristo, a grandes místicos, inseriram-se na ideologia e filosofia 
subjacentes à arquitetura da quinta, mansão, capela e demais edifícios e 
realizaram uma “viagem iniciática” no Poço. Falaram ainda sobre a 

reprodução e evolução das plantas no Jardim Botânico, para além de terem 
visitado o Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Não menos 
importante foi a comédia Lar Doce Lar, no Teatro Tivoli, que proporcionou 

duas horas e  
 

meia de boa disposição, embora não isenta de ironia e de reflexão. 
Em todos os momentos, os alunos souberam estar, revelaram-

se interessados, motivados e empenhados, motivos que conduziram a uma 
avaliação muito positiva da visita. 

11º A ouviu “um” Sermão no Teatro Viriato 

 

O recital do Sermão de Santo 

António aos Peixes, interpretado por Diogo 

Infante, com encenação de Cucha 

Carvalheiro e música de Hugo Sanches, foi o 

“pretexto” para o 11º A se deslocar ao Teatro 

Viriato de Viseu, na tarde de 29 de janeiro.  

Nesse recital, Diogo Infante 

enfatizou a ironia retórica de António Vieira, 

soube traduzir a eficácia argumentativa e os 

códigos subjacentes ao Sermão e 

transformou o pregador seiscentista num 

contemporâneo que, no púlpito, condenou, 

nos “peixes”, os seus vícios e as suas 

St. Valentine’s Day 
  

 No dia 14 de fevereiro comemorou-se o Dia dos 

Namorados / Dia de S. Valentim. Como não podia deixar 

de ser, o Departamento de Línguas-Inglês resolveu 

inflamar os corações desejosos de afeto e solicitou aos 

alunos uma troca de correspondência. Esta não se fez 

esperar e o nosso belo Marco de Correio do Amor 

esteve toda a semana a receber as missivas 

apaixonadas. 

Como o carteiro se perdeu, foi o Professor 

de Inglês de cada turma que procedeu à distribuição da montanha de cartas de bem-

querer. A ansiedade era mais que muita… os corações palpitavam e as mãos tremiam ao 

abrir a tão esperada mensagem de amor, de 

remetente anónimo… que afinal não era anónimo 

porque vinha assinada! 

 Depois vieram as gargalhadas nervosas com 

cheirinho de paixão. Também houve desilusões… 

mas nada que impeça que a brincadeira se repita e o 
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 No âmbito do projeto Ler+ Jovem, que a escola ganhou e que na altura foi noticiado por nós, 
iniciaram-se as atividades relativas ao mesmo.  Assim, teve  lugar  no café Rossio a iniciativa  Venha 

Tomar Um Café Connosco. O evento submeteu-se a uma breve história do café, ao que se seguiu a 
leitura de textos vários de autores portugueses feita pelos alunos Cátia Soeiro, Diogo Coimbras, Francisca 
Rodrigues, Mariana Simões, Sara Pais e Ana Pais, todos do 10º A. Seguidamente, os mesmos alunos 
entabularam uma conversa informal, uma conversa de café, com os frequentadores presentes, de modo a 

que se estabelecesse um diálogo intergeracional de ensino-aprendizagem em volta das temáticas textuais. 
 Posteriormente, outro grupo de alunos foi animar uma tarde no Lar Padre Domingos, cantando e 
tocando numa atividade designada por “Afinando as vozes ao som da música” e que teve como objetivo 

levar alegria e confraternização aos idosos, os quais aderiram com entusiasmo chegando mesmo alguns a 
cantarem canções do seu tempo.                  Laura Mouta 

João Tordo, o escritor com quem as senhoras de  

idade querem jogar farm ville às seis da manhã 

 Formada em teatro, a sua 
experiência com crianças começou 
exatamente num projeto artístico 
interdisciplinar, o teatro portátil 
“Faunas”, concebido para levar às 

escolas peças de cariz pedagógico, 
mas também outras que, aliando 
diversas expressões - teatro, 
música, vídeo, etc. - procuram 
contribuir para a tomada de 

consciência, pelos mais novos, da 
relevância das memórias coletivas 
que são o sustento da nossa 
identidade cultural. Colaborou 
também com o Teatro Regional da 
Serra de Montemuro, onde, nas 
horas vagas, escreveu a história que 
passou a livro, agora apresentada  
às crianças dos jardins do 
Agrupamento. 
 Quando lhe perguntámos 
sobre a importância e significado da 
escrita para crianças, respondeu-nos 
que cada história é uma forma de 
educação através do exemplo, 
sempre com uma componente 

lúdica. Mais: cada história é uma 
viagem pelo mundo dos símbolos, 
fei ta muitas vezes de forma 
inconsciente, cuja “Moral”, a “moral 
da história”, é apenas aquilo que é 
objetivável, tornado consciente, que 
não dá conta da verdadeira viagem 
que cada um faz interiormente, ao 
seu mundo subjetivo, repleto de 
significações, muito suas, autêntica 
afirmação de liberdade. Cada 
história lida/ouvida seria assim uma 
espécie de  recondução ao mundo 
interior de cada um, carregado de 
imagens simbólicas, revivido 
subjetivamente, num assomo de 

 Com um discurso descontraído e divertido, o escritor João Tordo conseguiu cativar o 
público. Numa palestra em que se falou de tudo, inclusivamente de “senhoras de idade que 

querem jogar Farm Ville comigo às seis da manhã”. O convidado falou sobre as suas obras 
e sobre as fontes de inspiração que davam vida às personagens dos seus livros. Por fim, 
disponibilizou-se para autografar os seus livros, sempre com um sorriso no rosto. Sem 
dúvida um momento bem passado na presença de um escritor invulgar, mas interessante. 

 
Inês Fernandes, 9º A 

 

Projeto  
Ler + jovem  

2013-2015  

O renascimento do 

Portal da Rede de 

Bibliotecas de Nelas 

 

 Desd e 3 1 de j anei r o 
encontra-se disponível o novo Portal 
da Rede de Bibliotecas de Nelas. 
 O renascimento do Portal 
resultou de uma parceria entre 
diversas entidades: Bibl ioteca 
Municipal de Nelas, Agrupamento de 
Escolas de Nelas, Agrupamento de 
Escolas de Canas de Senhorim, 
Fundação Lapa do Lobo, Centro de 
Formação Edufor, Associação 
Cultural e Desportiva de Vilar Seco e 
Associação Humani tári a  dos 

Bombeiros Voluntários de Canas de 
Senhorim, cujas bibliotecas estão 
agora ligadas em rede. 
 O  Portal apresenta-se com 
uma nova roupagem para cumprir o 
mesmo objetivo geral: contribuir para 
a partilha de experiências que 
motivem para a leitura,  para o apoio 
ao currículo e para a melhoria da 
literacia informativa.  
 Em concreto, esta renovada 
plataforma digital permite o acesso ao 
acervo documental de todas as 
bibliotecas da Rede, assim como 
disponibiliza informação sobre as 
a t i v i d a d e s  q u e  v ã o  s e n d o 
desenvolv idas  pe los  d i versos 
parceiros, além de outros serviços 

Assinatura do protocolo de parceria pelos representantes do Agrupamento de Escolas de Nelas, da 
Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, Dr. Borges da Silva (ao centro) e do 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 

Escritora Isabel Pinto apresentou a história 

d’ “a ovelha que fazia múuuu” a crianças 

dos jardins do Agrupamento 
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No dia 9 de Janeiro, por volta 

das 7 horas da manhã, partimos 

de Canas de Senhorim com 

vontade de conhecer o 

Parlamento português. Para troca 

de condutor e para o lanche do 

meio da manhã, fizemos uma 

breve paragem na estação de 

serviço de Pombal.  

Rumando a Lisboa, sempre 

com boa disposição, passámos 

pela 2ª circular em direção à 

rotunda do Marquês de Pombal, 

pelo Largo do Rato e descemos a 

Rua de São Bento até ao Palácio 

de São Bento. 

Após as regras de 

segurança estarem cumpridas 

(revista e passagem pelo detetor 

de metais) pudemos dar início à 

nossa visita, que se concretizaria 

em dois momentos: de manhã, 

visita ao Palácio de São Bento e à 

tarde assistência a uma sessão 

plenária (debate) do Parlamento.  

Antes de iniciarmos a visita, 

visualizámos um pequeno filme 

sobre a história do palácio. Esta 

aconteceu no antigo refeitório dos 

monges, cujas paredes estão 

revestidas de azulejos que 

retratam a vida de São Bento 

(patrono dos monges beneditinos). 

Atualmente, este espaço é usado 

como acolhimento ao cidadão.  

Todo o palácio está repleto de 

elementos decorativos e com valor 

histórico importante, que retrata a 

época da passagem da Monarquia 

Liberal para a República. Dentro 

dos elementos decorativos que 

nos chamaram a atenção, 

podemos enumerar a Escadaria 

Nobre que dá acesso à Sala das 

Sessões e à Sala do Senado, com 

um candeeiro que pesa cerca de 

1191 quilos e possui cerca de 144 

lâmpadas.  

Percorrendo o Palácio 

deparámo-nos nos “Passos 

Perdidos”. Significa esta sala que, 

em tempos antigos os cidadãos, 

que pretendiam falar com os seus 

representantes, muitas vezes, 

davam passos infinitos ao 

percorrerem a sala sem serem 

atendidos. Daí passos perdidos, 

ou seja, passos para nada.  

Depois de um almoço 

substancial e de tomar café na 

Brasileira, com a companhia de 

Fernando Pessoa, regressámos 

ao Palácio de São Bento para 

assistir a um debate parlamentar 

na Sala das Sessões. Esta sala 

era retangular na sua origem, e só 

adquiriu a forma semicircular e de 

anfiteatro quando foi reconstruida, 

depois do incêndio que em 1895 a 

destruiu.    

Na sessão plenária que se 

iniciou às 15 horas, com a 

presença de um Ministro e dois 

Secretários de Estado, foi debatido 

um projeto de lei sobre o estatuto 

de refugiado politico. De seguida 

outros projetos foram debatidos 

com muito empenho da parte dos 

deputados, nomeadamente o 

projeto de alteração à 

remuneração dos auxiliares às 

mesas de voto, nos diversos 

momentos eleitorais da democracia 

portuguesa.  

Terminou a nossa presença na 

sessão plenária perto das 17 horas, 

preparando o regresso a Canas de 

Senhorim.   

Para concluir, referimos que os 

nossos objetivos foram alcançados. 

Sendo a Assembleia da República 

um órgão de soberania onde é 

criado, debatido e votado a maior 

parte dos diplomas legislativos, que 

regulam a vida coletiva da 

sociedade portuguesa, é 

aconselhada a visita a este local, 

pois é transversal a qualquer 

formação académica.  

 

Alunos do Curso Profissional 

Técnico de Serviços Jurídicos, 

 12º ano   

Um dia… no Parlamento   

Alunos do Profissional de Serviços Jurídicos visitaram a casa da democracia 
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Língua portuguesa 
 

Além do almoço típico, os alunos 
realizaram trabalhos (escrita criativa, 

biografias de autores portugueses, 
poemas relacionados com Portugal e 
com a língua portuguesa, pesquisas 

sobre a importância da Língua 
portuguesa no mundo, cartazes, etc...) e 
expuseram-nos na cantina, na biblioteca 

e no átrio do pavilhão 3 

 
A cultura  francesa fez-se 
representar  na culinária , 

mas  também foi dada a 
conhecer através do 
vestuário, história e 

geografia, com fotos de 
algumas cidades francesas. 

 
O dia do inglês foi particular 
mente marcado na  cantina, 
onde vários trabalhos foram 

expostos, juntando-se a outros 
elementos decorativos. 

Regiões, usos e costumes,  
alimentação - a  ementa da 

cantina teve um toque britânico 
-, entre outros elementos da 

cultura inglesa/norte-americana 
foram divulgados no último dia 

da semana. 

O espanhol, para além da 
comida tradicional, apostou na 
indumentária e no turismo, dois 

pontos fortes dos “nuestros 
hermanos”.  Não foi esquecido o 
turismo religioso, lembrado num 
cartaz alusivo aos caminhos de 

Santiago. 

 Refletindo um trabalho de vários dias, tornado 
possível pelo empenhamento de alunos de vários 
anos de escolaridade, sob orientação dos respetivos 
professores, o português, o inglês, o francês e o 
espanhol juntaram-se para  celebrar a sua cultura 
respetiva numa Semana que lhe foi especificamente 
dedicada: a Semana das Línguas. História, geografia, 
alimentação, usos e costumes e outras 

particularidades culturais foram algumas das áreas 
trabalhadas para serem divulgadas a toda a 
comunidade escolar.  
 O acontecimento envolveu outras áreas de 
formação, reforçando-lhe o caráter já de si 
interdisciplinar, nomeadamente os formandos dos 
cursos profissionais de cozinha e de animação 
sociocultural, cujo contributo foi indispensável à 
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 “À conversa com…” foi uma iniciativa organizada pelo 
curso profissional de Turismo, realizada no passado dia 20 de 
Janeiro de 2014, no anfiteatro da escola, destinada também aos 
alunos do curso profissional de animação sociocultural. 
 Teve como objetivos a aquisição de conhecimentos no 
âmbito do planeamento, dinamização e avaliação de atividades de 
animação, possibilitar o contacto com as entidades turísticas que 
atuam na região e ganhar conhecimento sobre a animação 
turística e âmbito de atuação. 
 Para debater o tema “Animação em destinos turísticos o 
papel do município” estiveram presentes a vereadora Sofia Relvas 
e o técnico Carlos Henriques, da Câmara Municipal de Nelas; o 
tema “Animação em Contexto Hoteleiro e Equipamentos de 

Animação” foi apresentado por Paulo Almeida, assistente de 
direção do Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa e, por fim, para 
refletir sobre o tema “Animação em Contexto Termal” contou-se 
com a presença de Pedro Vieira, das Termas de São Pedro do 
Sul e Adriano Barreto das Caldas da Felgueira.  
 O coffee break foi dedicadamente preparado pelos alunos 
do curso profissional de cozinha e pastelaria e muito saboreado 
pelos participantes. 
 A iniciativa foi apreciada pelos alunos, professores e 
oradores que revelaram satisfação pela temática, acolhimento e 
profissionalismo demonstrado pelos alunos. 
 

Carla Filipe 

À conversa com… 

uma iniciativa dos alunos do curso profissional de turismo 

No dia 28 de Janeiro de 2014, a turma de 
12º de Cozinha deslocou se à escola de Hotelaria 

e Turismo de Coimbra acompanhados pela 
professora Fernanda Costa com o objetivo de 
participar no concurso I Master EHTC Júnior. 
Inicialmente iriam concorrer três alunos, mas 

devido ao excesso de inscrições só pôde 
concorrer um aluno da turma. O concorrente foi o 
aluno João Loio.  

A 1ª fase foi o acolhimento aos 

concorrentes de cozinha, no auditório da EHTC, 
com um briefing inicial e breve explicação das 
provas.  

Na 2ª fase o aluno tinha de elaborar 

um prato, cuja receita será previamente fornecida 
aos concorrentes, tendo um tempo estipulado de 
1,5h.  

Na 3ª fase foi disponibilizado um “cabaz 

mistério” de comida. Cada concorrente teve de 
elaborar uma receita inédita baseada no “cabaz 
mistério”. De seguida tinham reproduzir a receita, 
utilizando apenas os produtos mencionados na 

receita que realizaram, tendo um tempo estipulado de 2h. 

Objetivos do concurso: 
 

- Estimular os jovens para a obtenção de uma 
qualificação profissional e para o desenvolvimento da 
sua formação;  
- Promover o gosto pelo trabalho e a realização 

profissional;  
- Desenvolver nos jovens os valores da autonomia e 
do trabalho em equipa;  
- Dinamizar o intercâmbio social, cultural e tecnológico 

entre os jovens participantes;  
- Fomentar a troca de experiencias entre escolas da 
região e a Escola de Hotelaria e  Turismo de Coimbra 
(EHTC);  

- Reconhecer/ descobrir potenciais talentos na área da 
Hotelaria. 
 
Estamos todos muito orgulhosos do desempenho que 

o João Loio demonstrou, representando da melhor 
forma o agrupamento de escolas de Canas de 

Senhorim. 
Fernanda Costa 

Sabores do mundo dados a 

conhecer pelos formandos do 

curso profissional de cozinha 

Alunos do Profissional de 

Cozinha (12º ano) 

participaram num concurso 

 Alunos e professores do curso profissional de cozinha (12º ano) tiveram a feliz e 

saborosa ideia de confecionar alguns pratos da cozinha internacional e dá-los a provar 

aos professores. Pratos da França e Argentina foram degustados com prazer e 

aprovação pela comunidade docente. A iniciativa permitiu concretizar um dos temas do 

currículo do curso, precisamente dedicado à cozinha internacional, ao mesmo tempo que 

serviu de oportunidade para os formandos mostrarem as suas competências e 

habilidades gastronómicas e não só: qualidade da apresentação, serviço de mesa foram 

outras das componentes valorizadas.  

 A atividade propiciou igualmente a articulação interdisciplinar, no caso com as 

áreas técnicas do curso profissional de turismo (11º ano), especialmente no seu 

enriquecimento com alguns motivos culturais típicos de cada povo representado (arte, 

história, música, etc). 
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Matemática  aplicações  

divulgação 

No dia 14 de janeiro de 2014, na 

Escola Sede do Agrupamento, 

realizaram-se as palestras “O 
conto do Vigário, Fernando Pessoa e 

a Matemática” e “A Matemática e a 
música rock”, destinadas, 

respetivamente, aos alunos dos 

6.º, 7.º e 8.º anos e dos 9.º e 10.º 

anos. As palestras decorreram 

durante a tarde 

Há um estilo de música 
conhecido como "Math Rock" onde 
são usadas relações numéricas para 
construir a música, por exemplo para 
escolher o compasso usado. Muitos 
grupos se reconhecem (ou são 
classificados) nessa área, como os 
Don Cabarello, 65daysofstatic ou 
Computer Cougar. 

Outra linha é a do "Math Core" 
onde aparecem grupos como "The 
Number 12 Looks Like You". 
 Nesta conferência iremos ver, 
com música e vídeos, um pouco da 
atividade de alguns desses grupos 
relacionada com a Matemática.”  

 

 As turmas, cujos alunos 

assistiram às palestras, foram 

selecionadas pelos Professores de 

Matemática responsáveis pela 

ativ idade em função do 

i n t e r es s e ,  p e r t i n ên c i a  e 

adequação dos temas aos 

programas curriculares dos 

ensinos básico e secundário.  
 

A palestra O conto do Vigário, 
Fernando Pessoa e a Matemática 
incidiu sobre casos verídicos 
relacionados com burlas. 

Os alunos foram alertados para as 
propostas feitas através da Internet, 
jornais... ou de ações diretas sobre as 
pessoas. O Professor Jaime Carvalho e 
Silva apresentou diversos vídeos onde 
se descreviam processos de burla, 
aplicados sobre grupos de pessoas, em 
diferentes países. Em todas as situações 
apresentadas, as pessoas foram 
enganadas por burlões que, 
aproveitando as características dos 
enganados (ganância, falta de 
escrúpulos...), elaboraram esquemas de 

As Tardes de Matemática são 

organizadas pela Sociedade 

Portuguesa de Matemática (SPM) e 

dinamizadas por Professores 

convidados. A iniciativa é divulgada 

pela SPM junto dos Professores de 

Matemática das Escolas, estando a sua 

realização sujeita a calendarização 

prévia. Após os contactos necessários, 

as palestras foram proferidas pelo 
Professor Doutor Jaime Carvalho e Silva 

do Departamento de Matemática da 

Universidade de Coimbra. 

A realização destas palestras teve o 

patrocínio da Agência Ciência Viva. 

A seleção dos temas das sessões 

realizadas foi feita pelos Professores de 

Matemática do Agrupamento e 

baseou–se nos resumos disponibilizados 

que se apresentam de seguida. 
 

 O conto do vigário, Fernando 

Pessoa e a Matemática  
 

“A expressão Conto do Vigário aparece 
frequentemente nas páginas dos jornais. 
Segundo Fernando Pessoa, a origem do 
Conto do Vigário está nas aventuras e 
desventuras de Manuel Peres Vigário, um 
pequeno lavrador e negociante de gado, que 
há muitos anos viveu algures num concelho 
do Ribatejo. Um dia, Manuel Peres Vigário 
tropeçou num fabricante ilegal de notas 
falsas e viu-se em muitos maus lençóis! 

Para outros autores, a origem da 
expressão Conto do Vigário será outra, 
nenhuma com confirmação bastante, mas 
eu prefiro a deliciosa interpretação de 
Fernando Pessoa. 

Infelizmente a atividade dos falsários, 
farsantes e outros embusteiros baseia-se 
muito na ignorância das pessoas, mas 
também na cupidez que as torna 
descuidadas e presas fáceis de quem domina 
a psicologia humana de forma hábil. 
Podemos apontar muitos exemplos, tanto 
em Portugal (a começar pela famosa Dona 
Branca) como no estrangeiro (de que o caso 
retumbante mais recente foi o de Bernard 
Madoff, com uma fraude de 65 mil milhões 
de dólares). A eficácia do Conto do Vigário 
também se baseia na ignorância do que é 
realmente o crescimento exponencial e o 
que está por detrás do chamado esquema 
em pirâmide (também conhecido como 
esquema de Ponzi). Um pouco de 
conhecimento matemático pode evitar 
muitos dissabores!...”  

 

 A Matemática e a música rock ~ 
 

“Frequentemente aparecem relações 
inesperadas envolvendo a Matemática. 
Inesperadas para quem pensa que a 
Matemática é uma área esotérica só 
cultivada por algumas mentes mais carentes 
de imaginação. Na verdade, a Matemática 
está presente em todas as áreas da atividade 
humana, incluindo a música. Se não é 
surpreendente que em grandes 
compositores, como Mozart ou Bach, se 
observe uma música permeada, de um 
modo até facilmente inteligível, pela 
Matemática, já poderá parecer estranho que 
a música Pop e a música Rock tenham 
alguma coisa a ver com a Matemática. Têm, 
e muito. Muitos grupos vão procurar 
inspiração em temas matemáticos como os 
Blue Man Group ou os Tool. Outros glosam 
temas matemáticos (a sucessão de 
Fibonacci, a banda de Moebius, o número 

Foram apresentados os esquemas em 
pirâmide (casos da D. Branca, em Portugal, 
e o de Bernard Madoff, nos Estados 
Unidos da América), as burlas com 
heranças e com cautelas premiadas e o 
Conto do Vigário, de Fernando Pessoa, 
datado de 1926.  

A palestra foi muito interessante e 
educativa, motivou todos os que a ela 
assistiram e evidenciou a importância e 
a aplicabilidade de conceitos 
matemáticos na prevenção de burlas e 
de esquemas ilícitos. 
 No final da sessão, o Professor 
Doutor Jaime Carvalho e Silva deixou 
um desafio aos alunos – o do acordo 
estabelecido entre D. Fuínha e Zé do 
Boné, personagens de ficção. Nesse 
acordo, D. Fuínha aceita uma proposta 
do Zé do Boné: durante trinta dias, Zé 
do Boné dá cem mil euros por dia ao D. 
Fuínha. Em troca, D. Fuínha paga ao Zé 
do Boné um euro no primeiro dia, o 
d o b r o  n o  s e g u n d o  e  a s s i m 
sucessivamente, até ao trigésimo dia. 
Depois de estabelecido o acordo, qual 
dos dois enganou o outro?  
 O orador captou a atenção e manteve a 
assistência muito interessada e envolvida 
durante a palestra.  

 Na palestra A Matemática e a 
música Rock, o Professor Jaime 
Carvalho e Silva falou sobre algumas 
utilizações da Matemática na música rock. 

O orador referiu aspetos relacionados 
com a complexidade rítmica, os nomes das 
bandas musicais, as letras das músicas e o 
recurso a imagens e ideias matemáticas 
(fractais, banda de Moëbius, sequência de 
Fibonacci, entre outras). Apresentou 
alguns vídeos musicais de bandas que 
usam a Matemática nos seus trabalhos. 
Como exemplos, referiu os Blue Man 
Group, 65 days of Static, Scott Childs, 
Jeree Small, Nelly Furtado, Santos e 
Pecadores e GNR. 

A palestra foi seguida com interesse e 
atenção pelos alunos, cada um 
aproveitando de forma diferenciada a 
oportunidade para alargar os seus 
conhecimentos e aprendizagens. 

 As duas palestras evidenciaram 
manifestações e aplicações diversas de 
conceitos matemáticos e permitiram o 
cumprimento dos objetivos definidos para 
a atividade: promover o interesse pela 
Matemática; divulgar a Matemática e as 
suas aplicações; promover a ligação e 
aplicação de modelos da Matemática a 
situações reais; desenvolver a criatividade, 
o raciocínio e o espírito de pesquisa; e 
ampliar o conhecimento cultural no 
domínio da Matemática. 

Pela curiosidade, interesse e gosto 
manifestados pela grande maioria dos 
alunos presentes, o grupo de Professores 
de Matemática do Agrupamento considera 
que a realização de iniciativas semelhantes 
se deverá repetir nos próximos anos. 

Helena Cunha 
Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais 



 O MOCHO   Abril 2014 

 
Página 9 

 

   A invenção do zero foi uma das 

maiores aventuras intelectuais da 

humanidade  “os Babilónios inventaram– –

no, os Gregos baniram–no, os Hindus 

trabalharam–no e a Igreja católica usou–o 

para se defender dos hereges”. 

   

As regras, válidas para todos os outros 
números, não se aplicam ao zero. 

Pode parecer exagerado atribuir tanta 
importância a um número, esquecido com 
frequência, e que se recorda apenas se a conta 
bancária “ficar a zero”. 

O símbolo “0” e o nome zero estão 
relacionados com a ideia de nenhum, de não–
existente, de nulo. Simultaneamente, representa o 
nada, mas possui conteúdo. Trata–se de uma 
dialética complicada, quer para os cidadãos do 
século XXI, como, e mais ainda, para os homens 
das tribos primitivas que viveram muitos séculos 
antes do nascimento de Cristo. 

Na antiga cultura indiana, a noção de vazio 

antecedeu o aparecimento do conceito matemático 

de zero. Num dicionário de sânscrito existe uma 

explicação detalhada acerca do termo indiano 

atribuído a zero – shúnya. Como adjetivo, significa 

vazio, deserto, estéril e aplica-se a uma pessoa 

solitária, sem amigos; a um indivíduo indiferente ou 

insensível. O termo descreve um sentimento de 

ausência, da falta de algo, de uma ação sem 

resultados. Como substantivo, refere––se ao nada, 

ao vácuo, à inexistência. 

Na América, por volta dos séculos IV e III a.C., 
os Maias também usavam uma representação para 
o nada. O seu sistema de numeração era composto 
por pontos e traços, que indicavam unidades e 
dezenas. Tinham duas notações para o zero. A 
primeira era uma elipse fechada que lembrava um 
olho. Servia para compor os números. A segunda 
notação, simbólica, remetia para um dos calendários 
Maias. O conceito do vazio era tão importante que 
havia uma divindade específica para o zero – o deus 
Zero ou o deus da Morte. 

Apesar dos avanços na geometria e na lógica, 

os gregos nunca conceberam uma representação do 

vazio, que consideravam um conceito antiestético. 

Não fazia sentido existir vazio num mundo bem 

organizado e lógico – ele representaria o caos, um 

fator de desordem. Aristóteles chegou a afirmar que 

a natureza tinha horror ao vácuo. 

O conceito do zero exigiu uma abstração muito 

grande. Quando o homem aprendeu a calcular, 

há cerca de 5000 anos, fazia associações 

simples a partir de situações concretas: por cada 

ovelha, uma pedrinha. Por duas ovelhas, duas 

pedrinhas e assim sucessivamente. Se 

sobrassem pedras, o pastor sabia que alguma 

ovelha tinha sido atacada por um lobo ou se tinha 

afastado do rebanho. O passo seguinte foi dado 

no sentido de representar graficamente esses 

números por símbolos e fazer cálculos com eles. 

Os babilónios, que viveram na Mesopotâmia 

(onde atualmente se situa o Iraque) por volta do 

ano de 2500 a.C., foram os primeiros a 

apresentar uma noção de zero. Pioneiros na arte 

de calcular, criaram um sistema de numeração 

posicional onde os algarismos obtêm o seu valor 

pela posição que ocupam. Trata-se de um 

sistema como o que usamos atualmente. 

Considere–se o número 444 – o valor de 4 

depende da ordem que ocupa: o das centenas 

vale 400 unidades, o das dezenas 40, e o das 

unidades 4. Os egípcios e os gregos não usaram 

este tipo de sistema, continuando a atribuir a 

cada número um sinal diferente, adiando a 

possibilidade matemática do zero. 

O sistema posicional facilitou muito os cálculos 

aos babilónios. Contudo, muitos desses cálculos 

resultavam em números que apresentavam uma 

posição vazia, como o 401 (note–se que não há 

algarismo na ordem das dezenas). Se não se 

indicasse essa ausência com o zero, o 401 ler–se

–ia 41, causando confusão. Os babilónios, que 

não possuíam símbolo para o zero, deixavam 

uma distância maior entre os algarismos 4 e 1. 

Com o tempo, para evitar erros quando se 

copiavam números de uma tábua de barro para 

outra, os babilónios passaram a separar os outros 

algarismos com alguns sinais – tentaram 

representar graficamente o nada, mostrando o 

abstrato de uma forma concreta. 

A partir do século VIII d.C., os árabes 

trouxeram para a Europa, juntamente com os 

outros algarismos, o símbolo que os indianos 

tinham criado para o zero e a ideia de vazio. 

Difundiram, igualmente, o termo shúnya – que, 

em árabe, se tornou shifr e foi latinizado para 

zephirum, depois zéfiro, zefro e, por fim, zero. 

Apesar de necessário, o zero não foi bem 

recebido na Europa. A resistência que a noção de 

zero encontrou foi grande: o medo do novo e do 

desconhecido, as superstições sobre o nada 

relacionadas com o diabo, a relutância em 

pensar. 

O receio associado ao zero espalhou–se 

durante a Idade Média. A existência do zero 

permitia, a qualquer um, fazer cálculos e os 

matemáticos da época consideravam que a 

popularização do cálculo resultaria numa 

revolução. Assim, o zero foi considerado um 

número subversivo, dado que obrigava a 

repensar tudo o que alguma vez tinha sido 

considerado como certo: da divisão aritmética à 

natureza do movimento, do cálculo à 

possibilidade de algo surgir do nada. No entanto, 

o zero tornou-se fundamental para a ciência – da 

computação à astronomia, da química à física. O 

cálculo integral e diferencial, desenvolvido por 

Newton e Leibniz, seria inviável sem o zero e 

esteve na base de tudo o que a ciência construiu 

nos últimos 200 anos. 

Na Matemática, o zero: permite o cálculo da 

diferença de um número natural por si mesmo; 

quando multiplicado por outro número qualquer, 

faz com que o produto obtido seja zero; pode ser 

dividido por qualquer número diferente de zero, 

sem alterar o seu valor. Mas o zero não permite 

que outro número seja dividido por ele. 

Há quem afirme que o zero é parente do infinito 

– uma abstração que mudou as bases do 

pensamento científico, religioso e filosófico. Eles 

são equivalentes e opostos, yin e yang, escreve o 

jornalista americano Charles Seife, autor de Zero: 

A Biografia de uma Ideia Perigosa. O epíteto 

atribuído ao zero no título – ideia perigosa – não 

está lá por acaso. Apesar da rejeição e do exílio, 

o zero sempre derrotou aqueles que se opuseram 

a ele. A humanidade nunca conseguiu encaixar o 

zero nas suas filosofias. Em vez disso, o zero 

moldou a nossa visão sobre o universo. E 

influenciou, sub-repticiamente, a própria filosofia. 

De facto, trata-se de um perigo. 

 

   A IMPORTÂNCIA DO NÚMERO ZERO  

 Tem como principal objetivo o 

combate ao discurso de ódio e à 

discriminação na sua expressão online. O 

Discurso de Ódio engloba “todas as formas 

de expressão que propagam, incitam, 

promovem ou justificam o ódio racial, a 

xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e 

outras formas de ódio baseadas na 

intolerância”. 

 A internet dá-nos a possibilidade de criar, publicar, distribuir e 

consumir conteúdos fornecendo assim um espaço de completa participação, 

empenho e livre expressão pessoal. Com o desenvolvimento das Redes 

Sociais todos podemos participar no ciberespaço de formas muito diversas, 

desde o contato permanente com os nossos amigos e o desenvolvimento de 

novos contactos até à partilha de conteúdos e 

à exploração da nossa capacidade de nos 

exprimirmos. Este espaço online dá-nos 

novas oportunidades tais como aderir com 

outros a causas em que nos queremos 

empenhar e que nos preocupam. 

Mas também podemos igualmente ser vítimas e 

agentes de abusos e violações dos Direitos 

Humanos, entre as quais, o discurso de ódio em diversos formatos e o 

ciberbullying. O mundo online não deixa de ter valores. O discurso de ódio, 

como tal, não é um assunto novo na internet, nem no debate sobre direitos 

humanos. A sua dimensão online e o dano potencial que pode provocar em 

processos democráticos dá-nos novas razões para agir!       

           http://www.odionao.com.pt/ 
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Alegria, diversão, folia, 

criatividade voltaram a 

caracterizar a festa de 

Carnaval, tradição já antiga 

no Agrupamento e que mais 

uma vez se cumpriu com o 

empenho de todos, alunos e 

professores, especialmente 

diretores de turma. 

Dos Jardins ao Secundário, 

as várias turmas trabalharam 

durante dias a sua 

apresentação à escola e à 

comunidade num desfile 

muito animado e colorido. 

Quem viu, gostou. 
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As turmas do 3º F, 4º G e 4º H representaram entre elas e para a turma do 5º C “Vem aí o Zé das Moscas”, “O barbeiro” e “A Ma ior Flor do Mundo”. 

5º e 6º anos e 9º A apresentaram leituras diversas a colegas e restante comunidade educativa, em diferentes espaços da escola-sede. 

Alunos do 10º A levaram a poesia ao café. 

Encarregados de educação assistem à Leitura em Festa 
apresentada  pelos alunos do 7º ano. 

  

  

 

Expressivo e criativo, o escritor Pedro  Seromenho encantou  a 
pequenada do 1º CEB. 

O Clube de Teatro apresentou a peça “O jacaré com dor de 
dentes” a alunos do Jardim de Canas. 

- Na Semana da Leitura vamos à Biblioteca. 

-  Vamos conhecer um escritor chamado Pedro Seromenho. 

Nunca dele ouvimos falar… o melhor é irmos investigar! 

E assim fomos para o computador pesquisar. 

Nasceu no continente africano, 

e ainda pequeno, para Portugal veio morar. 

Já morou lá bem no Sul, 

agora, no Norte, fixou o seu lar. 

Tinha jeito para os números, 

mas a sua grande paixão é escrever e desenhar. 

Uma Nascente de Tinta 

foi a sua primeira criação. 

Para O Reino do Silêncio 

nos transportou com imaginação. 

Escreveu sobre o nosso primeiro Rei 

e uma Estrelinha Pálida nos deu a conhecer. 

Mas pôr os animais a conduzir, 

não se atreveu, era perigoso de fazer. 

Com a Maria Botelha ou a Felismina Cartolina 

aconselhou-nos a reciclar. 

Adorámos o Palhaço Avaria 

e do Chico Fantástico já ouvimos falar. 

Então e a nossa amiga Ervilha 

que mil aventuras queria viver? 

Saltando do garfo para a boca, 

um triste final acabou por ter! 

Valeu a pena a nossa curiosidade, 

é sempre bom investigar. 

Esperamos que muito em breve, 

mais obras possa publicar. 

 

Alunos do 3º e 4º anos da Escola do EB 1 da Aguieira 

Ler + em língua  

portuguesa é uma festa 

 

 Esta foi a máxima da edição deste ano da Semana da 
Leitura. Para concretizá-la foram desenvolvidas diversas 
atividades que envolveram não apenas a  comunidade escolar - 
Jardins, 1º CEB e Escola-Sede -, mas também a comunidade 
local através da participação ativa dos encarregados de 
educação, quer como atores, quer como público espetador dos 
eventos em que participaram os seus educandos.  
 Esta Festa da Língua Portuguesa só foi possível graças 
ao trabalhado empenhado de uma numerosa equipa: professores 
do 1º CEB, professores de português, animadores da biblioteca 
municipal, professora bibliotecária, escritor convidado, grupo de 
teatro Propositário Azul e, claro, alguns encarregados de 
educação. 
 Leitura, teatro, conto, poesia, música, exposições, 
encontro com escritor constituíram a panóplia de atividades 
desenvolvidas, todas elas direcionadas para o cumprimento de 
um objetivo maior: a promoção do gosto pela leitura. 
 Integrada nas “Semanas da Leitura” realizou-se a Feira 
do Livro, uma iniciativa do Departamento de Línguas. 
  A animação esteve mais uma vez a cargo dos 
animadores socioculturais, que representaram a peça “O Nabo 
Gigante” para os alunos do Pré-Escolar, do 1º CEB e do Jardim 
“O Girassol”. 
 Ficou a cargo dos formandos do Profissional de 
Cozinha (10º ano) a tarefa de adoçar a boca aos pequenos 
visitantes da Feira com pequenos biscoitos em cuja confeção 
estes eram convidados a colaborar. 
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Para lá da escola… 

 

São muitos os alunos do Agrupamento que desenvolvem atividades fora dos seus horários escolares. Futebol, 

claramente preferido pela maioria, outros desportos, dança, música, teatro, participação em clubes e associações, 

escutismo, enfim um sem número de atividades que complementam o currículo escolar e contribuem 

indiscutivelmente para a sua formação integral.  

Ser  

Escuteiro 

é… 

Ser diferente, é fazer a boa ação de todos 

os dias. 

Temos “uma forma de nos organizar” que é a 

seguinte: 

· a 1.ª secção: a dos lobitos. Nesta secção estão as 

crianças dos 6 aos 10 anos de idade. 

· a 2.ª secção, a melhor: a dos exploradores (à qual 

pertenço). A esta secção pertencem os pré-

adolescentes, entre os 10 e os 14 anos. 

· segue-se a 3.ª secção: a dos pioneiros. Aqui 

encontram-se os adolescentes dos 14 aos 18 anos. 

· por último, existem os caminheiros (os da 4.ª secção) que aqui 

permanecem até aos 22 anos e que depois dessa idade escolhem se querem continuar, e 

tirar o curso de chefe, ou se querem sair dos escuteiros. 

Cada secção tem a sua simbologia e uma divisa. A simbologia da minha 

secção é a vara, o cantil, a estrela, o chapéu e a flor-de-lis, e a divisa é “sempre alerta”.  

Usamos uma farda nas 

ocasiões mais especiais do 

agrupamento e participamos 

em atividades relacionadas 

com a paróquia. 

O que mais gosto no 

escutismo é de ter imensos 

amigos, conviver com eles e 

participar nas atividades 

regionais! 

Princípios do CNE 

1.º – O Escuta orgulha-se da sua Fé e por ela orienta toda a sua vida. 

2.º – O Escuta é filho de Portugal e bom cidadão. 

3.º – O dever do Escuta começa em casa. 

 

Beatriz Martin
s, 

 6º A 

Escutismo 

O 

desporto 
que eu 

pratico é a 
natação. É um desporto que exige 
força de vontade, muita animação 
e muita aplicação. 

Eu gosto da natação porque nadamos e fazemos 
exercícios fora e dentro de água. 

Ao longo do ano, há vários torneios em que 
podem participar todos os alunos de cada grupo da natação. 

O meu grupo da natação é o CAP 4 – cada grupo 
da natação tem um nível e um nome. 

 

Joana Santos 

 6º A 

Natação 

 

 Toda a gente 
deve ter um desporto 
extra curricular, e o meu 
é dançar. 

 A dança é uma 
das três principais artes 
da Antiguidade, ao lado 
do teatro e da música.  

 A dança pode ser 
praticada como forma 
artística ou como forma 
de divertimento. 

 Como arte, a 
dança expressa-se 
através de movimento, 
com ou sem ligação 

musical. 
 A dança, para além de melhorar a coordenação 
motora e a capacidade cardiorrespiratória, ajuda a 
perder peso e a relaxar, combate a depressão e a 

Esta dança foi praticada 
originalmente em diversas regiões 
do Médio Oriente e da Ásia 
Meridional. Não se conhecendo bem 
a sua origem, foi datada entre 7000 
e 5000 a.C. 

Os seus movimentos são 
aliados à música e com sinuosidade 
semelhante a uma serpente. 

 
Margarida 

Rocha 
 6º A 

A nossa escola volta a  

participar no concurso 

 intermunicipal  

“Escolas Empreendedoras”  

 

  A Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões 
tem em execução um projeto que visa a promoção do 
empreendedorismo na NUT III Dão Lafões, sendo uma 
das ações o desenvolvimento de um programa de 
empreendedorismo dirigido às escolas da  região. 
 Esta ação foi implementada pela primeira vez no ano 
letivo 2011/2012, mas o seu sucesso no envolvimento de 

professores e alunos reforçou-lhe a importância nos anos 
seguintes. A nossa escola participou pela primeira vez no 

ano anterior, em todas as categorias — feira do 
empreendedorismo júnior para o 2º Ciclo, criação de uma 
empresa escolar para o 3º Ciclo e criação de uma ideia de 
negócio para o Secundário -, e volta a fazê-lo este ano, 
desta feita envolvendo uma turma do 3º Ciclo (7º C) e dois 
alunos do curso profissional de turismo (11º CPT), o 
António Gomes e o David Costa. A primeira vai criar uma 
empresa escolar e os segundos criaram uma ideia de 
negócio que vão levar à fase regional do concurso “Escolas 
Empreendedoras”, a realizar em maio, em Nelas. 

 Durante o processo, os alunos são acompanhados 
por uma equipa de formadores da Gesentrepreneur, uma 
empresa contratada pela CIM Viseu Dão-Lafões para 
prestar formação na área do empreendedorismo escolar.  

 

António Jorge Figueiredo 
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Porque é que o arco-íris tem 7 cores?  

 
A história que vos vou contar passa-se no tempo em que os sete deuses, Apolo, Afrodite, Ares, Hades, Artemisa, 

Poseidon e Hera, se encontravam em desacordo. 
Nessa época, os deuses entravam em guerra por tudo e por nada. Como Afrodite era muito vaidosa, Apolo adorava 
roubar-lhe as joias, para a enfurecer. Depois, Ares, o seu marido, chateava-se e criava-se uma luta entre Apolo e Ares.  

Estas lutas chamavam a atenção de Hades, o deus do Inferno, de quem todos tinham medo. Ele aborrecia-se tanto que 
entrava também na luta. Todos os outros deuses viam a luta e, influenciados, começavam a lutar também, mas sem 
motivo. 

Um dia, Zeus decidiu que isto tinha que acabar. Assim, com o seu poder, ordenou aos sete deuses que parassem de 
discutir. Comunicou-lhes também, que ia criar uma aliança e um juramento e que os sete deuses nunca mais se poderiam zangar nem lutar uns 

contra os outros! Todos concordaram, porque se aperceberam da asneira que cometeram: se os deuses serviam de exemplo para os humanos, 
como é que estes se poderiam portar devidamente? 

Então, numa bela manhã de outono, Zeus reuniu os sete deuses e, assim, cada um, à medida que jurava não se zangar mais, lançava 

uma linda cor para o céu. 
Ares, o deus da guerra, lançou o vermelho; Hades, o deus do Inferno, atirou o alanjarado; Apolo, o deus do Sol, mandou o amarelo; 

Afrodite, a deusa do amor, o violeta; Poseidon, o deus dos mares, o anil; Hera, a deusa do casamento, o azul; e finalmente Artemisa, a deusa da 
caça, o verde. 

Finalmente, a aliança fora criada. Assim, quando os deuses se viram uns contra os outros, tal como o sol se vira contra a chuva, 

aparece um lindo arco-íris, como sinal de paz. 

Ana Sofia Cunha, n.º 1, 7.º B 

Uma conversa bizarra entre duas laranjas 
 

Havia uma senhora chamada Helena Monteiro que 

passava os seus tempos livres a fazer sobremesas com frutas. 

Como essas sobremesas eram muito apreciadas na aldeia onde 

morava, ela podia ganhar mais algum dinheiro extra com a sua 

venda.  

Certo sábado, dia de folga para a dona Helena, dia de 

se dedicar à confeção das suas sobremesas, dirigiu-se à fruteira e 

reparou que não havia laranjas: «logo hoje que queria fazer uma 
mousse de laranja», pensou ela. Então, foi ao supermercado e 

comprou um quilo de laranjas. 

Ao voltar a casa, colocou as laranjas na fruteira 

juntamente com quatro maçãs e um cacho de bananas que já lá 

estavam. Foi então que reparou que afinal havia ainda uma 

laranja já um pouco engelhada e com pouco sumo.  

Mal a Dona Helena se afastou, uma laranja das novas, 

a mais atrevida e chique, perguntou-lhe: 

− Querida, não te sentes um pouco velha? 

− Porquê? Achas que estou velha? − questionou a 

laranja. 
− Sim, acho que sim. Se calhar é por isso que 

não tens amigos! 

− Para tua informação, eu tenho 

muitos amigos! 

− Não tantos quanto eu! Não é 

para me gabar, mas estive numa 

casa enorme, rodeada de outras 

frutas e todas me adoravam, 

principalmente as laranjas! 

− Querida, acho que te vou desiludir, mas tu não 

estiveste numa casa enorme. Bem, até era enorme… mas sabes 

como se chama essa casa? Supermercado. E aquelas frutas eram 
obrigadas a lá estar. Pensas o quê, que lá estavam por gostarem 

de ti? – perguntou a laranja atrevida, rindo-se com as outras 

frutas. 

Assim, a laranja aprendeu que o mundo não girava 

à sua volta e tão cedo não se voltou a gabar. 

 

Maria Rodrigues, n.º 11, 7.º B 

Diálogo bizarro entre o rio e o mar 
 

Este diálogo bizarro entre o rio e o mar aconteceu na 
foz do rio, local onde qualquer rio desagua. O imenso mar, 

experiente contador de histórias que irradiava sabedoria e 
perspicácia, mal sentiu as águas do rio disse: 

− Olha o doce rio a tocar-me com a sua irreverência e 

juventude. Como estais? 
− Estou bem, obrigado. Que história tendes hoje para 

me contar? 
− Ora essa, rio. Passo grande parte do meu dia a 

revelar-vos os mais recônditos e sublimes segredos. Naufrágios, 

marinheiros famosos, a terrível e pérfida poluição que aí anda. Já 
vos contei demasiado, meu caro amigo, pois jurei a mim mesmo 

não contar mais nada. 
−Pronto! Já vi que hoje não há histórias. E as 

sardinhas continuam saudáveis? 

− As sardinhas, sim, mas as estrelas-do-mar já não, 
morrem cada vez mais. E vossa divindade? Que notícias me 
trazeis? 

−Tudo bem, tirando a parte das colheitas que ainda 
não começaram devido ao meu transbordamento, uma vez que 

inundei umas quatro cidades… 
− Caramba, doce rio. E os seus amigos? 
− Os afluentes? Esses garotos miseráveis que desejam 

usurpar a minha autoridade enquanto rei e senhor do interior 
português? Esses, sim, desafiam todos os dias a minha 

autoridade. E o pior, Vossa Santidade, é que eles dependem de 
mim, são uns parasitas moribundos. 

− E histórias, tendes alguma para me contar? 

− Vossa senhoria é que as devia ter, mas pelos vistos 
o vosso reportório já terminou. 

− Tende calma, doce rio. A nossa relação sempre foi 

boa. Toda a vida dependemos um do outro. O doce rio alimenta-
me e fornece-me diariamente a água que é indispensável à minha 

existência e eu dou destino às vossas águas lodosas e sujas, que 
outrora foram límpidas e cristalinas. Nós, enquanto existirmos, 
dependemos um do outro. 

O rio concordou, abanando docemente as suas águas. 
Depois, despediu-se e lá partiu ele para outra parte do seu 

enorme troço em busca de histórias e peripécias para partilhar 
com o seu inseparável amigo, o mar salgado.   

Miguel Ambrósio, n.º 12, 7.º B 

Porque é que as pessoas se apaixonam? 
  
 Há muito, muito tempo, no planeta Terra, só habitavam homens que não viviam muito felizes. 

 O motivo pelo qual não eram muito felizes era porque se sentiam sós e aborrecidos por serem todos iguais. Eles 

precisavam de outros seres idênticos a eles como nas histórias de fantasia. 

 À medida que os anos passavam, eles sentiam cada vez menos vontade de estar no mundo sós e tristes. 

 Apesar da tristeza, eles não desistiram de tentar encontrar a felicidade. Procuraram, investigaram e pesquisaram, mas 

não encontravam solução para serem felizes. 

 Até que passados muitos anos, encontraram o feitiço perfeito que fez nascer uma planta. 

 Primeiro, interrogaram-se sobre a origem daquele ser. Como teria surgido aquele ser fantástico? Mas, antes de 

encontrarem a resposta, a plantinha começou a crescer, crescer e não parava de crescer até que parou com uma altura 

fantástica. 

 Lá ao cimo, uma flor começou a abrir lentamente, uma luz iluminou o laboratório, onde os homens faziam as suas 

experiências, e algo no fundo da luz apareceu: um ser fantástico chamado mulher. 

 Essa mulher era linda, tão linda que conseguiu mexer com os sentimentos de um dos homens que observava o 

fenómeno. O seu coração começou a bater com muita força como se quisesse saltar fora. 

 O homem contou a sua experiência aos seus colegas e estes concluíram que ele tinha acabado de se apaixonar.  

 A partir daí, criaram-se mais mulheres e descobriu-se a paixão! 
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Escrever é… 

 
Escrever é encontrar as palavras 

Escondidas no coração 
Que podem ser feias  
Ou de extrema emoção! 

 
Escrever é refletir os sentimentos 
Numa folha de papel 

Desembaraçá-los, como um cordel! 
 

Escrever é esquecer o mundo 
Por breves momentos 
E entrar noutro planeta 

Onde paira um silêncio profundo! 
 

Sofia Marques, n.º16, 7.º A 

PALAVRAS 

As palavras são como uma caravela 

Que navegam na nossa mente 

Mas não há coisa mais bela 

Do que alma da nossa gente  

Ana Carolina Amaral, 7º A 

Portugal  
 

Portugal está em crise. 
Passos Coelho a cortar, 

FMI a mandar, 
O povo a manifestar.  

Portugal beleza também tem! 
Monumentos e paisagens, 

E os pastéis de Belém. 
Das paisagens à gastronomia, 

Que todo o turista aprecia, 
Muito bonito é Portugal!   Gonçalo Póvoas, n.º 11, 7.º  

AS PALAVRAS  

Faltam-nos as palavras 

Palavras que o tempo levou 

Palavras sentidas 

Em sonhos perdidas 

Em sonhos que vão e vêm 

Como as ondas do mar  

 

Alguém as escuta? 

Alguém as acolhe? 

Há sempre alguém 

Mas esse alguém não fala 

Sonha 

Sonha com palavras esquecidas 

Palavras perdidas 

Palavras que o tempo levou 

Daniela Carlos, 7º A 

Sinais de pontuação 

 

Para o texto melhorares 

Connosco tens de trabalhar 

Todos temos uma função 

Como numa canção. 

 O Ponto de exclamação 

Para conseguires encantar 

Com a tua atuação! 

 E o de interrogação? 

Se quiseres perguntar 

Tens de o usar 

Sem nenhuma exceção. 

O travessão 

É como as riscas do alcatrão 

E serve para informar 

Que se está a dialogar. 

  

Os dois pontos 

Bem lá no ar estão 

Para introduzir 

O discurso ou citação. 

  

 

 

 

Para respirar e isolar 

Elementos de uma oração, 

A vírgula tens de utilizar 

Ora com ponto, ora não. 

 Se quiseres salientar 

Uma palavra ou expressão 

Ou citar uma opinião 

As aspas tens de colocar. 

 Se não conseguires acabar 

Tudo o que pensas, 

Deixa a ideia em suspenso… 

Utiliza as reticências. 

 Para terminar, o ponto final, 

Como uma pitada de sal, 

Usa-se para finalizar 

O que se está a declarar. 

  

Daniela Carlos, n.º 8, 7.º A 

PORTUGAL  
 

Portugal, país pequenino 
Com paisagens sem igual 

Em cada cantinho 
Há uma beleza natural! 
 

O meu país é Portugal 
Onde vivo e sou feliz 

A sua beleza é natural 
Não o largo nem por um triz. 

 

Ricardo Santos, n.º14, 7.ºA 

Portugal, um país de escritores 

 

António Mota 

Urbano Tavares Rodrigues 

Teolinda Gersão 

Olga Gonçalves 

Ruy Belo 

Eugénio de Andrade 

Sebastião da Gama 

Maria Santos, 7º A 

Portugal 

 

A suprema felicidade  

Foi a minha ao ver-te 

Mas, a coisa que mais me admira 

É haver tanta gente a querer-te. 

 

Nem a crise te desabou 

Ficas sempre de boa vontade 

Deixa estar, porque um dia 

Hão de lembrar-se da tua bondade. 

 
Francisco Ferreira, n.º10, 7.º A 

 
Portugal é magnífico  

Com muitas lendas para contar  

Mas também sempre muito limpinho  

Para o poderem visitar 

 

Ana Carolina Amaral, 7º A 
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São como amigos que abraço 

Os livros que levo no regaço. 

Levam-me em viagens sem fim 

E vivo aventuras num camarim! 

 

O livro é como um navio 

Onde posso navegar  

Num mar de histórias sem parar  

E ondular, ondular, ondular… 

 

Pego no leme 

E mergulho no mundo da fantasia 

Em ondas de muita alegria 

Cor, imaginação e muita folia. 

 
 

Os livros contam segredos 
E histórias, algumas com medos! 

Os livros entram no meu coração 

Como uma melodiosa canção!  

 

 

Na escola, 

Os livros ensinam a ler 

A aprender a escrever  

A sonhar e a meditar. 

Dão muita sabedoria 

E tudo é magia! 

 

 

Poema elaborado pelos alunos do 3.ºANO  TURMA F 

Escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim (FOJO) 

 

Ondular nos livros  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uhVNw1oeC2ynpM&tbnid=r8y8bAbuNBAgXM:&ved=0CAYQjRw&url=http://pt.wikihow.com/Desenhar-um-Barco&ei=5qksU5T6FsqN0AWzmIGAAQ&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNFD0ZJT8Q4ZQU_Fv
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iZPaKba7iwBvAM&tbnid=wkuyzgGfKtRazM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.casadovapor.org/pt/category/programa/&ei=3aosU6_9LYWe0QXopIE4&bvm=bv.62922401,d.d2k&psig=AFQjCNFu1jj_4V
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Autobiografia de um livro 

 
Hoje relembro a minha própria 

história e vejo que não podia ser melhor. 
Filho de árvores, máquinas e de um escritor, 
nasci numa cidade dita Lisboa, em 2000. 
Na maternidade, constatei que havia muitos 
como eu, iguais a mim, e que calculei serem 

irmãos gémeos. 

Gostaria de ter tido contacto com todos os meus pais, mas apenas as 
minas “mamãs” máquinas me viram a nascer e me desejaram uma boa viagem. 

Depressa fui parar a uma livraria, onde tive o primeiro contacto com 
pessoas que me folheavam rapidamente, para terem uma pequena apreciação a meu 
respeito. 

Fiquei nas mãos de uma senhora muito agradável, com os seus 60 anos, 
e estava desejoso para desempenhar a minha função. 

No entanto, fui despachado em pouco tempo, isto porque a minha dona 
conseguiu “devorar-me” em apenas alguns dias. Apesar de ter ficado bastante 
impressionado e também contente por a ter motivado à minha leitura, uma tristeza 
invadiu-me quando me vi colocado numa prateleira juntamente com outros livros, que 
diziam já lá estar há meses e anos. 

Depois de alguns meses ali especado, resolvi fazer alguma coisa. 
Num dia de arrumações, quando ela passava à minha frente, dei dois 

balanços e atirei-me bruscamente ao chão de modo a fazer um estrondo. 
Resultou! Ela pegou em mim, meteu-me dentro de uma caixa. Fiquei 

bastante intrigado com o meu destino. 
Até que depois de alguns abanões e encontrões, fui deixado em cima de 

um muro na rua com uma mensagem: “Lê-me e passa-me”. 
Perguntei-me o que seria propriamente aquilo. 

No mesmo dia, uma pessoa pegou em mim e levou-me com ela. 
Cheguei a sua casa, fui lido e não voltei para nenhuma prateleira. Em vez 

disso, colocou-me novamente na rua, mas num sítio diferente e com a mesma 
mensagem. 

Ao longo do tempo, isto repetiu-se constantemente e adorei a ideia. 
Passei por várias casas, umas extraordinárias e outras mais pobres, mas isso pouco 
me importava porque sempre fui tratado bem e pude desempenhar a minha função 
para pessoas que partilhavam do meu mesmo gosto: a leitura.  

A minha história começou a fazer sentido e já tinha uma para contar a 
outros como eu, que, de vez em quando, encontrava no meu caminho.  

Passaram catorze anos desde o meu nascimento. Já dei muito e estou 
bastante usado e desgastado, mas jamais quero pôr fim à minha história e à minha 
vida. 

Ricardo Amaral, 10ºB 

Repintei o mundo, pus o sol em azul 
 

Na vida, somos confrontados com inúmeras oportunidades, umas 
melhores, outras piores, às vezes são únicas e inesperadas e dificilmente voltarão a 
acontecer. Talvez seja o que me aconteceu. 

Foi num dia como todos os outros. Estava na biblioteca a ler um 
livro, confortavelmente sentada numa das muitas cadeiras, e algo me chamou a 
atenção. Algo estava debaixo duma enorme prateleira cheia de livros, parecia um 
livro. Levantei-me para o ir apanhar. Baixei-me e tirei-o facilmente. Estava cheio 
de pó, certamente estaria ali esquecido há imenso tempo. Abri-o, fazendo uma 
nuvem de pó pairar no ar. As várias páginas tinham desenhos de ruas de cidades, 
pintados com cores diferentes da realidade, menos um, que estava com cores reais, 
reais no sentido de iguais ao habitual, o sol alaranjado, o céu azul. Pensei que 
fosse um livro infantil. 

Folheei rapidamente as páginas vazias, até chegar à ultima e vi 
uma frase escrita, de certeza a única, dizia “se te dessem a oportunidade de 
repintar o mundo, fazia-lo? Fecha os olhos…” 

Imediatamente, pensei para mim que sim, claro que sim. Fechei os 
olhos, pensando que idiotice estou eu a fazer, mas às vezes faz bem. 

Comecei a pensar, sem dar por mim, como iria repintar o mundo. Iria 
pôr a terra amarela, o céu violeta, as árvores vermelhas e brancas, o sol azul… 

Estive uns minutos a sonhar acordada. Entretanto, ouvi uns risos 
vindos de uns miúdos que estavam a olhar para mim e percebi que eu era o motivo 
da risada deles, era obviamente anormal ver-se uma rapariga com idade suficiente 
para não ler livros infantis e de olhos fechados no meio de uma biblioteca. 

Levantei-me e coloquei o livro numa prateleira qualquer, sem dar 
muita importância se era ou não o sítio certo dele. Mais tarde, porventura, iria 
arrepender-    -me de o ter feito, mas estava demasiadamente envergonhada para 
me preocupar com isso. 

Quando cheguei à porta de vidro que dava acesso à rua, não vi a 
normal agitação das pessoas a andar de um lado para o outro, a embater umas nas 
outras. Estava tudo parado a olhar em volta, como se fosse a primeira vez que ali 
estivessem. Intrigada, saí para a rua e a minha reação foi exatamente igual. Tudo 
estava diferente, as poucas árvores que havia estavam vermelhas e brancas e o sol 
azul, tal como eu tinha imaginado. 

Pensei no misterioso livro e na única frase lá escrita. Voltei atrás 
rapidamente, corri, queria voltar a ver o livro. 

As pessoas que há pouco estavam lá tinham saído, pois o mundo 
estava repintado, o sol azul. 

Fui até onde tinha deixado o livro, mas ele não se encontrava lá 
nem em mais nenhum lugar. Ainda procurei nas outras prateleiras, mas nada, 
tinha desaparecido! 

Ainda hoje penso nos motivos do que havia acontecido, mas não 
encontro a resposta para isso, apenas sinto que existem oportunidades que nunca 
devemos deixar escapar. 

Ana Rita Pais 

O meu jardim não tem muros 
 

 Nem sempre a vida corre como nós desejamos, e todos temos de nos adaptar 

ao que somos e ao que os outros são. A nossa vida tem de deixar de ser um segredo 

para nós. Todos temos de abrir as portas à felicidade e derrubar os muros do 

preconceito. Mas nem sempre acreditamos nisto e, durante a maior parte da minha 

vida, eu não me apercebi de tudo isto. 

 Esta é a minha história. 

 Sofria de bullying desde que entrei para o quinto ano, por ser um pouco mais 

gorda que os outros rapazes e raparigas da escola. A verdade é que a diferença de 

peso entre mim e todos os meus colegas ia aumentando à medida que os anos 

passavam e que o número de pessoas que gozava comigo aumentava também.  

 Os meus pais nunca chegaram realmente a saber o porquê de todas as noites 

por dormir, do medo, do terror, da escola e principalmente do mundo. Sim, do 

mundo. Cada vez que saía à rua, que passa na rua, parecia que havia sempre alguém a 

olhar-me, alguém a criticar-me. Tudo isto me deixava em pânico. 

 Até que um dia eu estava a arrumar a mochila no cacifo da escola, quando 

uma pessoa vem contra mim, deixo cair tudo o que tenho nas mãos e essa pessoa 

ainda me chama de nomes, dizendo que o melhor que eu fazia era morrer. Neste 

momento, o meu mundo desabou. As poucas lágrimas que restavam nos olhos 

secaram e eu morri por dentro. Peguei em tudo o que tinha caído e comecei a correr. 

Foi um momento horrível, só me apetecia morrer. 

 Corri em direção a um lugar que nem eu mesma sabia qual era. Encontrei 

uma praia, um sítio calmo. Sentei-me na areia e fechei os olhos, o vento fazia o meu 

cabelo flutuar em volta do meu rosto e, finalmente, as lágrimas caíram. Passado um 

pouco, abri os olhos e, com a vista ainda embaciada das lágrimas, vi um rapaz 

sentado a uns metros de mim. Ele olhava-me com carinho. 

 Penso que não preciso de contar o resto da história. Hoje estou casada, tenho 

uma filha, o rapaz da praia continua a meu lado, a fazer-me sorrir todos os dias. 

 Nunca me vou esquecer desta fase da minha vida, mas aprendi uma grande 

lição. No dia em que fui para a praia, o tal rapaz disse-me: “Esquece o preconceito, a 

diferença física e faz as outras pessoas esquecerem-se também. Mostra quem 

realmente és, mostra o que vales. Imagina a vida como um enorme jardim, ele liga-se 

às pessoas se não tiver muros. Quebra as barreiras da vida, quebra os muros do teu 

jardim.”. Nunca esquecerei esta frase. 

 O meu jardim não tem muros. E o teu? 

Maria Alexandra Coelho - 10ºB  

Os óculos do meu avô 

 

 Nunca conheci o meu avô Manuel, mas o pouco que sei é que era um ser 

humano especial. Gostava de saber mais sobre ele, mas tenho medo de perguntar à 

minha mãe, ou mesmo à minha avó, porque não quero que elas se lembrem dos tempos 

horríveis, quando o meu avô morreu. Sete meses antes, havia falecido o Tio Jorge, 

irmão da minha mãe… não consigo imaginar a dor que a minha avó sentiu naquele 

ano. A minha mãe tinha apenas quinze anos. 

Bem, o pouco que sei sobre o meu avô é que tinha uns óculos que 

adorava. Não eram óculos nem para ver de perto nem de longe, eram uns óculos de 

sol que ele adorava usar. Usava-os em todo o lado, chovesse ou fizesse sol e, por 

nunca se ter habituado a ter muito, uns simples óculos “Ray Ban” de sol colocavam 

um sorriso especial e incondicional na cara do meu avô. 

Aquando da morte do meu Tio, imagino que ele os tenha usado muito. 

Atrás de uns óculos de sol encontravam-se uns olhos verdes tristes, uns olhos de 

angústia e sofrimento. Mas também conheço a história de quando o meu avô 

regressou da Alemanha, em trabalho, e ofereceu a primeira boneca à minha mãe. Ai, 

os seus olhos brilhavam certamente. 

Gostava de saber onde estão os óculos do meu avô, mas sei que ele, 

com ou sem óculos, está a proteger-me e à minha família. 

Quero um dia falar aos meus filhos do meu avô e dizer-lhes que herdei 

a cor dos meus olhos dele. 

 
Cátia Soeiro - 10ºA 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PTzRL3i2Z2HyxM&tbnid=9AGuUQO9M-NrDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftodosdiferentestodosespeciais.blogspot.com%2F&ei=E-83U5f4LJO3hAe2t4HgDg&bvm=bv.63808443,d.ZG4&ps
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GRAFIAS 
      Laura Mouta 
 
 

 

desci as escadas na rotina desvairada e atravessei o pequeno 

átrio em busca do sol que fazia lá fora, amarelo de outono.  

 

um grupo de garotos do 5º ano empurrava-se contra as 

paredes laterais, socava-se, gritava.  

parei. a retina, em esforço, tentava captar caras e 

movimentos. tudo desfocado. mais rápida e perfeitamente 

nítida, a minha voz deixou um ralhete e a ordem para irem 

brincar, mas brincar a sério, para outro lado. o ponteiro 

galopava, devorando segundos e eu na indecisão de rodar ou 

não a objetiva e me aproximar deles, que me não viam, que 

me não ouviam. a mão estendeu-se-me e agarrou o braço de 

um que me olhou como se, à sua frente, estivesse a vampira 

com que eles são tu-lá-tu-cá. repeti a ordem. tornei a repetir e 

eles sem perceberem que lhes falava.  

em que película estariam aquelas cabeças?  

o ponteiro galopava e devorava já minutos. um dos rapazes 

começou a correr para a esquina do pavilhão. carreguei no 

botão - uma mão e depois seis ou sete vultos desfocados e 

uma voz que dizia em legenda à fotografia esta tem a mania 

que manda! 

avancei uns quantos passos, fiz zoom, mas o ângulo não era 

o propício.  

 

prossegui à procura do sol que me esperava de raios abertos, 

sorridentemente quentes. imobilizei-me e fiquei a sorrir para 

a lente da máquina, programada para mim. 

a sombra de uma árvore juntou-se à minha. só as sombras, 

não alongadas, se desenhavam no chão...  

os meus momentos! os momentos de silêncio fotográfico não 

registáveis... como me reconfortam e me devolvem as cores! 

nítida esta imagem, perfeita, na imperfeição do objeto 

fotografado. 

 

volto a entrar no pavilhão decidida a subir as escadas e a ir 

até à sala dos professores, onde não iria tirar nenhuma 

fotografia, porque todas elas seriam iguais, porque quase 

todos querem ficar bem na fotografia e se esquecem que 

também há que saber manter o diafragma da máquina 

fechado às obsessões cratianas. 

 

mas não subi as escadas. uns gritos entraram-me pelos 

orifícios da máquina e ficaram a retinir dentro dela. tremida 

ficou a imagem de quatro miúdas que a pontapé e encontrões 

se aproximavam do simpático e paciente "Moedeiro". 

de novo, a retina foi mais lenta que a voz. tinha perdido os 

raios de sol que trazia plenos de silêncio. parem lá com isso, se 

fazem favor! a fotografia ficou imóvel, suspensa na memória 

e eu fui à procura da outra anterior onde havia ainda brilhos 

a rechearem as minhas células. não tive tempo de a rever. o 

clique captou-me de cara espantada e de olhar triste 

pendurado no corrimão das escadas, depois de ter 

ouvido ela é parva! 

 

parei e cliquei de novo. fui apanhada a tentar subir as escadas 

com esforço. o vulto de um ex-aluno, agora no 12º ano, sorria-

me com dentes desarmados de arames não ligue, professora, isto 

está de doidos! olhei-o e articulei chega ao po..., a máquina 

disparou-se mesmo sem lhe premir o botão. ... (se) der! continua 

irónica, professora! já lá estás, Filipe, no poder, já lá estás!  

calaram-se os disparos, enquanto alguns professores desciam a 

escada a rir, felizes porque se encaixavam no centro da película 

e das metas curriculares. não os fotografei. virei a objetiva para 

mim, estendi o braço até onde pude e disparei. 

 

já em casa, revi as fotografias. a última, a minha, não existia. o 

sistema não me permitia ficar por causa dos cortes orçamentais 

onde não cabem a disciplina, a resiliência, a educação e, 

fotoGRAFIAS A PRETO 
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1º classificado no corta-mato escolar, em Viseu (Escalão de juniores) 

  Novas proezas do 

Cristiano! 

 

 O Cristiano voltou  a surpreender na 

sua participação no Campeonato de Mundo de 
Corta-Mato em Pista Coberta, que decorreu em Reims, 

França. O saldo final foi francamente positivo, com o 

Cristiano a ser agraciado com um total de três 

medalhas: duas de bronze (800 e 1500 metros), tendo 

batido o record nacional em ambas as distâncias, e uma 

de prata ( estafeta  4 por 4).  O nosso atleta de elite 

contribuiu assim decisivamente para o primeiro lugar 

absoluto conquistado pela seleção nacional masculina, 

lugar que também conquistou no setor feminino. 

  Depois de França, segue-se o Campeonato do 

Mundo, na Polónia. 

 

Outros feitos do Cristiano 

Quase perfeitas! 

As meninas do vólei não 
deixaram os créditos por mãos 
alheias e apenas perderam um 

dos confrontos que realizaram 
com as suas congéneres de outras 

escolas. 

E S Alves Martins 

Escola B/S Canas 

Escola B/S Canas 

E S Castro Daire 

Escola B/S Canas 

E S Carregal do Sal 

Escola B/S Canas 

Escola S  Sátão 

2-3 

0-3 

3-0 

0-3 
Estão de parabéns a Luana Rodrigues e a Joana Gonçalves (8º CV), a Andreia Correia, a Beatriz Santos, a 
Rafaela Rodrigues e a Sofia Matias (9º B), a Francisca Rodrigues (10º A), a Joana Soeiro e a Magda Dias(10º B),  
a Ana Rita Fernandes, a Juliana Machado e a Margarida Gonçalves (11º A). 

2º classificado no Campeonato Nacional 
de Atletismo em Pista Coberta (Braga)  

2º Classificado (juniores) no Corta-mato 
Nacional Curto, em Portalegre 

Vol
eib

ol 

Atleti
smo 

 1ª concentração (Escola D. Luís Loureiro, Silgueiros) — 5º Lugar  

 

 2ª concentração (Escola Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses) - 6º lugar 

  

De notar que a nossa equipa 
é a única na série que integra 
alunos com espetro do 
autismo.  
 

Estão de parabéns o 
Cristiano Pereira, o Francisco 
Matias, o Francisco Eduardo, 
o Samuel, a Ana Filipa, a 

Jéssica, a Micaela e a 
Mónica. 

Boccia 

Escola 2,3/S Canas 

Escola Básica Nelas 

Escola S. Sátão 

Escola  Básica Vil de Soito 

Escola Básica Nelas 

Escola 2,3/S Canas 

Escola B/S Canas 

Escola B/S Canas 

5-1 

1-12 

8-1 

4-8 

Escola B/S Canas 

Escola B/S Canas 

3-8 

15-1 

Escola S Sátão 

Escola Básica Vil de Soito 

Futsal 
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Depois de terem deixado a 
cultura marroquina e de celebrarem o 
Natal com uma família desconhecida na 
África do Sul, estiveram 3 meses em 
Moçambique, envolvidos num projeto de 
voluntariado com crianças órfãs. 

A adaptação a este mundo não 
foi fácil. Tal como nos dizem “Estar à 
distância e saber que não há água 
canalizada, que a eletricidade é 
inacessível, que há doenças como o SIDA e 
que o calor é insuportável, é bem 
diferente de enfrentar estas realidades no 
terreno”. 

Nesta ex-colónia portuguesa, 
além desta experiência tão difícil e 
enriquecedora, foram a  um casamento 
africano, mergulharam nas águas quentes 
do Índico e aproveitaram para visitar 
alguns países vizinhos, tal como nos 
contam num dos seus relatos: 

 

2 dias, 2 países e muitas aventuras 
 

Era impossível vir a África e 
não ver um único animal selvagem, 
daqueles que só se veem nos 
documentários da BBC! Como tal, era 
obrigatório ir ao Kruger National Park, o 
parque mais emblemático deste 
continente. 

 Alugámos um carro e 
partimos para um fim de semana cheio de 
aventuras, na companhia de um amigo 
moçambicano, o Joaquim. Como 
quisemos aproveitar ao máximo o tempo 
disponível, saímos de Maputo pelas 4h de 
sábado, descobrindo só aí que o carro não 
tinha seguro. Ainda estremunhados, 
chegámos à fronteira de Ressano Garcia. 
Como era fim de semana e início de mês, 
as filas para sair do país eram 
relativamente grandes. Estando em África 
e sendo tudo possível, fomos abordados 
por um jovem que se dispôs a “acelerar” o 
processo e, assim, com menos 50 meticais 
na carteira, chegámos à África do Sul com 
o passaporte carimbado. 

 Não demorou muito até 
chegarmos à Crocodile Bridge Gate, uma 
das muitas entradas do Parque. A nossa 
visita não podia ter começado de melhor 
forma; os crocodilos fizeram questão de 
nos cumprimentar. 

 Adorámos o Kruger! Os 
animais de grande porte impõem muito 
respeito e alguns deles são bastante 
indisciplinados. Os elefantes, por 
exemplo, são uns reguilas: derrubaram 
árvores, não passaram a estrada na 
passadeira (mas também era 

compreensível, porque as zebras 
andavam longe) e tomaram banho na 
lama! Devassos! 

  Vimos, ainda, girafas, gazelas, 
rinocerontes, búfalos, hipopótamos, 
macacos e um leão (bem longe!). 

 Seria impossível devolver o 
carro no mesmo dia; portanto, decidimos 
aproveitar o domingo para visitar um 
novo país: a Suazilândia. Nada disto 
estava planeado e, por isso, tivemos que 
improvisar. 

A nossa ideia era dormir no 
carro mas, chegada a altura, não nos 
pareceu uma solução muito segura. Desta 
forma, ainda antes de passar a fronteira, 
procurámos um quarto em Barberton. 
Tivemos que ir à África do Sul para voltar 
a tomar um bom banho, já que em 
Moçambique somos obrigados a recorrer 
à técnica do balde. 

Na manhã seguinte, rumámos a 
uma das poucas monarquias 
remanescentes do continente africano. A 
viagem até este reino foi espetacular, 
marcada pelas montanhas, planaltos e 
pradarias repletas de vegetação e 
animais. 

 A poligamia está enraizada na 
sociedade e o Rei não foge à regra, com 
13 mulheres (bem mais moderado do que 
o seu pai, que teve 120!). 

 A caminho da capital, 
Mbabane, vimo-nos em sarilhos: um pneu 
dianteiro rebentou. Como no Gap Year 
fazer coisas pela primeira vez é um 
hábito, juntou-se mais uma à lista – 

mudar um pneu. Tarefa executada com 
sucesso, ou não. Na verdade, 2 metros 
depois, já a jante estava no chão, pois o 
pneu sobresselente não tinha ar. 

 Felizmente, um carro parou e 
levou o João e o Joaquim ao centro da 
cidade, onde compraram um pneu novo. 
No entretanto, o André e o Tomás ficaram 
a guardar o carro, sob o olhar atento dos 
negros que seguiam nas caixas das 
pickups que passavam. 

 Graças a este episódio, fomos 
obrigados a reduzir o tempo de visita, 
restringindo-nos ao centro da cidade . As 
mulheres do Rei ficam para outra altura! 

 

Na sua página de facebook: 
 

(www.facebook.com/
gapyearlevadoaosextremos)  
 

A aventura africana continua… 

O André, o João e o Tomás continuam na sua viagem 
e não param de nos surpreender com as suas aventuras! 


