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O empreendedor de quem 

se fala esteve entre nós 
 

Miguel Gonçalves desafiou uma plateia de jo-

vens do Secundário a soltar amarras e a correr 

atrás do sonho! 

Apresentada 2ª edição da 

antologia VOZES ___ P. 2 

Aprender melhor com his-

tórias de encantar ___ P. 5 

Deputado Pedro Alves 

debate empregabilidade 

com candidatos da es-

cola. __________ P. 8 

64º aniversário da De-

claração Universal dos 

Direitos Humanos 

_________________ P. 9 

Boas  

Festas! 



 O MOCHO   DEZEMBRO 2012 

 Página 2 

Colocações no  

ensino superior 

 Todos os alunos da escola que se candidataram ao ensino superior foram 
colocados, a esmagadora maioria na 1ª fase (apenas três em vinte e seis foram 
colocados na 2ª fase). 
 No conjunto das duas fases, cerca de 65% ficaram nas primeiras opções, 
cerca de 11% nas segundas, tantos quantos na 3ª.  
 Os cursos de “ciências” lideraram as escolhas  não fosse a maioria dos 
alunos de ciências.  No entanto, as ciências sociais e humanas - incluem-se aqui 
áreas como a comunicação social ou a educação social -  captaram mais candida-
tados, 11, seguidas de perto pelas ciências médicas e farmacêuticas, 7,   e só 
depois as engenharias com quatro candidatos colocados. Em concreto, 5 
cursos foram escolhidos por mais de um candidato: comunicação social, 3, educa-
ção social, enfermagem veterinária, farmácia/ciências farmacêuticas, engenharia 
de computadores e telemática, 2. 
 Por instituição, o Politécnico de Viseu foi quem mais recebeu alunos deste 
Agrupamento, 7, 4 dos quais frequentam a Escola Superior de Educação. Seguiu-
se a Universidade de Coimbra com 4 colocações e a Universidade de Aveiro com 
3. 

 A importância da leitura e da 
palavra, escrita e dita, foi assinalada, 
mais uma vez, dia No passado dia 23 
de novembro com a publicação do 
Volume II de Vozes – Antologia Poética. 
A isso se referiram não só a professora 
bibliotecária, Celeste Sampaio, respon-
sável pela organização do acontecimen-
to, paginação e arranjo gráfico do livro, 
como também o Diretor da Escola. 
 Na apresentação do livro, para 
além dos já referidos docentes, estive-
ram presentes pais, familiares e amigos 
dos jovens autores, a professora Cláu-
dia Costa, ilustradora dos textos, a 
professora Laura Mouta, também res-
ponsável pelo projeto inicial, a Coorde-
nadora Interconcelhia e o Sr. Dr. Carlos 
Torres, Presidente da Fundação da 
Lapa do Lobo, patrocinadora da publica-
ção.  
 O evento iniciou-se com a leitura 
de um excerto da obra Como um Ro-
mance, de Daniel Pennac. A professora 
Bibliotecária sublinhou a importância 
destas publicações no contexto escolar, 

referindo que a divulgação dos traba-
lhos dos alunos são uma forma de os 
motivar para a leitura e escrita, porquan-
to estes se (re)encontram nos textos 
produzidos.  
 Após a evocação, a capella, da 
poetisa Florbela Espanca, com “Ser 
Poeta”, pela voz de Manuela Morais, os 
presentes foram convidados a entrar no 
mundo da poesia.  

Os autores dos textos, através 
da declamação ou simples leitura de 
alguns poemas, criaram um momento de 
grande harmonia e musicalidade. Houve 
beleza na palavra poética. 
 
 O convívio prolongou-se com um 
agradável beberete oferecido pela escola 
e a cargo dos alunos do Curso de Hotela-
ria da Escola 
  Alunos e Organização agradecem, 
aqui, a participação de todos no evento. 

 
Equipa da biblioteca escolar 

Apresentação da 2ª edição da an-

tologia poética VOZES 

Editorial 
Na ânsia cega de cortar , custe o 

que custar, seja lá onde for,  a 

educação parece ser o alvo 

prioritário. Comunicação social,  

com os fast thinkers à cabeça, 

oposição, o cidadão comum mais 

informado e, claro, os próprios 

visados,  vão apostando na 

dimensão e na natureza dos 

cortes. Do que se vai lendo e 

ouvindo, as soluções que estão 

na forja, mais semântica ou 

menos semanticamente, 

passarão pelo estabelecimento de 

parcerias público-privadas na 

educação, seja sob a forma de 

contratos de associação ou de 

concessões a privados. Ora se 

estes paraísos financeiros —

para os privados — se revelaram 

— é o próprio Governo que o diz 

— tão ruinosos para o Estado, a 

ponto de serem comummente 

considerados uma das principais 

razões do nosso penar atual, 

para quê insistir em alimentar a 

gula  de alguns, que veem neles 

a oportunidade de escorrichar 

uma teta potencialmente 

generosa? Se isto é educação de 

excelência, as vogais sonoras do 

burro são linguagem divina! 

 

António Jorge Figueiredo 
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O que muda 

com o novo 

Estatuto do 

aluno 

 

 É um documento que 

pais, professores e alunos 

deviam ler com atenção;  nele 

estão inscritos os direitos e 

deveres do aluno, mas também 

os princípios sob os quais pais 

e/ou encarregados de educação 

são chamados a corresponsabi-

lizar-se no projeto de formação 

dos seus educandos. 

 
 Representação dos 

alunos 
 

 Associação de estudan-
tes, representantes dos alunos 
nos órgãos de direção da esco-
la e os delegado e subdelegado 
podem solicitar a realização de 
reuniões para tratarem matérias 
que digam respeito aos seus 
representantes. Nestas reuni-
ões poderão também estar 
presentes os representantes 
dos pais e/ou encarregados de 
educação, desde que solicitada 
a sua presença pelo diretor de 
turma (ou professor titular) a 
pedido daqueles. 
 

 Prémios de mérito 
 
 

 Podem ser atribuídos 
prémios de mérito aos alunos 
que se destaquem na supera-
ção das suas dificuldades,  
alcancem excelentes resultados 
escolares, realizem atividades 
curriculares ou extracurriculares 
relevantes ou dinamizem ações 
de reconhecida relevância 
social. 
 

 Deveres do aluno 
 

 

 Para além dos deveres já 
inscritos em anteriores estatu-
tos,  a sucessão de aconteci-
mentos ocorridos com equipa-
mentos tecnológicos, amplifica-
dos  pela comunicação social, 
obrigaram o legislador a forma-
lizar outros como sejam a proi-
bição de transportar e utilizar 
equipamentos tecnológicos - 
telemóveis, programas ou apli-
cações informáticas ou outros - 
que, objetivamente, possam 
perturbar as atividades letivas 
ou possam causar danos físi-
cos, morais ou psicológicos a 
qualquer membro da comunida-

de educativa. Neste particular é 
terminantemente proibida, salvo 
se autorizada por quem de 
direito, a captação e divulgação 
de sons e imagens de ativida-
des letivas e não letivas. 
 

 Assiduidade 
 

 

  Os deveres de assiduida-
de e de pontualidade ocupam 
um plano de destaque no Esta-
tuto, sendo-lhes dedicados 
vários artigos.  

 Começa-se por  relevar a res-
ponsabilidade de pais e encar-
regados de educação no cum-
primento daqueles deveres 
pelos eus educandos. 

 
 Conceito de falta 

 

 O nº 1 do artigo 14º defi-
ne falta como “a ausência do 
aluno a uma aula ou a outra 
atividade de frequência obriga-
tória ou facultativa caso tenha 
havido lugar a inscrição, a falta 
de pontualidade ou a compa-
rência sem o material didático 
ou equipamento necessários.” 
  

 Justificação das faltas 
 

 

 Ao contrário do que muitos 
alunos - e até encarregados de 
educação - pensam, nem to-
dos os motivos são válidos 
para a justificação de um falta.  
O  Estatuto é muito claro relati-
vamente às razões para justifi-
cação de uma falta (artigo 16º), 
embora salvaguarde  situações  
também elas impeditivas da 
presença do aluno , desde que 
devidamente justificadas e 
atendíveis pelo diretor de tur-
ma. 

  A justificação das faltas 
deve ser apresentada até ao 
terceiro dia útil àquele em que 
é dada.  

 
 Faltas injustificadas 

 

 Consideram-se faltas injustifi-
cadas todas aquelas em que 
não tenha sido apresentada 
justificação ou, tendo sido 
apresentada, não o tenha sido 
dentro do prazo ou não tenha 
sido aceite. Também são faltas 
injustificadas as que resulta-
rem de ordem de saída da sala 
de aula ou da aplicação de 
medida disciplinar sancionató-
ria.  

  Quando for ultrapassado 
o limite legal de faltas - 10 dias 
no  1º ciclo e o dobro do núme-
ro de tempos letivos semanais 
por disciplina nos restantes 
ciclos -  o aluno é obrigado ao 
cumprimento de medidas de 
recuperação e/ou de correção, 
podendo sujeitar-se igualmente 
ao cumprimento de  medidas 
disciplinares sancionatórias, 
em ambos os casos levadas a 
cabo cm conhecimento e cor-
responsabilização dos encarre-

gados de educação.  
  

 Intervenção das comissões 
de proteção de crianças e 

jovens 
 

 No caso de incumprimen-
to  e/ ou de insucesso da apli-
cação das medidas referidas, 
tratando-se de alunos meno-
res, são chamadas a intervir as 
comissões de proteção de 
crianças e jovens que, com a 
colaboração dos pais, procura-
rão a solução mais adequada 
ao processo formativo do aluno 
e à sua inserção social e socio-
profissional que poderá passar, 
inclusivamente, pelo encami-
nhamento do aluno para um 
percurso formativo alternativo. 
 O incumprimento reitera-
do ou a ineficácia das medidas 
de recuperação e/ou de corre-
ção determinam, finalmente, a 
retenção do aluno faltoso no 
ano que frequenta - ensino 
básico -  ou a exclusão das 
disciplinas em que ultrapassou 
o limite de faltas, no ensino 
secundário. Tratando-se do 
ensino profissional,  o aluno 
faltoso é excluído da frequên-
cia dos módulos em que a 
situação de incumprimento se 
verificou. 

 
Infrações 

 

 O aluno que viole reitera-
damente os seus deveres, de 
tal forma que perturbe o nor-
mal funcionamento das ativida-
des escolares, cai numa situa-
ção de infração, suscetível de 
aplicação de medida corretiva 
ou medida disciplinar sancio-
natória. Umas e outras devem 
ser aplicadas tendo em conta 
“finalidades pedagógicas, 
preventivas, dissuasoras e de 
integração, visando, de forma 
sustentada, o cumprimento dos 
deveres do aluno, o respeito 

pela autoridade dos professo-
res no exercício da sua ativida-
de profissional e dos demais 
funcionários, bem como a 
segurança de toda a comuni-
dade educativa.” (nº 1, artigo 
24º) 

 
 Medidas corretivas 

 

 Como medidas corretivas o 
Estatuto prevê a advertência, a 
ordem de saída da sala de 
aula, a realização de tarefas e 
atividades de integração na 
escola ou na comunidade em 
horário extraletivo, o condicio-
namento do acesso a certos 
espaços escolares e a mudan-
ça de turma. 

 
 Medidas disciplinares 

sancionatórias 
 

  Configuram este tipo de 
medidas a repreensão regista-
da, a suspensão até 3 dias ou 
de 4 a 12 dias, a transferência 
de escola ou, no limite, a ex-
pulsão desta. 

 
 Responsabilidade dos 

pais e/ou encarregados de 
educação 

 

  Aos pais e encarregados 
de educação incumbe a tarefa 
de dirigirem a educação dos 
seus filhos promovendo ativa-
mente o seu desenvolvimento 
físico, intelectual e cívico (nº 1, 
artigo 43º), pelo que a não 
assunção deste poder-dever 
poderá resultar em sanções. 
No limite, essas sanções toma-
rão a forma de multas quando 
se verificar uma situação de 
incumprimento consciente e 
reiterado dos deveres a que 
estão obrigados de acompa-
nhamento da vida escolar dos 
seus educandos. 

 
António Jorge Figueiredo 
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 Um artigo da BBC News Magazine, 
citado por Catarina Osório no noticias.sapo.pt, 
revela várias investigações sobre alimentos 
que substituam as nossas dietas estandardi-
zadas.  
 O que move os investigadores é a 
necessidade de encontrar alimentos menos 
caros e ambientalmente mais sustentáveis. É 
que o crescimento da população mundial, 
logo mais bocas para alimentar,  aliado ao 
encarecimento dos fatores de produção com 
o consequente aumento de preço para o 
consumidor final, fatores a que teremos de 
juntar os prejuízos ambientais resultantes da 
sua produção maciça, levam a pensar em 
alternativas. 
 Os gafanhotos, os grilos, as térmitas, 
entre outros, fazem parte da dieta alimentar 
de muitos povos, não sem razão, vêm agora 
demonstrar cientistas da Universidade de 
Wageningen, da Holanda, pois são nutricio-
nalmente mais valiosos do que a carne. 
Produzi-los industrialmente seria também 
muito menos dispendioso, além de diminuir a 

pressão sobre o ambiente. O próprio governo 
holandês investiu um milhão de euros em 
pesquisa e desenvolvimento de legislação 
reguladora da criação de insetos para ali-
mentação humana. 
 
Mas há mais: utilização do som para indu-

zir o paladar e carne «in vitro». 
 
 Estranho? Espere para ver! Um estudo 
liderado pelo psicólogo experimental Charles 
Spence estabeleceu uma relação causal entre 
os sons e a perceção do paladar. O doce e o 
amargo podem ser induzidos por diferentes 
frequências sonoras: os sons graves fazem a 
comida parecer mais amarga , ao passo que 
os agudos a  tornam adocicada. Dá-se um 
exemplo de um restaurante inglês que tem na 
sua ementa um prato chamado “sons do mar” 
que serve com um ipod a tocar sons marinhos 
para o fazer parecer mais fresco. Isto não é 
tão surpreendente se pensarmos que as 
investigações em neurociências mostram que 
o cérebro pode alterar os seus circuitos neu-
ronais de forma a responder a alterações do 
meio. Com propriedade podemos dizer que a 
perceção do paladar está na nossa cabeça. 
 Foram também investigadores holande-
ses que descobriram que é possível produzir 
carne em laboratório. Fizeram-no a partir de 
células embrionárias da vaca. A ideia nem 
sequer é nova: a NASA já tentou desenvolvê-
la para poder alimentar os astronautas. 
 

Fonte:  
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18813075 

E se passás-

semos a inclu-

ir insetos na 

nossa dieta  

alimentar? 
 

Muitos povos africanos e asiáticos já o 

fazem há muito e  não se armam em es-

quisitos. Nós, ocidentais, produto da 

cultura da carne e do peixe limpos e higie-

nizados, fazemos “blhaacc”. Mas se ca-

lhar é melhor começarmos a mudar o 

nosso paladar… 

Judaísmo - Existe um código alimentar 

chamado de “lei de Kosher”. Esta lei permi-
te que sejam consumidos apenas mamífe-
ros ruminantes com cascos fendidos, como 
por exemplo: vacas, carneiros e cabras e 
aves como o frango e o pato. Não se pode 
comer porco ou cavalo, nem animais com 
instintos agressivos. Para uma carne ser 
considerada kosher, o animal deve ser 
sacrificado com apenas um golpe para 
minimizar o seu sofrimento, sendo-lhe de 
seguida retirado algumas veias, órgãos e 
sangue. Não se pode misturar carne com 
produtos lácteos. A razão para esta regra 
encontra-se na Torah, onde se define o 
princípio de não cozinhar a cria no leite da 
mãe.  
 Quanto aos peixes somente são 
permitidos os que têm escamas e barbata-
nas, ficando de fora, por exemplo, o maris-
co, o golfinho, o cação, o peixe-espada, a 
lampreia e o polvo. 
 Os ovos são partidos para dentro de 
copos de vidro, para se averiguar se con-
têm sangue ou outras impurezas. Como os 
alimentos não podem conter gordura ani-
mal, nem ossos, nem corantes feitos a 
partir de animais, as gelatinas e alguns 
produtos industriais estão proibidos. 
 Os frutos e os vegetais têm de ser 
muito bem lavados «já que não podemos 
comer qualquer tipo de vermes ou inse-
tos». Devem ficar de molho meia hora e 
depois lavados, folha a folha ou peça a 
peça com água corrente.  
 

Islamismo - As regras alimentares 

seguem as normas do Halal, que significa 
tudo que é permitido por Alá, o único Deus 
da bíblia segundo o islamismo. A dieta 
muçulmana é similar à judia, tanto que os 
muçulmanos podem consumir alimentos 

kosher caso não encontrem alimentos 
halal. O consumo de carne de porco, gela-
tinas e bebidas alcoólicas também não é 
permitido. O islamismo prove o conceito 
de comer para viver em vez de viver 
para comer. As orações são oferecidas 
antes do alimento ser consumido. Os 
muçulmanos são advertidos a não co-
mer em excesso e sempre repartir o 
alimento. São igualmente recomenda-
dos o leite, tâmaras, carnes, frutos do 
mar, doces, mel e azeite. Os muçulma-
nos realizam jejum todos os anos du-
rante o mês do calendário lunar islâmi-
co, abstendo-se de alimentos desde a 
madrugada até o pôr-do-sol. 
  

Hinduísmo - A alimentação está inteira-

mente ligada à religião. Os animais são 
considerados sagrados e, por isso, suas 
vidas não devem ser destruídas de forma 
violenta. Entretanto, a ingestão de animais 
bovinos é proibida. Os praticantes do hin-
duísmo acreditam que o gado é mais útil 
vivo e, consequentemente, optam pela 
dieta vegetariana, apesar de o consumo de 
carne e peixe serem permitidos. 
 

Budismo – Também aqui a alimentação 

está relacionado com a religião, pelo que 

se opta pelo vegetarianismo e jejuns fre-

quentes para purificação da alma. Os bu-

distas afirmam que o ser humano deve 

comer apenas o suficiente para seu sus-

tento e deve-se evitar alguns tipos de car-

ne como de elefantes, cavalos, cães ou 

hienas. A explicação dada para se evitar 

esses tipos de carne é que alguns animais 

atacam pessoas quando cheiram a carne 

morta de sua própria espécie.  

A influência da  
religião na dieta  

alimentar 
 

São muitas as religiões que con-

têm regras alimentares para pre-

servar a saúde do ser humano, a 

vida dos animais e, principalmen-

te, manter o equilíbrio entre o 

corpo e a alma. 
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 A aposta no sucesso 
educativo é o objetivo maior de 
qualquer projeto educativo e o 
do Agrupamento não foge à 
regra; essa é mesmo uma meta 
que justifica a dinamização de 
um conjunto de atividades 
dirigidas aos diferentes ciclos 
de ensino, complementares ao 
desenvolvimento normal do 
currículo. É a um desses proje-
tos, dirigido aos alunos do 1º 
Ciclo, que me vou referir aqui. 
 As dinamizadoras do 
projeto, Anabela Costa e Isabel 
Garcia, em colaboração estreita 
com a professora bibliotecária, 
Celeste Sampaio, propõem-se 
desenvolver um conjunto de 
materiais que serão explorados 
didaticamente no tratamento de 
obras selecionadas do PNL 
para aquele nível de ensino. 
Para tal, estão a criar guiões do 
professor, dossiês que reúnem 
materiais em diversos suportes, 
sugestões de atividades ou 
guiões de exploração das 
obras, a serem utilizados pelo 
professor titular, que, em algu-
mas ocasiões, será coadjuvado 
pelas próprias responsáveis 
pela concretização do projeto, 
no papel de dinamizadoras de 
algumas atividades em sala de 

aula. 
 As atividades desenvolvi-
das privilegiam a vertente lúdica 
e fazem uso das expressões, 
dramática, musical, plástica e 
motora, como forma de motiva-
ção adicional e de envolvimento 
dos mais pequenos. 
 A mais-valia do projeto 
está na ambição das suas 
promotoras em articularem um 
conjunto de estratégias potenci-
adoras do desenvolvimento 
integrado de competências que 
vão muito para além da leitura e 
da escrita. A pretexto de uma 

história alargam os limites da 
sensibilidade, da imaginação e 
da inteligência, olham-na sob 
diversos ponto de vista, aumen-
tando assim a compreensão do 
mundo pelos pequenos leitores. 
Partem do princípio de que uma 
história não se esgota nela 
mesma,  abre para mundos 
possíveis, permite cenários de 
interpretação muito diversos,  
potenciadores de competências 
essenciais para qualquer área 
do saber.  

  
 António Jorge Figueiredo 

A  

promo-

ção  

do  

sucesso 

escolar 

com  

histórias 

de  

encantar 

Criatividade e empreendedorismo são pedras de toque do pro-
jeto, pensado para aprender com prazer. 

 

D. Afonso Henriques 

comia batatas fritas? 
  

 Na Idade Média a alimentação era 

baseada em cereais como o trigo, aveia, 

cevada, centeio, milho painço. Utilizava-se 

igualmente a castanha e a alfarroba. 

 O pão era essencialmente de trigo de 

forma circular e de grandes dimensões (a 

maioria pesaria entre 150 e 750 gramas), que 

cresceriam pouco com a cozedura. Os cam-

poneses consumiam com maior frequência 

pão escuro. Consumia-se arroz e algumas 

leguminosas secas. Não se conhecia o milho 

maçaroca pois este, tal como muitos alimen-

tos que hoje utilizamos frequentemente, é 

oriundo do continente americano. 

  A carne era só para dias de festa, 

consumida fresca ou em conserva, sob a 

forma de torresmos, presunto ou diversos 

enchidos, como: os chouriços, as linguiças, 

salpicões ou paios. A par das carnes de vaca, 

porco, carneiro e cabrito, consumia-se igual-

mente galinhas, patos e caça. O peru era 

ainda desconhecido dos europeus. 

 Não eram especialmente apreciadas as 

hortaliças e os legumes, pelo menos entre as 

classes superiores. O povo, esse fazia gran-

de uso das couves (couve-flor, couve galega, 

couve tronchuda, brócolos) das alfaces, espi-

nafres, acelgas, pastinacas (antepassado 

medieval das cenouras), ervilhas, favas, na-

bos, nabiças, pepinos, cebolas, alho, alho 

francês e cogumelos. Também se consumiam 

em sopas e ensopado folhas de urtiga, folhas 

de dentes de leão, beldroegas e azedas. 

 As abóboras de grande porte eram 

desconhecidas dos europeus na Idade Média, 

tal como as batatas, pimentos, chuchus, toma-

tes e o chocolate, pois também provinham do 

continente americano.  

 Relativamente a bebidas, produziam-se 

diversas qualidades de vinhos, que constituí-

am a bebida mais consumida por todas as 

classes sociais. No Norte da Europa era usual 

o consumo de cerveja e cidra.  

 No sul da Europa, o azeite era a gordu-

ra de excelência. As gorduras animais de 

maior consumo eram: a manteiga, o toucinho 

e a banha. O sal funcionava como tempero 

básico de todos os alimentos sendo impres-

cindível na conservação de carnes, peixes, 

azeitonas e tremoços. 

 A fruta desempenhava um papel de 

relevo na dieta alimentar medieval. Conheci-

am-se praticamente todas as frutas que come-

mos hoje, embora algumas frutas exóticas 

fossem muito raras (a banana oriunda do 

sudoeste asiático, o kiwi vindo do sul da China 

ou dióspiro proveniente do Japão). As mais 

comuns na Europa eram maçãs, peras, peros, 

marmelos, figos, cerejas, pêssegos, ameixas, 

citrinos, romãs, melões, melancias e as silves-

tres (morango, amora, framboesa, groselha, 

murtinho e mirtilo). Relativamente aos frutos 

secos, os mais comuns eram as nozes, amên-

doas, castanhas, avelãs e pinhões. Consumia

-se também pistácios e tâmaras (vindas do 

Médio Oriente), mas desconhecia-se o ana-

nás, o caju e demais frutas nativas do conti-

nente americano. 

 Podemos assim verificar que a desco-

berta do continente americano (oficializada 

em 1492 por Cristóvão Colombo) trouxe um 

substancial incremento à dieta europeia. 

Concluímos assim que D. Afonso Henriques, 

tal como milhares de europeus antes da des-

coberta da América, nunca souberam o que 

era comer uma saborosa batata frita com 

molho de tomate.                   

Ana Bela Duarte 

Mas mãe…quero comer batatas fritas  com 

molho de tomate…Vou vingar-me!! 

Afonsinho…come os brócolos! 
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 Tudo começa com o abastecimento 
diário dos ingredientes necessários a cada 
refeição. Os mais frescos como a carne ou 
os legumes são mesmo do dia, outros, 
como alguns legumes ou  peixe congelado,  
podem ser armazenados. As quantidades 
variam muito consoante a ementa e, claro,   
o número de bocas a alimentar — não é por 
acaso que te fazem todos os anos a cabeça 
para a necessidade de comprares antecipa-
damente a senha de refeição!   
 Nos dias mais concorridos podem 
ser necessários 50 ou mais quilos de carne, 
quando o prato é à base de carne, ou de 
peixe, quando é à base de peixe. O mesmo 
princípio vale para a batata, que pode atin-
gir os 140 kg quando o prato é batata frita. 
 A escolha da ementa também é 
criteriosa: obedece a algumas normas 
nutricionais.  Normalmente, alternam os 
pratos de carne e de peixe, com vantagem 
para a carne, a mais apreciada, que pode 
comer-se três vezes por semana, em cinco. 
Os legumes e a fruta são  presença obriga-
tória como mandam as regras de uma 
alimentação equilibrada, as mesmas que 

ditam a limitação dos fritos e dos doces. 
            Como deves calcular, não são ape-
nas estas as normas e os cuidados que 
devem ser respeitados quando se trata de 
manusear e confecionar alimentos. O contro-
lo alimentar começa a ser feito muito antes 
de os alimentos chegarem à cantina.  
        A produção, o embalamento, o trans-
porte, o manuseamento têm normas especí-
ficas ditadas pela HACCP, uma diretiva-
padrão internacional criada para  analisar e 
controlar os pontos críticos, tudo o que pos-
sa produzir alterações na qualidade dos 
produtos alimentares. Trata-se de uma direti-
va imposta a todas as empresas que traba-
lham no ramo alimentar. 
 A engenheira Lucília Pereira, da Ce-
natolim, uma das empresas certificada para 
vigiar a aplicação das normas HACCP,  vem 
regularmente à cantina da escola precisa-
mente para auditar a forma como estas 
estão ou não a ser respeitadas.  
 A sua atividade, essencialmente pre-
ventiva, centra-se na verificação das condi-

ções sob as quais é exercido o trabalho na 
cantina: embalagem, armazenamento de 
produtos, conservação, higiene, manusea-
mento, estado dos equipamentos,  enfim 
todas as variáveis que, de uma forma ou de 
outra, poderão interferir na qualidade dos 
alimentos que te chegam à mesa.  
 Como engenheira química alimentar, o 
seu trabalho passa também pela recolha de 
amostras para análise e, inclusivamente, pela 
formação das profissionais que trabalham na 
cantina. 
 As conclusões que tira são rigorosa-
mente registadas em relatórios que encami-
nha para as entidades com poder de interven-
ção nesta área. 
 Como vês,  comer na cantina da escola 
é uma boa opção, tanto do ponto de vista da 
qualidade daquilo que comes, como - porque 
não! - da qualidade e simpatia do atendimento 

que te é dispensado. 
 

António Jorge Figueiredo 

...Para comer 

como mandam 

as regras! 
 

Já pensaste no trabalho que dão 

as refeições que comes todos os 

dias na cantina? Já pensaste na 

logística que envolve? Nas regras 

que é preciso respeitar para que 

os alimentos te cheguem na me-

lhor qualidade? 

Alunos da Póvoa fazem doce de Abóbora-melância 
 
 

N o dia Mundial 
da Alimenta-

ção, dia 16 de outubro, os alunos 
da Póvoa de Santo António, em 
conjunto com os meninos do jardim
-de-infância, ajudaram a fazer doce 
de abóbora-melância, um fruto que 
não conhecíamos. 

A nossa cozinheira Car-
la, cortou a abóbora que um dos 
meninos trouxe de casa e tirou as 
pevides, o que deu muito trabalho! 
Juntou num tacho os 2,5 kg de 
abóbora com os 2kg de açúcar e 
levou ao lume.   
 Durante um tempo fomos mexendo 
devagarinho para o doce não pegar 
até ficar ponto estrada que é quando passamos o dedo num pouco de doce colo-
cado num prato e ele  não se junta!                                                             
             O doce de abóbora-melância ficou uma delícia, como podemos compro-
var à tarde quando o comemos no meio do pão! 

                                                                                                          
                      Isabel Pereira 

A melhor sandes da turma 

Foi a do 7º A, no Básico, e a do 

10º A, no secundário 
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BOOOO!!! 
 

Trick 

or Tre-

at?! 
 A tradição remonta aos 

antigos celtas, mas foi leva-

da para os EUA, que, como a 

outras, lhe deram uma roupa-

gem completamente diferen-

te, mais comercial. Nós por 

cá também já nos aculturá-

mos e todos os anos cabe 

aos professores titulares (no 

1º ciclo) e as professores de 

inglês (nos 2º e 3º ciclos) a 

tarefa de imbuírem nos seus 

alunos  o espírito da festa.  
 

 

 Vários dias antes, professores e 
alunos, com a colaboração impagável 
dos professores de EV e ET e o apoio 
dos diretores  de turma e professores 
titulares (no 1º ciclo) lançam mãos à 
obra na tarefa de puxarem pela imagi-
nação e engendrarem as melhores 
colagens, as figuras mais arrepiantes 
ou prepararem os adereços para o 
desfile das bruxas que todos os anos 
realizam.  
 Por seu lado, a escola engalana-
se com os materiais produzidos , fanta-
sias diversas, pinturas, montagens, que 
lhe dão um colorido especial que a 
ninguém deixa indiferente. 

Coletivamente: 5º C ,6º B, 7º A 
 

Individualmente: 

Gabriela Silvério - 5º A 

Juliana Alvadia - 5º B 

Ana Marta Ferreira - 5º C 

João Rosa - 6º A 

Ana Rita Santos - 6º B 

Lucas Nisa - 6º C 

Filipe Cunha - 7º A 

Maria Andrade - 7º B 

André Teixeira - 7º C 

Os vencedores 

  

 Crise é coisa que a rapaziada 
não parece sentir, pelo menos en-
quanto goza efusivamente a hora e 
meia que dura a festa que é a “Mesa 
de Outono”… E um copinho, só de 

sumo! 
 As cores, os cheiros e os sabores 
outonais são uma festa para os senti-
dos de todos aqueles, alunos e profes-
sores, que da preparação das mesas à 
subtração de tudo aquilo que é comes-
tível colaboram empenhadamente na 
concretização deste momento de des-
contração e de confraternização, tão 
benéfico para atenuarmos tensões 
acumuladas. 

Perdoa-nos lá S. Martinho 
Um momento de deslize 
Deixa-nos beber um copinho 
Que nos faça esquecer a cri-

 A cartografia está 
presente no nosso quotidia-
no e a sua utilização possibi-
lita pensar significativamente 
o conhecimento do espaço 
geográfico. Apesar da cres-
cente utilização do GPS, o 
uso de mapas é fundamen-
tal para responder à questão 
Onde? A linguagem espacial 
une a Geografia e a Carto-
grafia através da localiza-
ção, distribuição, represen-
tação de fenómenos.  
 Nas aulas de geogra-
fia, de história e de outras 
disciplinas, a utilização de 
mapas na realização de 
atividades didáticas é uma 
constante: a cada momento 
é necessário localizar deter-
minado lugar ou analisar a 
espacialização de determi-
nado fenómeno.  
 Na sequência deste 
pressuposto, os alunos do 7 
º ano elaboraram, no âmbito 
da disciplina de Geografia, 
um mapa mental sobre o 
seu percurso casa-escola no 
qual se procurava encontrar 
a reposta às seguintes 
questões: Qual é a imagem 
mental que o aluno tem do 
território onde circula? Que 
significado do real está 
representado no mapa do 
aluno? Que simbologia é 
utilizada para representar os 
elementos da paisagem?  
 A intenção foi provo-
car-lhes uma reflexão sobre 
o espaço, porquanto a nos-
sa perceção do espaço é o 
resultado de uma síntese de 
inúmeros dados sensoriais 

que vamos adquirindo e 
acumulando desde da infân-
cia. 
 O grande problema 
surgiu no momento de 
passar para o papel a 
perceção que se tem do 
espaço. A maior inseguran-
ça foi: “eu não sei dese-
nhar”, havendo de seguida 
instantes de resistência à 
realização da tarefa. À 
medida que o mapa foi 
sendo construído, surgiam 
as interrupções resultantes 
da vontade de comparar 
com o mapa do colega, não 
há uma postura de concen-
tração favorável a um 
melhor desempenho da 
atividade em curso. 
 Os mapas elaborados 
refletem distintas perspeti-
vas/ olhares sobre a realida-
de observada: menos de 
metade dos alunos identifi-
cou com clareza o caminho 
percorrido diariamente para 
a escola; esta foi represen-
tada como um espaço amplo 
delimitado por 14 alunos; 
como uma casa (duas jane-
las e uma porta) por 5 alu-
nos e como planta 
(destaque para a existência 
dos quatro pavilhões de 
aulas) por 14 alunos; foi 
dado grande destaque à 
presença de passeios 
(alguns mais largos que a 
própria estrada), à existên-
cia de áreas verdes, aos 
estabelecimentos comerciais 
existentes na proximidade 
da escola e ao complexo 
das piscinas. Apenas 5 

alunos optaram pela inclu-
são de uma legenda facilita-
dora da leitura do mapa, 
enquanto os restantes iden-
tificaram as representações. 
A cor foi utilizada para real-
çar os diferentes elementos 
por 6 alunos, e outros tantos 
utilizaram desenhos mais 
infantis, como casas, ove-
lhas e árvores. De modo 
geral, foi possível observar 
uma certa abstração na 
representação espacial.  
 Portanto, o mapa 
mental reflete a forma como 
cada indivíduo lê e interpreta 
um determinado espaço, 
revelando as suas influências 
culturais adquiridas ao longo 
do tempo, quando transposto 
para o papel torna-se a reali-
dade de quem o produziu. 

 Augusto Pinto 

Aprender através da  

construção de mapas mentais 
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Miguel Gonçalves, o 
senhor empreendedorismo, como 
já lhe chamam por aí, descarre-
gou energia motivacional sobre 
uma plateia de alunos – secun-
dário e profissional – da escola 
sede.  

Num discurso, mais 
ao sabor de uma conversa infor-
mal do que carregado de fórmu-
las teóricas, o criativo, motivador, 
ideólogo, empreendedor - já lhe 
ouvi chamar muita coisa –, tentou 
passar a mensagem de que 
todos temos potencial, mas que 
para o atualizar é necessário um 
empurrão, um autoempurrão, um 
clique energético que nos faça 
sair da nossa “zona de conforto”, 
do nosso comodismo arreigado, 
fonte de todas as desculpabiliza-
ções: - não tento porque não vale 
a pena, ninguém me apoia, não 
sou capaz… Trata-se de uma 
atitude típica de quem se habi-
tuou a esperar dos outros – dos 
pais, do Estado, dos amigos, do 
patrão, do sistema, … - não só a 
indicação do caminho como a 
melhor maneira de o calcorrear, 
em vez de se dispor a fazer o 
seu, à sua maneira.  

Esta mudança de 

atitude é tanto mais premente 
quanto a organização do trabalho 
– incluindo a forma como é valo-
rizado - está a passar por mu-
danças substanciais: caiu a ideia 
do emprego para toda a vida, da 
superespecialização, de que o 
emprego vem ter connosco, 
basta um “canudo” para assegu-
rá-lo, substituída por um outro 
paradigma: o da flexibilidade, da 
procura ativa de emprego que se 
ajuste às movimentações do 
mercado laboral, do autoempre-

go, da formação multifacetada, 
em tempo real, para um mercado 
real. 

O orador sabia muito 
bem a quem se estava a dirigir: 
jovens nascidos e criados na 
sociedade da tecnologia em 
constante devir, em linha com a 
criatividade e a inovação, com os 
produtos da imaginação arrojada, 
do engenho e da iniciativa de 
alguns, poucos, iluminados que 
deram ao mundo o que o mundo 
é: um frenesim tecnológico (no 

que isto nos está a tonar é as-
sunto para outras cogitações). 
Mas também sabia que se trata 
de jovens acomodados, pouco 
confiantes no futuro – pudera! -, 
formatados por uma cultura de 
décadas, do “há de arranjar-se 
qualquer coisita”, para os menos 
ambiciosos, ou do “só precisa-
mos de um bom canudo”, para os 
mais audazes. 

A uns e a outros desa-
fiou a cortarem correntes, a ven-
cerem barreiras, sobretudo as 
constituídas pelos seus próprios 
temores, a aventurarem-se por 
caminhos novos e arriscados, a 
sondarem o desconhecido, a 
experimentarem o prazer de criar 
algo de seu, com a sua marca, 
certamente com erros, angústias 
e frustrações pelo meio, mas 
cientes de que esses percalços  
são injeções energéticas para 
recomeços, remodelações, ajus-
tes de direção, motivos de afirma-
ção, não de negação, de bloqueio 
ou de desistência.  

«Desistires dos teus 
sonhos é desistires de ti» - creio 
que já li ou ouvi isto, algures – 
podia ser o lema. 

 

António Jorge Figueiredo 

Empreendedorismo 

Palavra mágica para sair da crise? 

 Depois da constitui-
ção  das Listas, três no 
total,  seguiu-se a  proposta 
de medidas e respetiva 
justificação. O tema em 
debate este ano é a empre-
gabilidade dos jovens, a 
“talhe de foice” , numa altu-
ra em que Portugal apre-
senta números negros, 
comparados com os dos 
seus parceiros europeus.  

 Os candidatos tive-
ram a oportunidade de 
discutir o tema com o de-
putado Pedro Alves, que se 
disponibilizou para respon-
der a todas as perguntas 
do auditório, mesmo àque-
las que pouco tinham a ver 
com o motivo da sua vinda.  
Na verdade, movidos pela 
curiosidade e por algum 
sentido crítico, quiseram 

direcionar a discussão para 
outros temas “quentes” da 
atualidade política.  
 Aproveitando o facto 
de estarem em presença 
de um deputado ligado ao 
partido do Governo, os 
jovens deputados quiseram 
saber  o que  se está a 
fazer para mudar o panora-
ma tão sombrio do desem-
prego nas camadas mais 

jovens.  O Doutor Pedro 
Alves lá foi respondendo 
com algumas medidas já 
em fase de concretização, 
mas não deixou de salien-
tar a palavra que cabe a 
cada um na responsabilida-
de de construção do seu 
próprio percurso profissio-
nal, ao mesmo tempo que 
alertava para a mudança 
nas relações de trabalho, 
com consequências na 
gestão desse percurso. 
 Foi um momento de 
exercício de cidadania por 
parte de jovens que em 
breve  gozarão do direito 
de voto. 
 Seguir-se-á , já no 
início de Janeiro, a campa-
nha eleitoral para eleição 
dos deputados à Sessão 
Escolar — marcada para 16 
de janeiro —, de onde sai-
rão os representantes da 
escola à Sessão Distrital. 
 

António Jorge Figueiredo 

“Os jovens e 

o emprego: 

que futuro?” 

Tema do de-

bate com o 

deputado do 

PSD,  Pedro 

Alves 
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 A declaração dos direitos 

humanos celebra este ano 64 anos 

de existência. No âmbito da disciplina 

de Educação Moral e Religiosa 

Católica, em colaboração com o 

professor Virgílio Henriques, os 

alunos do 6º e 7º anos conheceram 

aqueles que a declaração lhes 

reconhece como sendo os seus 30 

direitos.  

 De forma consciente e empe-

nhada, trabalharam o seu significado, 

dimensão e importância, a fim de que 

sejam efetivamente respeitados.  

 A professora apresentou 

cada direito, com o intuito de promo-

ver o desenvolvimento de relações 

amistosas entre cada aluno, a digni-

dade, o valor do ser humano e a 

igualdade de direitos entre homens e 

mulheres que decidiram promover o 

progresso social e melhores condi-

ções de vida numa sociedade mais 

livre e solidária. Realizaram com 

entusiasmo cartazes, marcadores de 

livro, personagens mencionando 

cada um, um direito, trabalhos expos-

tos na Biblioteca da Escola. 

  

 Também as turmas 11º CPSJ 

e 12º CPA lembraram a efeméride 

com a realização de uma Palestra 

subordinada ao tema «Violência no 

namoro», dinamizada pelo Núcleo de 

Programas da Escola Segura da 

GNR. 

A Declaração dos Direitos Humanos fez 64 anos 

  

 

 

1º 

Liberdade e 

igualdade 

  

 

 

2º  

Não 

discriminação 

  

 

 

3º 

Vida 

 

4º 

Nenhuma  

escravatura 

  

 

5º 

Contra a tor-

tura 

  

6º 

Tens direitos 

não importa 

onde vás 

 

  

 

7º 

Igualdade 

perante a lei 

  

 

8º  

Proteção da 

lei 

  

 

9º 

Proteção 

contra a de-

tenção injusta 

 

 

10º 

Julgamento 

justo 

  

 

11º 

Presunção de 

inocência 

  

12º 

Direito 

À  

privacidade 

 

  

 

13º 

Liberdade 

De movimen-

to 

  

 

 

14º 

Segurança 

  

 

15º 

nacionalidade 

 

 

16º 

casamento e à 

família 

  

 

17º 

Direito ter 

coisas suas 

  

 

18º 

Liberdade de 

pensamento 

 

  

 

 

19º 

Liberdade de 

expressão 

  

 

 

20º 

Liberdade de 

reunião 

  

 

 

21º 

Democracia 

 

 

 

22º 

Segurança 

social 

  

 

 

23º 

Trabalho  

E remuneração 

  

 

 

24º  

Lazer 

 

  

 

 

25º 

Alimentação e 

habitação 

  

 

 

26º 

Educação 

  

 

 

27º 

Direitos de 

autor 

 

 

28º 

Viver num 

mundo justo e 

livre 

  

 

29º 

Responsabili-

dade 

  

 

30º 

Ninguém nos 

pode tirar os 

nossos direi-

tos 
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A 
Dra. Spel-

ke é uma pio-
neira no uso do olhar 

do bebé como porta para 
a compreensão da sua mente. 
Tendo em conta o tempo du-
rante o qual este olha para 
uma situação em que o que 
seria de esperar não acontece, 
a psicóloga pretende descobrir 
a sua expetativa.  

De acordo com as suas 
investigações, eis o que o 
bebé já sabe pelo primeiro ano 
de idade: 

 

. O que é um objeto; 

. Fazer estimativas; 

. Orientar-se o espaço. 
 

Na verdade, se alguém 
afirmasse ter inventado um 
teletransportador como o de 
Star Trek, a criança rir-se-ia de 
gozo, já que para além de 
saber que um objeto é uma 
unidade física que se move 
como um todo e com alguma 
independência de outros obje-
tos, esta também sabe que ele 
não atravessa barreiras sóli-
das e que se desloca numa 
trajetória contínua. 

Podemos mesmo admitir 
que os bebés nascem conta-
bilistas. Eles sabem estimar 
quantidades e distinguem o 
muito do pouco. Se lhes mos-
trarmos conjuntos de doze e 
quatro pontos, eles olharão 
mais tempo para o conjunto 
de quatro pontos quando 
ouvirem quatro sons, mesmo 
que estes sejam mais longos. 
Do mesmo modo, efetuam 
uma espécie de subtração ou 
adição, estimando a abundân-
cia relativa de elementos de 
conjuntos que vão sendo 
separados e agrupados, 

olhando durante mais tempo 
quando o número errado de 
elementos aparece. 

Outra das capacidades 
inatas do ser humano é o fazer 
uso da geometria do espaço 
para se orientar: “O quarto é 
retangular ou quadrangular?”, 
”A senhora pôs o casaco no 
canto cuja parede esquerda é 
maior ou menor?”. No entanto, 
só a partir dos cinco ou seis 
anos de idade é que começa a 
ser utilizada a decoração como 
referência: “Ela escondeu o 
brinquedo no canto cuja pare-
de esquerda era vermelha e 

não verde.”. 
“Esta foi realmente uma 

surpresa para mim” diz a Dra. 
Spelke. “A minha intuição dizia
-me que uma criança nunca 
iria ignorar informação como a 
cor da parede. Agora, não 
confio muito na minha intuição, 
a não ser como base para uma 
experiência.” 

Ao que parece, o bebé não 
é tão sonso como se pensa. 
Aliás, estes módulos mentais 
centrais são partilhados pela 
maioria dos outros seres, não 
sendo características únicas 
do ser humano. 

Mas, então, como surge a 
nossa incessante e criativa 
inteligência? Segundo a Dra. 
Spelke, é aqui que a fala ga-
nha particular importância. 

Através de estudos realiza-
dos pela mesma e seus cole-
gas, foi descoberto que crian-
ças com pequenas semanas de 
vida evidenciam um gosto 
especial por quem usa padrões 
de fala que lhes são familiares: 
sotaque, tendência para acen-
tuar os Rs… Na sua opinião, a 
fala é o ingrediente secreto, o 
catalisador cognitivo que permi-
te a união dos nossos módulos 
numérico, arquitetónico e social 
e assim a expansão dos nos-
sos horizontes. “O que é tão 
especial na língua é o seu 
produtivo poder combinatório. 
Nós podemos usá-lo para com-
binar “tudo com tudo”, afirma. 

De facto, as crianças só 
começam a associar objetos 
como marcas de referências e 
formas de se orientarem quan-
do dominam vocabulário espa-
cial como “esquerda” e “direita”. 

No entanto, como ela pró-
pria admite, a sua ideia da 
língua como consolidador cen-
tral da inteligência humana 
permanece por provar e é gera-
dora de discussão. 

Realmente, muito devemos 
a este laboratório que ainda 
hoje prossegue os seus estu-
dos com o objetivo de desven-
dar todos os mistérios da mente 
infantil, trabalho nada fácil 
devido à incapacidade de con-
centração dos seus objetos de 
estudo – os bebés. 

 
 

João Santos (10º A), 
adaptado de “Insights in Human 

Knowledge, From the Minds of 
Babies”, NYTimes. 

Bebés inteligentes 

A psicóloga e investigadora de Har-
vard, Elizabeth Spelke, tem dedica-
do parte da sua vida ao estudo das 
competências inatas dos bebés. 
Afinal quando nascemos não so-
mos propriamente a folha em bran-
co de que falam os behavioristas... 

CIÊNCIA 

 Trata-se de uma fórmula mágica 
que se aplica a todo e qualquer fenóme-
no. Ela leva a resultados ou estabelece 
verdades. Mais, os neurologistas veem 
nela a chave da nossa maneira de pen-
sar, pois parece que o nosso próprio 
cérebro a aplica para fazer deduções e 
previsões e há até quem afirme que se 
assemelha a ela. Perante tudo isto, é de 
estranhar que seja uma fórmula simpli-
císsima e conhecida há já vários sécu-
los. Certo é que, só nos dias de hoje, é 
que ela vem à tona para mostrar toda a 
sua força. Que fórmula é esta então? - 
a fórmula de Bayes. Uma pequena 
fórmula matemática, uma igualdade 
aritmética, o que há de mais banal, mas 
que está a revolucionar todos os domí-
nios da ciência, isto a acreditar no nú-
mero de publicações que a ela se refe-

re. Publicações tão díspares como a 
informática, a sismologia ou a climatolo-
gia. E, segundo Jean Michel Marin, 
professor do Instituto de Matemática da 
Universidade de Montpellier, também se 
aplica ao diagnóstico médico, à ecolo-
gia, à astronomia, à produção industrial, 
às ciências do comportamento e ainda, 
agora segundo Phlippe Leroy, diretor do 
Laboratório de Informática da Escola 
Politécnica da Universidade de Nantes, 
à física das partículas, à química, à 
bioinformática e à genética. 
 Mas desengane-se se acha que 
só os cientistas lidam com ela. Todos 
os dias, ao ligar o seu  PC ou o seu 
Mac, é graças a ela que consegue filtrar 
e descartar as mensagens publicitárias 
de entre as vagas de e-mails recebidas. 
Ela está também presente na base dos 

programas informáticos que detetam as 
fraudes bancárias e até mesmo nos 
nossos carros, onde ela comanda os 
dispositivos de apoio à condução. Aliás, 
difícil é encontrar domínios onde ela 
não traga benefícios. 
 Esta fórmula foi esboçada em 
1748 por um pastor presbiteriano britâni-
co, de seu nome Thomas Bayes e foi 
batizada de «Fórmula de Bayes» e, pas-
sados 30 anos conheceu a sua formula-
ção  definitiva com o matemático francês 
Pierre Simon Laplace. 
 O desconforto dos mais céticos 
deve-se ao facto desta fórmula pôr em 
causa muitas das coisas que são hoje 
tidas como adquiridas. 
 

 Adaptado por Madalena Neves  
Fonte: Science et Vie, nº 1142, Novembro 

2012 

P(A/B) = P(B/A) P(A)/P(B) = Fórmula mágica 
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Φιλοσοφία  De que cor é uma rosa vermelha num quarto escuro? 

Foi este  o título que o escritor Pedro 

Paixão escolheu para uma conversa 

filosófica com os alunos do secundário, 

realizada no âmbito do Dia Mundial da 

Filosofia (15 de Novembro). 

Ao correr do pensamento, o antigo 

professor de filosofia e um dos maires 

escritores contemporâneos portugue-

ses, filosofou sobre a verdade, os 

sentidos em que a dizemos e como o 

real é uma construção do sujeito. 

Mercado dos Escravos por Amor.  

  Voltas a colocar outro gomo de tangerina 

dentro da tua boca. Fechas os olhos e esmagas o 
fruto proibido. Todos os frutos são proibidos. Todos 
os sexos de mulher, ramos de açúcar raiados de 
vermelho, devem permanecer intocáveis. Todas as 
bocas fechadas com os lábios mordidos. Todas as 
coisas chamam outras que, por sua vez, repetem 
todas as coisas que me  falam de ti incessantemen-
te. Quando me tento esquecer, alguém me lembra 
que se fosse outro não saberia. De repente levantas
-te e voltas para o quarto branco por fora e por 
dentro azul ultramarino. É escusado voltares a 
tentar escrever esta noite. Também tu devias ser 
proibida. Exilada, pelo menos, mas por perto numa 
ilha grega a navegar lentamente quando cruza 
outras ilhas que vêm do sentido oposto. O amor que 
não nos larga só tem para oferecer renovadas pers-
petivas de desastres. Desprezamos a felicidade, um 
pecado certo, mas nada nela serve de transporte 
para o que loucamente perseguimos.  
 Basta uma frase para te incendiar a cabeça. 
Uma frase escrita a vermelho em letra pequenina. 
Uma frase ouvida pelo telefone na dúvida de ser 
essa mesma a que ouviste. Três breves frases a caí-
rem de um muro alto com dois erros de ortografia 
e um amor aflito que não passa. É sempre preciso 
uma frase para te pôr fogo aos cabelos. Uma frase 
inquietante. Uma frase sem destino conhecido. 
Uma frase denunciadora de perigos. É o fogo que é 
imperioso salvar antes de tudo. O resto por si se 
arruína em pó e cinza.  
 O que mais queres é que ele te queira tão des-
vairadamente como tu o desejas. Que seja ele, o 
único, que por fim chegue e te diga quem és, a tua 
face por fim revelada. Mas mal ele te quer perdes 
o rasto do enigma que se alimentava do longe e 
vivia na distância. O problema não está nele mas 
em ti, embora possas compor mil desculpas que te 
justifiquem a cegueira. Ao desejar-te falece o teu 
desejo. Cai. Não precisa de ser logo. Pode ser deva-
garinho, lentamente. Deixou de ser o único para 
ser um entre os outros. Um qualquer como todos os 
outros. Nem podia ser de outro modo. Um como tu 
que não conhece as respostas, nem sequer sabe fa-
zer as perguntas. Não, não é também este que te 
vai revelar o teu verdadeiro nome, o nome do teu 
nome. Não é por isto ou por aquilo em particular: 

só por existir, como tu, abandonado ao que os dias 
trazem, indefeso ao que as noites roubam.  
 Procuras-te em alguém que igualmente ignora 
quem é. Que em ti persegue o mesmo. Desesperada-
mente. Deve haver aqui uma contradição insuperá-
vel. Por isso as alucinações, os jogos de espelhos e 
fumo, e a dor que começa a alastrar do centro para 
os lados. Insistes uma, e depois outra vez. E não há 
maneira. Tu, afinal, és só tu. E não existe prova que 
te diga que és tu, desde sempre e para sempre tu, e 
não outra qualquer. Queres continuar a acreditar e 
não há maneira. Podes mudar o corpo do desejo só 
para te lembrares melhor do primeiro. Mas este é 
igual ao outro embora seja muito diferente. Mas não 
o bastante. Esta noite vais duplicar a dose de com-
primidos para que ela venha e te rapte daqui para 
fora. E não há maneira. De manhã, frente ao espe-
lho, com maior ou menor dificuldade, reconheces-te. 
Sem saber quem és. Só quando ele parte voltas a sen-
tir o que afinal não sentiste. 
 Desejas o corpo que não te pertence, palmo a 
palmo, milímetro a milímetro. Os minúsculos defei-
tos, as frágeis pálpebras, a suave rugosidade dos lá-
bios em sangue. Não tens maneira de adormecer. Só 
a inconsciência te pode livrar daquilo que não te 
larga, dentro da boca, debaixo do céu. Quando por 
fim ele se te entrega, o teu desejo, a princípio vagaro-
samente como se tivesse vergonha, prepara-se para 
de novo levantar voo. Sem sossego. O corpo dele nun-
ca é teu senão numa tontura que não dura. O teu 
corpo nunca lhe pode pertencer. A pele com que to-
cas e és tocada é a mais fina das prisões de onde nin-
guém escapa. Na verdade apenas desejas o que não 
alcanças porque a satisfação dura o exato tempo de 
se desfazer em nada. E um corpo nunca é mais do 
que um corpo: por mais belo que seja o tempo destrui-
rá qualquer vestígio da sua beleza. Procuramo-nos 
numa inútil correria. Uns aos outros. Os mortos e os 
vivos. Tropeçamos, caímos, voltamos a levantar-nos. 
Tudo por causa de uma frase que pôs fogo nos teus 
dedos enlouqueces ao imaginar o corpo da amada ao 
ser beijado pelas maravilhosas amantes. Sabe-se lá o 
amor.  
 Ninguém sabe. Muito menos tu, quase inconsci-
ente, as mãos atadas à cabeça. Tu, entre as mulheres 
e os homens que rodopiam à tua volta numa dança 
selvagem. 

Texto gentilmente cedido por Pedro Paixão 

Pedro José de Carvalho Paixão 
nasceu em Lisboa em 1956. É 

filho de engenheiro agrónomo de 
Abrunhosa do Mato e de uma 

farmacêutica luso-descendente. 
Lecionou filosofia contemporâ-
nea na Universidade Nova de 

Lisboa e na Católica. Hoje, é um 
dos maiores escritores contem-
porâneos portugueses: já publi-

cou cerca de vinte títulos. 
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   Parei um pouco para pensar em 
todos os protagonistas que me acompanha-
ram nos vários livros que li. Jesus, Caim, 
cegos, a morte, um elefante… Excluí, à parti-
da, os três últimos. E não é que o fiz mal? 
Depois de refletir novamente percebi que, 
talvez, o melhor protagonista – ou pelo me-
nos o que mais deu à história e, com isso, 
me marcou foi o elefante. 
 Não o digo ao acaso. Foi este elefante, 
vindo da Índia, que caminhou arduamente de 
Belém até Valladolid. Foi ele que embarcou 
depois na Catalunha até Génova. E, por fim, 
como costumamos dizer e como o disse o 
próprio autor, foi ‘à pata’ que chegou a Vie-
na. Que fizeram os outros protagonistas que 
os torne ‘grandes’? Fizeram muito, é verda-
de, mas não sofreram como este pobre ani-
mal sofreu. Tudo isto para um ano depois de 
ter chegado ao destino morrer. Para não 
dizer ainda que depois da morte o esfolaram 
e lhe cortaram as patas dianteiras e com elas 
fizeram recipientes para guarda-chuvas, 
bengalas… 

No fundo, é isso que faz com que este 
protagonista crie uma grande história, ele é 
uma metáfora das nossas vidas. Como ele, 
também nós, depois de tudo, acabamos, 
duma ou doutra maneira, mas que interessa? 
Morremos. 

Rafael Borges, 12º A 

O conceito de liberdade, assim como o de estética e felicidade, é um dos 

mais ambíguos, não só pelo significado, mas também pelos seus limites. Onde 

começa e onde acaba é essencial para a sua compreensão e, por isso, questio-

namo-nos: onde terminará a nossa liberdade? 

Embora seja difícil pôr-lhe um fim, iniciá-la é bastante simples. A liberdade 

exprime-se pela capacidade de decidir e escolher entre várias opções. Certa-

mente existirá quem se oponha a tal e afirme que mesmo quando escolhemos, 

somos determinados a seguir um só caminho, sendo a liberdade uma mera 

ilusão. Contudo, deixemos estas discussões para os especialistas. 

De facto, somo livres na medida em que fazemos o nosso próprio caminho, 

construindo a nossa vida. O problema esta no facto de não sermos indivíduos 

isolados, ou seja, de existirmos em sociedade. A forma como agimos atua 

direta ou indiretamente no outro, condicionando as suas ações. Somos, portan-

to, dependestes do meio envolvente. Quando aplicamos este conceito à liber-

dade, surge algo similar: as decisões que tomamos têm consequências na vida 

dos outros, podendo até determiná-la. Entramos, então, em “propriedade priva-

da”, querendo isto dizer que estamos a invadir e a retirar a liberdade desse 

outro. 

Com efeito, a liberdade do próximo limita a minha, impondo barreiras. Po-

rém, tal não implica que não sejamos seres livres, pelo contrário, dá-nos liber-

dade. Do mesmo modo que nós somos “limitados”, também o resto da socieda-

de o é, gerando-se um ciclo de liberdade: começa a nossa, acaba a nossa, 

começa a do próximo… 

Em suma, a liberdade é uma questão de respeito, sendo uma qualidade 

que nos torna iguais e ao mesmo nível, quando distribuída equitativamente, e 

que deve ser usada moderadamente, sob o risco de desencadear opressões 

como a escravatura. 

João Santos, 12º A 

Acredito que os grandes protagonistas 
fazem as grandes histórias”, e aquele que 
mais me marcou foi Bruno, personagem de 
O tédio de um homem ocupado, de Michel 
Bonnefoy, escritor chileno que vive atual-
mente em Lisboa. 

Bruno, de apelido desconhecido, é um 
homem de negócios que ao longo da obra se 
mostra ocupado na procura do seu filho Ma-
teo. A personagem caracteriza-se por nada a 
regozijar, assumindo-se altiva e, de certo 
modo, intelectualmente superior. 
O protagonista busca, além de seu filho, algo 
que não lhe cause tédio, já que em pouco 
tempo se enfastia com o que outrora deseja-
ra. Contudo, não pensemos que é um dile-
tante, é antes alguém que posterga os encar-
gos inerentes à sua atividade profissional, 
procurando incessantemente, de modo exí-
guo todavia, algo que o cative. 

Iniludivelmente, os amigos e conheci-
dos tomam-no como irresponsável, valendo-
lhe a sua esposa Tamara, indulgente. 

A aparente vacuidade de Bruno con-
quistou-me. Com efeito, este protagonista 
revelou-se complexo e, afinal, ao contrário 
do que podia parecer, com apanágios pouco 
frequentes; grande! 

 
João Ambrósio, 12º A 

“Acredito que os grandes 
protagonistas fazem as 

grandes histórias.” 
 

Provar isto foi o desafio lançado aos 

alunos de português do 12º ano  

L iberdade: 1. Direito ou condição do que pode agir e pensar de 
acordo com a sua vontade, livre de qualquer coerção ou impedi-

mento. Numa atualidade marcada por tantos problemas económicos, há 
quem considere as questões sociais como acessórias. Contudo, se nos pro-
pusermos a essa reflexão, podemos facilmente contrariar aquele preconcei-
to.  

Com efeito, a liberdade é frequentemente interpretada como o direito a 
fazer tudo quanto queiramos. Digamos que o ser humano está predisposto à 
ilusão de que pode ser “chefe” de si e do mundo - de que pode ter todos os 
direitos sem necessitar de cumprir quaisquer deveres. Na realidade, a Huma-
nidade é composta por biliões de pessoas que, na sua maioria, têm essa 
ilusão. Não provirão daí imensos conflitos? Muitas da guerras civis a que o 
mundo assiste resultam de regimes autoritários e ditatoriais; serão estes 
exemplos de liberdade? De facto, os homens que estão no poder daqueles 
países “fazem tudo o que querem” assim como decidem aquilo que a popula-
ção pode e não pode fazer. Mas serão estas situações sinónimas de liberda-
de geral? Não. A liberdade é máxima quanto mais generalizada for e inclui 
tanto direitos como deveres! 

A verdade é que todos pretendemos preservar a nossa liberdade. En-
tão, é importante que façamos dela uma realidade para toda a Humanidade. 
Ouvimos muitas vezes, principalmente por pais, a expressão “máxima liber-
dade, com máxima responsabilidade”: façamos uso deste tão sábio provér-
bio.  

Assim, cabe-nos a nós, geração mais nova, interiorizar a ideia de que “a 
nossa liberdade termina onde começa a dos outros”- afinal, este é o único 
dever que a liberdade nos exige! 

Joana Pinto, 12º A 

A minha liberdade termina onde começa a dos outros 
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  «Esta é a história do maior império que 
até hoje o Mundo conheceu. Nela, Simon 
Baker conta a história da ascensão e da 
queda da primeira superpotência global, 
concentrando-se nos seis pontos de viragem 
fundamentais que deram forma à história de 
Roma. Sejam bem-vindos a uma Roma que 
nunca antes viram: terrível e esplêndida, 
enérgica e sórdida. No centro desta apaixo-
nante narrativa histórica estão as personalida-
des dinâmicas e complexas, mas também 
imperfeitas, dos mais poderosos senhores de 
Roma: homens como Pompeu, O Grande, 
Júlio César, Augusto,  Nero e Constantino. 
Esta soberba narrativa, repleta de energia e 
de imaginação, é um inteligente resumo dos 
mais recentes estudos e trabalhos académi-
cos e um relato maravilhosamente evocativo 
da Roma Antiga.» 

 
 

Casa das Letras, 2010 (2ª edição) 

 

  
 Auto-de-fé narra a história do profes-

sor Peter Kien, erudito especializado em 

sinologia , proprietário da maior biblioteca 

privada da cidade. É no se apartamento, 

rodeado de livros, que Kien se refugia, evi-

tando todo e qualquer contacto físico e soci-

al.  

> Misantropo, solitário, excêntrico, Kien 

é um ser «composto de livros», interpretando 

o mundo através da sua vasta biblioteca, que 

transporta zelosamente consigo, armazena-

da no interior da sua cabeça. O ponto de 

viragem da sua vida é o casamento com 

Teresa, a sua ignorante e ávida governanta. 

Expulso da sua própria casa, Kien é obrigado 

a percorrer o mundo exterior, travando co-

nhecimento com inúmeros dos seus persona-

gens, que o acompanharão neste seu longo 

exílio. Figuras sombrias, medíocres, grotes-

cas e memoráveis, como o anão Fischerle e 

a prostituta, sua mulher, ou o porteiro Pfaff. 

Pela situação, descerá pouco a pouco ao 

inferno,  apressando o passo para um final 

sublime e trágico: um verdadeiro auto-de-fé.   
 

 Cavalo de ferro, 2011 

 Thomas Man propõe e desenvolve o 
tema da arte enquanto instância privilegiada 
em que o homem pode refletir sobre si, a 
sua época e o seu meio. Em Os Buddenbro-
ok , a sua primeira obra, é descrita a ascen-
são e a decadência de uma família burgue-
sa alemã através de quatro gerações. Mais 
do que uma crónica em torno da vida e dos 
costumes dos seus personagens, este 
romance é um paradigma das contradições 
e dilemas de uma classe cujo poder e domí-
nio se constroem sobre a fraude, a hipocri-
sia e a alienação. 
 

D. Quixote, 2011 

 Situado nos Estados Unidos num futuro 
não muito distante, O Terceiro Milénio traça o 
percurso de um homem bom, da obscuridade à 
fama mundial. 
 O trabalho do Dr. Joshua Christian 
como médico psicólogo confronta-o diariamente 
com o quadro amargo de um povo material e 
espiritualmente empobrecido por excessivas 
mudanças: políticas, climatéricas, ideológicas. 
A enorme capacidade de compreensão e o 
extraordinário magnetismo pessoal do Dr. 
Christian criam à sua volta um círculo de admi-
radores fiéis, mas, vivendo numa pequena 
cidade do Connecticut, não pode ajudar um 
número tão grande de pessoas quanto gostaria. 
 É aqui que entra a DRª Judith Carrioll, 
uma brilhante diretora do novo e poderoso 
Departamento do Ambiente.  Ambiciosa, viven-
do em função da carreira, tão elegante como 
maquiavélica, Judith reconhece no Dr. Joshua 
Christian a personificação do seu desejo de 
influenciar a história do seu país. Joshua é o 
homem certo para agir em seu nome e cumprir 
os seus desígnios, enquanto Judith ficará a 

manobra-lo na sombra. Porém, quando empre-
endem uma viagem pelo país devastado, 
Joshua Christian ultrapassa todas as expec-

Para ir lendo... 

 «Isto é o inferno. Hoje, nos nos-
sos dias, o Inferno deve ser assim, um 
local grande e vazio, e nós, cansados 
de estar de pé, com uma torneira a 
pingar água que não se pode beber, 
esperamos algo sem dúvida terrível e 
nada acontece e continua a não acon-
tecer nada. Como pensar? Já não se 
pode pensar, é como estar já morto. 
Alguns sentam-se no chão. O tempo 
passa gota após gota.» 
 SE isto é um homem narra a  
experiência extrema de Primo Levi no 
campo de concentração nazi de Aus-
chwitz durante a II guerra mundial. 
 

Editorial Teorema, 2010 
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DESCOBRE nesta sopa de letras, em todos os sentidos, 17 palavras relaci-

onadas com a chuva. 

I C A P R E C I P I T A Ç A O E I A 

D R U L I X A S T H V U I O U N Q Ç 

T E J U N Z E I R D E G R A N I Z O 

A N U V E M R S S Z V A O M P Ç L F 

I C P I Ç O L U A A T I C O A G E R 

P E R O O L D P R F I G K N A S S G 

Ç N Q S A H U N A R S P N S A U C U 

O T O I X A I R I N U N D A C A O E 

C E P D J D O T V E D I Z T F G R T 

S P Ç A H O R J A T J S W O P E R A 

I R A D L Y B A M I N G U G N T E O 

V E F E R O S A O O U N Q F V B N L 

U K O R A S T R O N R E V N I Z C X 

H O S A R G A V N I E V E O R T I G 

C H E I A S N C O N D E N S A C A O 

 

D
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LITERACIA geográfica 

1- Qual destes desertos fica no continente americano? 
 Kalaari.     Atacama.      Sahara.  Gobi. 
2-O rio que nasce na Serra da Estrela e desagua no Tejo chama-se…  
 Mondego.     Alva.       Côa.     Zêzere. 
3- Qual é o Oceano que banha o Japão ? 
 Glacial Ártico.  Atlântico.  Índico. Pacífico. 
4- O rio Mississípi fica no continente ...  
 Norte americano.  Europeu.  Asiático.  Sul americano. 
5- Qual destas montanhas se localiza em África ?  
 Cáucaso.  Andes.  Atlas.  Apalaches. 
6- Qual é o canal que separa a França da Inglaterra ?  
 da Mancha.   do Panamá.   do Suez.  do 
Midi. 
7- Em que país se situa a cidade de Helsínquia ?  
 Dinamarca.   Islândia.  Noruega.  Finlândia. 
8- Qual destes mares não existe? 
 Azul.   Branco.  Vermelho.   Amarelo 
9- Qual é o estreito que separa os EUA da Rússia ?  
 de Bering.  do Bósforo.  de Ormuz.       de Malaca. 
10- Qual destes rios desagua no Mar do Norte? 
 Loire.   Reno.   Ródano.   Vístula. 

PROBLEMAS  

Como dividir esta figura em 
duas iguais? 

Quantos retângulos existem 
nesta figura? 

Um senhor chega a um restaurante e 
pede: 
- Queria uma grade de cerveja, se faz 
favor. 
Ao que o empregado responde: 
- Com certeza, de Super Bock ou de 
Sagres? 
 - Tanto faz, é para me sentar!!! 
 

***** 
Num consultório o oftalmologista, 
depois de alguns testes, pede ao 
paciente: 
-Leia agora com esta lentes. 
O paciente diz que não é capaz de 
ler. 
-Mas estas são as de graduação 
maior! 
-Não se preocupe Sr. Doutor, é que 

eu não sei ler… 
***** 

Então o teu pai é sapateiro e andas 
com os sapatos rotos?! 
- Olha que grande coisa! O teu pai é 
dentista e o teu irmão, que nasceu 
há dias, não tem dentes. 

 

***** 
-De que vive o Sr. Joaquim? 

-Do ar. 
-Do ar?! Mas, não tem ofício? 
-Tenho, sou fabricante de leques. 

PIADOLAS 

Barragens do rio Douro 
Não são mais do que resistentes paredes de betão que permitem, a 
montante, o armazenamento de grande quantidade de água— a 
albufeira.  Aqui estão representadas 2 barragens do tipo Gravidade, 
com eclusa do canal de navegação, e  3 barragens do tipo Abóbada, 
construídas no rio Douro. A água retida nestas barragens é utilizada, 
sobretudo, para produção de energia elétrica e regularização do 
caudal. Identifica as barragens, portuguesas e espanholas, fotografa-
das:  do Pocinho, de Saucelle, de Bagaúste (Régua), do Picote e do 

I 

Tenho capa sem ter frio 

Tenho folhas, sem ser flor 

Falo sem ter língua no dia 

catorze de Dezembro.-, 

Digam quem sou, por favor  

II 

Eu tenho boca e goela 

Mas não para proveito meu 

Aquele que de mim se serve 

Não come e sempre bebeu.  

 

                     III 

Só a faz quem já a tem, 

Pois quem a tem, não a faz 

Se a tem pode não a fazer 

Se a fizer já não a traz  

 

          IV 

Sem ser nada preguiçosa 

Quando como estou deitada; 

Estou deitada quando ando; 

Deitada quando parada.  

A
D
I
V
I
N
H
A
S
 

Augusto Pinto 
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Grande 

Cristiano! 

O nosso Cristiano Pereira não tem deixado os créditos 
por mãos alheias e continua a surpreender-nos com 
resultados excecionais nas provas de atletismo em que 
tem participado. As suas proezas são tanto mais de 
assinalar quanto tem competido com atletas de faixas 
etárias superiores à sua. O empenho e abnegação que 
tem posto nos treinos, uma vontade enorme de vencer, 
que ultrapassa, inclusivamente, alguns condicionalis-
mos de treino,  explicam em boa parte as suas proe-
zas. Um exemplo! 

1º classificado no escalão de juniores na final nacional de 
corta-mato, em Oliveira do Hospital. 
Na mesma prova foi 2º entre os seniores. 

2º classificado nos oito quilómetros de estrada, em Ílhavo. 
O resultado diz respeito à categoria de seniores e foi obtido 
numa prova com mais de 500 participantes, alguns dos 
quais estrangeiros. 

CATABRISA 
Espetáculo de 
Teatro de  
Sombras/Dança 
 
 A partir do livro 
Catavento, Gémeo 
Luís, Eugénio Roda e 
Joana Providência 
criaram um espetácu-
lo que, segundo  Ana 
Lúcia Figueiredo, do 
serviço educativo da 
Fundação Lapa do 
Lobo onde o espetá-
culo decorre, apela a 
um jogo coreográfico 
entre o texto, a ilus-
tração, a luz e a som-
bra. 
           Os objetivos 
são pedagógicos: 
sensibilizar o público 

infantil para a relação 
entre literatura e 
ilustração; estimular 
as capacidades de 
olhar, interpretar e 
imaginar ou simples-
mente iniciar o públi-
co infantil - o espetá-
culo é dirigido aos 
alunos do 1º ciclo - 
nas artes performati-

vas. 
 As vinte e duas 
sessões decorreram 
no auditório Maria 
José Cunha, na Fun-
dação, e abrangeram 
uma plateia constituída 
por todos os alunos do 
1º ciclo do Agrupa-
mento. 

Alunos da Póvoa de Santo António  

encontram-se com António Torrado 

 

 No dia 27 de novembro, os alunos da Póvoa de Santo António desloca-
ram-se à Biblioteca Municipal de Nelas para assistir a uma palestra com o 
escritor de literatura infanto-juvenil, António Torrado. 
        O escritor foi divertido, lendo histórias e contando pequenas partes da 
sua vida, com piadas. Assistimos a algumas peças de teatro, escritas por ele, 
e desenvolvidas pelos alunos de outras escolas, e colocamos algumas ques-
tões que o simpático senhor respondeu prontamente. Uma das nossas cole-
gas ofereceu um livro com o título “ A folha e o vento”, escrito pelos alunos 
desta escola, baseado numa história de António Torrado – «A nuvem e o 
caracol» - história que trabalhamos na sala de aula.  
 Houve ainda uma sessão de autógrafos. 
       Adoramos conhecer o escritor que foi muito simpático connosco! 
 

Maria Isabel Pereira 

                    A folha e o vento 
 

 Aqui vivia uma folhinha 

 Na árvore de folha persistente 

 Ela queria voar, levezinha, 

 Para ver o mundo distante. 

 

 Encontra o vento ventoso, 

 Que estava tão nervoso… 

 E a folha amiga diz - lhe: 

  - “Que senhor tão glorioso!” 

 

 - “ Olha a folha” – diz o vento 

 Balançando a folha… 

 - “ Olha o vento” – diz a folha 

 Balançando ao vento… 

 

 A mãe árvore sofrida 

 Deixou a folha soltar – se  

 E a folha atrevida  

 Começou, lentamente, a afastar – se! 

 

 Com a noite a clarear 

 De mão dada, o vento e a folha,   

 Foram os dois bailar… 

 Estava tão feliz, a folha, porque sabia voar! 

 

 Viu mundos novos, mundos antigos 

 Coisas mágicas de encantar… 

 E por fim, muito cansada, 

 Caiu, feliz, no mar… 

 

    Poesia realizada pelos alunos da turma K, 

da EB1 da Póvoa de Santo António 

 

 

O Dia Internacional do Cidadão com Deficiência- 3 
de dezembro - foi lembrado pelo grupo de Educa-
ção especial com trabalhos alusivos ao tema. 


