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 A  edição deste ano conta com a participação de três Listas, consti-
tuídas por alunos  oriundos de várias turmas dos ensinos regular e profis-
sional. 
 Nesta primeira fase, cada Lista apresentou as suas propostas de 
medidas para  combater a crise demográfica, o tema deste ano. Seguiu-se 
a campanha eleitoral, um momento  em que se delinearam estratégias 
para convencer o eleitorado.   
 A Sessão Escolar está marcada para 15 de janeiro próximo; nela 
serão discutidas e votadas as melhores três medidas que farão parte do 
Projeto de Recomendação da escola, assim como serão eleitos os dois 
deputados efetivos e um suplente que representarão a escola na Sessão 
Distrital. 

Igualdade na Diferença 
 

 Foi o lema das comemorações do Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, lembrado com uma exposição com 
os vários projetos que estão a ser implementados a nível 
nacional e internacional que o grupo de Educação Especial 
fez questão de tornar públicos. A ideia  é reforçar o  combate 
às barreiras físicas, mas também a outras  talvez mais difíceis 
de ultrapassar como o preconceito ou a discriminação, bem 
como consciencializar a comunidade escolar para a importân-
cia de uma educação  que se quer inclusiva. 
 Dos vários documentos e planos de ação oriundos dos 
mais diversos organismos, destacamos a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, a «Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020: 
compromisso renovado a favor de uma Europa sem barrei-
ras», aprovada em 2010, o «Plano de Ação para as Pessoas 
com Deficiência 2006-2015», adotado pelo Conselho da Euro-
pa, ou, a nível interno, a «Estratégia para a Deficiência 2011-
13», aprovada no mesmo ano pelo Conselho de Ministros. 

António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

 Embora o tempo passe com a sua regularidade 
característica, medida por relógios cada vez mais 
sofisticados, a ideia que me dá é que ele passa cada vez 
mais depressa, mais rápido. Parece que o tempo anda 
desregrado, à solta, desrespeitando os relógios que o 
deviam controlar. 
 Noto isso particularmente nos anos e períodos 
escolares – já está a acabar o 1º período e até parece que 
ainda agora começou. 
 Neste período, uma montanha de coisas aconteceu, 
das quais saliento apenas 3. Em virtude do realce que as 
duas primeiras terão neste jornal, destacarei apenas a 
terceira:  

A) o início fantástico do gapyear dos nossos alunos – 
André Alves, Hugo, André Antunes, João (com o 
seu irmão Tomás), que ainda agora começou e já 
conta com aventuras incríveis; 

B)   a excelente posição do ranking da nossa escola 
nos exames nacionais, “coroada” com o primeiro 
lugar nacional no exame de matemática, entre as 
várias centenas de escolas públicas; 

C) a ação de acompanhamento que o nosso 
agrupamento teve, por parte da Inspeção Geral de 
Educação e Ciência (IGEC), designada 
abreviadamente por avaliação externa. Nesta 
ação, quase tudo é avaliado, do ponto de vista 
pedagógico – a forma de funcionamento, as 
condições materiais, a interação entre todos os 
que fazem parte da comunidade escolar (alunos, 
professores, assistentes e pais), os programas 
escolares, as aulas práticas, o sucesso educativo 
e os resultados, as lideranças, nos seus vários 
patamares, a relação com o meio envolvente 
(empresas, instituições e associações), a 
capacidade que a escola tem de se autoavaliar e 
melhorar continuamente, entre muitos outros itens. 
Esta ação decorreu ao longo de uma semana (no 
final de Novembro) e envolveu imensos painéis de 
reuniões, visitas a escolas e mais de uma centena 
de elementos da comunidade ouvidos 
diretamente. 

 Independente da avaliação que o Agrupamento tiver (e 
que só será conhecida daqui a uns meses), é importante 
destacar o espírito colaborativo com que todos quiseram 
participar, em representação da “nossa” escola, a escola de 
Canas.  
 Pais/enc. educação, professores, alunos, assistentes, 
elementos da autarquia (entre os quais o seu presidente, Dr. 
Borges da Silva), e outros, da comunidade, não perdendo o 
seu olhar crítico e observador, mostraram disponibilidade e 
colaboração, realçando com afinco os vários pontos fortes do 
nosso agrupamento.  
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Ranking do Secundário: Melhor escola pública a matemática A - 9º lugar com mé-
dia de 14,12 valores -, 49º lugar no conjunto das disciplinas sujeitas a exame 
(10,87), 14º lugar nacional se contarmos apenas com as escolas públicas, melhor 
escola pública do distrito de Viseu (só superada pelo Colégio da Imaculada Concei-
ção, privado), 70º lugar a nível nacional no exame de português. São estes os me-
lhores números da nossa escola no Ranking 2013 dos exames nacionais.  

A palavra aos responsáveis diretos por este sucesso, os alunos... 

Penso que a principal razão para este sucesso está na 
qualidade de ensino protagonizada pela professora que 
nos acompanhou durante o secundário - Profª Maria 
João. O nível de exigência a matemática era muito 
elevado, as aulas e os testes bastante rigorosos, prepa-
rando-nos da melhor forma e possibilitando-nos obter 
estas notas no exame. Na minha opinião, os testes da 
professora eram de nível mais elevado do que os exa-
mes nacionais dos anos anteriores. Claro que nos 
"matámos" a estudar para os testes, trabalhos de casa 
sempre feitos e muito esforço para estarmos à altura. 
 O nosso esforço, aliado ao profissionalismo da 
professora, permitiram obter este resultado que a todos 
nos orgulha. 
 O bom ambiente existente na escola, o espírito 
de entreajuda existente entre professores e alunos 
também contribuíram para este sucesso e espero que 
sempre se mantenha nessa Escola. 

João Pratas 

 Estes resultados devem-se, no 
meu entender, a duas boas razões. 
 uma delas é a exigência e método 
de ensino da Prof. Maria João. É um dos 
motivos, ou não fosse já a segunda vez 
que a 'proeza' acontece em tão curto 
espaço de tempo.  
 A outra razão que aponto são as 
boas turmas do nosso ano. Não é que não 
haja outras mas estas tinham, na sua 
globalidade, maior número de bons alu-
nos, talvez mais que o que é normal 
acontecer. 
 Bem, agora ficamos à espera para 
ver o que nos traz o próximo ano. Nós 
cumprimos! Agora o desafio está noutras 
mãos. Boa sorte! 
 

Rafael Borges 

A palavra à professora... 

Nota de excelência a matemática 

Provas 
Nº de  pro-
vas realiza-

das 

Média  
de exames 

Rank1  
Diferença 
para a CIF 

Valor  
esperado 

de  
contexto a) 

Português 31 11.21 70 - 3.73  

Matemática 31 14.12 9 + 0.14  

Física e  
química 

18 7.54 313 - 4.99  

Biologia e  
geologia 

16 7.64 385 - 5.24  

Global 96 10,87 60  8,83 

            Foi com imenso orgulho que recebi a 
notícia da posição da escola, a nível nacio-
nal, na disciplina de Matemática, pois espe-
lhava o desempenho de excelência dos 
meus alunos e a confiança que depositaram 
em mim. 
 Tal êxito foi o culminar de uma longa 
caminhada de motivação, de sensibilização 
para a matemática, sempre “bem doseada” 
com trabalho, esforço pessoal, mas sobretu-
do alimentada por desafios constantes, pela 

exigência e pelo gosto pela disciplina, mes-
mo face a um universo tão diferenciado de 
alunos. 
 Sinto-me, portanto, recompensada 
pelo honroso lugar e pelo facto dos alunos 
terem correspondido ao muito que lhes foi 
exigido diariamente e, sobretudo, por eles 
reconhecerem, agora, a importância dessa 
exigência no seu novo percurso. 
 

Maria João Paes  

     A) O jornal Público, a partir do qual foi elaborado este quadro, pegou nos índices socioeconómicos 
disponibilizados pelo Ministério e, em colaboração com a Universidade Católica do Porto, posicionou a 
escolas em três contextos: das pertencentes a contextos menos carenciados (contexto 3) às integradas 
em contextos mais carenciados (contexto 1). A nossa escola foi integrada num contexto intermédio, o 2. 
Para cada contexto foi calculado um valor esperado, sendo que no caso da nossa escola a média efetiva-
mente alcançada está muito acima da esperada. De salientar também, no caso da matemática, que a 
média das classificações atribuídas internamente pela escola/professora não foi diferente da média obtida 
no exame. Já no caso das outras  disciplinas  a disparidade foi enorme.  

 

 Foram publicados no  os resultados dos 
alunos em exames nacionais (1º, 2º, 3ºCEB e 
SEC.), mais conhecidos por rankings de 
escolas. 

No presente ano, foram introduzidos no 
estudo fatores de contexto (nº de alunos por 
turma, nº alunos subsidiados, situação socioe-
conómica da região, etc.), exatamente como o 
que decorreu na avaliação externa da nossa 
escola (contexto 1, 2 e 3), que faz com que os 
resultados esperados de uma escola como o 
Dª Maria, em Coimbra, sejam diferentes de 
uma outra, em zona socioeconómica deprimi-
da). 

Preâmbulos à parte, os desempenhos da 
nossa escola foram, genericamente, muito 
bons. 

Em relação ao 1ºCEB, a 1ª escola do 
concelho é nossa: EB1 Aguieira, posição 242 a 
nível nacional, com 67,75%. A EB1 da Lapa, 
em 1959, regista 53,75%  e a EB1 Canas, em 
2493, média de 51,19%. Bons resultados! 
 Canas integra os alunos de V. Madeiros e 
da Póvoa, em exame.  
 Todas as escolas tiveram média positiva.  
 O Universo nacional de escolas EB1 é de 
4621. As piores escolas tiraram médias de 
10% e a última (de Leiria), de 5,75%.  

Em relação ao 2º CEB, o universo nacio-
nal é de 1.146 escolas. A nossa escola ficou 
na posição 262, com média de 56,22%, um 
bom desempenho, até porque a outra escola 
do Concelho (EB Nelas) ficou em 531º, com 
50,66%.  

Em relação ao 3ºCEB, o universo é de 
1308 escolas, tendo a nossa posição sido a 
282ª, com 52,4%. A ES Nelas ficou em 231, 
com 53,94% e a outra escola do concelho ficou 
em 311, com 51,41%. Também aqui o resulta-
do foi muito bom, considerando o universo de 
escolas. 

Mas, qual cereja no topo do bolo, é de 
novo nos exames do Ensino Secundário que 
conseguimos um brilho maior. 
 De acordo com o ranking do JN (os 
ranking variam de jornal para jornal, consoante 
as disciplinas, nºs de exames, etc.), somos a 
1ª escola pública do distrito, num confortável 
49º lugar nacional, entre 618 escolas.   

Relativamente à disciplina de Matemática, 
somos mesmo a 1ª ESCOLA PÚBLICA NACI-
ONAL, com uma média de 14,1 (a média 
nacional foi de 9,7). Considerando o universo 
geral,  ficamos  "entalados" em 9º lugar, no 
meio das privadas. Competir com as privadas 
e com muitas públicas é estar a comparar dois 
mundos bem distintos - além dos contextos 
económicos, recursos educativos, expectativas 
dos pais e alunos - acima de tudo, é na sua 
capacidade seletiva o maior fator de desequilí-
brio . Mesmo algumas públicas rejeitam, por 
ano, centenas de matrículas de alunos e 
alguns colégios muitas mais; admitem natural-
mente os melhores. 

Apesar de tudo, em termos de resultados, 
quase parece que fazemos milagres. Ombre-
amos todos os anos com os melhores, em 
grande parte das disciplinas. 
 Já há dois anos atrás obtivemos este feito 
(melhor escola pública nacional a matemática). 
Estes alunos e a Mª João estão de parabéns! 

Mas estão também de parabéns todos os 
alunos, dos vários ciclos, e todos os seus 
professores,  responsáveis pela sua formação. 
A escola fica feliz com estes resultados, por 
poder contribuir para eles, consciente de que 
está a preparar cidadãos mais competentes e 
bem formados. A comparação fria destes 
números com a realidade nacional deixa-nos 
com um suspiro de alivio e de autossatisfação. 

 
O Diretor: António Cunha 
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“As políticas educativas e as 
escolhas que têm vindo a 
ser feitas não são alheias a 
uma inequívoca desfocagem 
das escolas face aos 
resultados académicos dos 
seus alunos. As escolas, nos 
últimos quatro anos, têm 
estado a ser sucessivamente 
sacudidas por vagas 
sucessivas de agrupamentos 
e reagrupamentos, as 
direções têm mudado em 
muitos agrupamentos, os 
d i r e t o r e s  t ê m  s i d o 
compelidos a proceder a 
uma contínua redução do 
número de efetivos, ao 
mesmo tempo que têm de 
atender a al terações 
legislativas ininterruptas. 

 
Joaquim Azevedo 

(Professor catedrático e 
investigador na área da 

educação), Público 

        “Com base nesta  falsa tabela classificativa, estou 
convencido de que não é sério dizer que a escola que ficou 

no primeiro lugar é a melhor e a que ficou em último é a pior, 
independentemente de ser pública ou privada. (…) 

E se assim não é, pergunto: obteriam os alunos da escola 
classificada em primeiro lugar o mesmo resultado se a escola 

estivesse inserida no território educativo da escola 
classificada em último lugar, com os alunos desta? 

Conseguiriam os alunos da escola classificada em último 
lugar ter uma classificação melhor se frequentassem a escola 

colocada no lugar cimeiro?” 
 
Filinto Lima (Coordenador dos diretores da região         

        norte no Conselho de Escolas), Público online 

Os rankings são pobres e 

unidimensionais, medem apenas a 
componente académica do sucesso 
e esquecem a complexidade das 
realidades educativas. Eles deveriam 
ser índices compósitos, com 
componente qualitativa e medidas de 
compensação que atendessem ao 
contexto. 

Tal como existem, contribuem 
apenas para que a profecia se 
cumpra: as “más escolas” verão a 
sua imagem pública degradar-se e o 
sistema tornar-se-á cada vez mais 
dual e injusto. Portugal transforma-
se, a passos largos, num país onde o 
“sistema público” esconde um voraz 
mercado escolar que favorece as 
escolas privadas e que segmenta as 
p ú b l i c a s ,  c a d a  v e z  m a i s 
h i e r a r q u i z a d a s  p e la s  s u a s 
populações e por lógicas seletivas de 
recrutamento, constituição de 
turmas, horários e equipas docentes. 
 
João Teixeira Lopes (Sociólogo, 
professor na Universidade do 
Porto), Público 

“Estou cada vez mais 
convencido de que a 
grande desmotivação 
dos professores do 
ensino estatal tem vindo 
a prejudicar o seu 
desempenho. E isso é 
agravado porque há um 
número significativo de 
professores que são 
dos quadros, são 
inamovíveis, e devido à 
d e g r a d a ç ã o  d a s 
condições de trabalho 
têm vindo a reduzir o 
seu desempenho. Isso 
não se nota no privado.” 

 
Ramiro Marques 

(Doutorado em ciências 
da educação), Diário 

de Notícias 

 
“Estou cada vez mais 
convencido de que a 
grande desmotivação dos 
professores do ensino 
estatal tem vindo a 
p r e j u d i c a r  o  s e u 
desempenho. E isso é 
agravado porque há um 
número significativo de 
professores que são dos 
quadros, são inamovíveis, 
e devido à degradação das 
condições de trabalho têm 
vindo a reduzir o seu 
desempenho. Isso não se 
nota no privado.” 

 
Ramiro Marques 

(Doutorado em ciências da 
educação), Diário de 

Notícias 

 

“A maioria esmagadora das pessoas interpreta 

os rankings como sendo a manifestação da 

qualidade de uma escola. Os dez primeiros 

têm uma publicidade fabulosa. Mas o que 

aquilo mostra é outra coisa: é que eles têm os 

alunos que tiraram as melhores notas nos 

exames nacionais. Ponto. Não se pode fazer 

daí qualquer inferência sobre se a escola está 

ou não a trabalhar muito bem. Eu só posso 

fazê-la se souber o que lá entrou, qual é a 

matéria-prima cm que eles trabalham, e 

perceber qual é o percurso que eles 

conseguiram fazer com essa matéria-prima.” 

 
Gil Nata (investigador do Centro de Investigação e Intervenção 

Educativas), Público 

Desmistificar 

os rankings 
 

Rankings são rankings, dirão alguns, mas 
as interpretações não são nada lineares. 
Reunimos algumas dessas leituras para 
reflexão. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IvHDtyF8qFdpbM&tbnid=5QeIrVVDRJx9dM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aeep.pt%2Fnoticias%2Fnoticia.aspx%3Fid%3D229&ei=Ev6kUuDHBYHN0QXH2oDAAg&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=A
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 Na Grécia Antiga, a Ágora funcio-
nava como o centro de cultura, de troca 
de opiniões, de vivências, também as 4 
Esquinas, na vila de Canas de Senho-
rim, são a confluência de ruas e da po-
pulação. Aqui, numa época em que o 
audiovisual torna mais solitárias as gen-
tes, o local, por nós escolhido, é um dos 
cenários para dinamizarmos o projeto. 
 Com este, queremos reacender as 
brasas da lareira numa amena cavaquei-
ra entre gerações cada vez mais silencio-
sas. Assim, propomo-nos, junto dos ido-
sos residentes no Lar Padre Domingos, 
recolher quadras por eles elaboradas e 
selecionar provérbios e lenga-lengas, 
que aqueles conheçam, ouvir as suas 
histórias, ir com eles ao cinema, levar-
lhes alguns livros/revistas para que, en-
quanto beberricamos uma chávena de 
chá, possamos ler-lhes ou ouvi-los ler, 
fazê-los sonhar com pequenas peças de 
teatro, colmatar um pouco a sua solidão 
e, quem sabe, mostrar-lhe que hoje já 
podemos ler um livro com um simples 
toque de dedo no ecrã de um tablete; 
desejamos repartir opiniões e conheci-
mentos, tendo como cenários cafés e 
lojas da vila, aproveitando os conteúdos 

da disciplina de Português; relembrar 
tempos vividos e confrontá-los com os 
atuais; ambicionamos abrir os nossos 
livros (em suporte papel ou digital) e, ao 
folheá-los perante os outros, sermos 
incentivos a leituras novas. Queremos, 
no fundo, viajar nas entrelinhas dos en-
contros só possíveis nas 4 Esquinas. 
 A pertinência do Projeto deve-se a 
que os hábitos de leitura são, por regra, 
muito poucos. Julgamos necessário inver-
ter essa postura, levando as pessoas 
envolvidas a consumirem menos o audio-
visual, mostrando-lhes que, através das 
palavras lidas, serão capazes de construir 
imagens diferentes e diversificadas e que, 
por elas, se tornarão pessoas mais indivi-
dualizadas; acreditamos na necessidade 
de religare gerações através dos livros. 
Ler preenche vazios. Por isso, pretende-
mos fazer da leitura uma companhia 
constante e que, através dos livros, o 
tempo, que para grande parte das pesso-
as é demoradamente difícil de escoar, 
seja utilizado para aprenderem a viajar 
numa outra dimensão sem fronteiras. 

 
Maria Laura Mouta 

 

É este o nome do pro-
jeto com o qual a bi-
blioteca da escola 
concorreu ao Progra-
ma Ler + Jovem, uma 
iniciativa do PNL, 
apoiada pela  Rede de 
Bibliotecas Escola-
res, tendo sido um 
dos dezasseis seleci-
onados entre cente-
nas de projetos a ní-
vel nacional. Decorre-
rá  durante o biénio 
2013-2015, dinamiza-
do pelas turmas do 
10º ano regular, orien-
tadas pelos respeti-
vos professores de  
português e pela co-
ordenadora do pro-
jeto, Maria Laura 
Mouta.  

Encontros nas entrelinhas das 4 Esquinas 

I Mostra Gastronómica 

de Cozinha Portuguesa 

e Turismo 

Envolveu os cursos profissionais de cozinha 
e pastelaria, turismo e animação cultural 

 
 No passado dia 28 de Novembro realizou-se 
no Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim 
a I Mostra de Cozinha Portuguesa e Turismo.  
 Esta foi uma iniciativa do 12º ano do curso 
profissional de cozinha / pastelaria (No âmbito dos 
Módulos l e ll de Cozinha Tradicional Portuguesa) e 
do 11º ano do curso profissional de turismo, com a 
colaboração dos alunos do 10ºano do curso profis-
sional de cozinha / pastelaria e do 10ºano do curso 
profissional de animação sociocultural.  
 Teve como objetivos identificar, selecionar e 
convencionar um conjunto de pratos típicos de cada 
região – Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Beiras Alta, Baixa e Litoral e Alentejo e 
Algarve – e comunicar alguns traços culturais de 
cada região.  
 Para a sua concretização foram realizadas 
diversas atividades como a conceção e confeção de 
ementas da cozinha tradicional portuguesa, conce-
ção, organização, gestão e decoração do espaço, 
conceção de material de divulgação e de receção do 
evento, acolhimento dos participantes e animação 
do espaço.  
 O evento materializa a forte articulação 

existente entre os diferentes cursos profissionais que 
o agrupamento oferece e o seu sucesso revela o 
investimento que tem vindo a ser feito neste âmbito.  
 Destinado à comunidade escolar contou com 
a participação especial da equipa de inspetores e a 
dedicação e apoio da direção da escola.  
Os cursos profissionais possibilitam aos formandos a 
aquisição e aplicação de conhecimentos transver-
sais em contexto real de trabalho e têm participado 

em outros eventos como a feira medieval, o dia da 
alimentação e as mesas de outono. 
 Segundo os intervenientes e Comensais a 
Mostra foi um Sucesso, Contribuindo assim para 
demonstrar o empenho dos Alunos neste tipo de 
atividades. 

Fernanda Costa 
Carla Filipe 
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Julgamento do Sr. Lípido Colesterol Gorduroso 

 É nas artes plásticas que encontramos o 
uso de novos meios para a criação, invenção e 
apreciação estética. A área da arte visual é ex-
tremamente ampla. Abrange qualquer forma de 
representação visual, ou seja, cor e forma. O 
desenho é um suporte artístico ligado à produ-
ção de obras bidimensionais, neste sentido, o 
desenho é encarado tanto como processo quan-
to como resultado artístico. No primeiro caso, 
refere-se ao processo pelo qual uma superfície 
é marcada aplicando-se sobre ela a pressão de 
uma ferramenta (em geral, um lápis, caneta ou 
pincel) e movendo-a, de forma a surgirem pon-
tos, linhas e formas planas. O resultado deste 
processo (a imagem obtida), portanto, também 
pode ser chamada de desenho. Desta forma, 
um desenho manifesta-se essencialmente como 
uma composição bidimensional formada por 
linhas, pontos e formas. 
 Desta forma os alunos da turma do 8º ano 
do curso vocacional sob orientação das profes-
soras, Filomena Sampaio e Paula Albuquerque 
realizaram os trabalhos que estão expostos no 
pavilhão 1. 

 

Filomena Sampaio 

Vocação para as artes 

 
Os alunos do 8º ano vocacional mostraram os seus 
talentos para o desenho num conjunto de trabalhos 
que realizaram nas aulas de educação visual e 
tecnológica. 

Luís… Carlos …Ação 

Diversão no workshop de oralidade e expressão dramática 
 

No dia 3 de outubro, os animadores Carlos Henriques e Luís, a convi-
te da professora Adélia Sousa e da professora bibliotecária, levaram as turmas do 
8ºA e 9ºA a passar uma tarde diferente. 

Foram desenvolvidos vários exercícios básicos, em grupos, para 
melhorar a expressão dramática, o improviso, a colocação de voz, entre outros. 

A “Bola Invisível” foi uma das exercitações, que consistia em imaginar 
uma bola que ia mudando de tamanho e peso conforme passava de mão em mão, 
gerando diferentes reações corporais. Outra das experiências foi o “Trava Lín-
guas”, que estimulou a dicção e a expressão oral de uma forma divertida e origi-
nal, através do uso dos mesmos em diversos contextos. Também foi proposto 
uma versão adaptada do jogo “Passa a Palavra” em que não eram reproduzidas 
palavras, mas sim, uma sequência mímica. 

A atividade foi uma mais-valia para os alunos, pois adquiriram compe-
tências que futuramente poderão aplicar nas suas dramatizações e apresentações 
de livros. Esta iniciativa agradou imenso aos alunos pela sua vertente lúdica, pelo 
que estes deixam desde já um agradecimento aos animadores. 

 
Daniela Pais, Inês Martins, Mariana Pinto 

 Os alunos do 8º A mostraram a sua veia de atores na sequência 
de uma dramatização integrada nas aprendizagens de português. A peça 
representada foi “O julgamento”, um texto sobre os malefícios e benefí-
cios da alimentação, em que as gorduras são as principais acusadas em 
tribunal.  
  Porque se tratava de uma história que sensibilizava para a neces-
sidade de adotar hábitos alimentares saudáveis, integrou as comemora-
ções do Dia da Alimentação, tendo sido apresentada aos alunos dos 6º, 
7º e 8º anos.  
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As melhores Mesas de Outono 

Cores e sabores outonais adornaram  as Mesas em volta 

das quais se reuniram alunos e professores, 

num convívio  saudável e reparador  

de energias! 
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  O  

Concurso 

“Um Chapéu Embruxado” 

1st Prize 

Hat nº6 with 19 points 

José Figueiredo, 6ºC 

 

2nd Prize 

Hat nº10 with 15 point 

 Ana Marta Ferreira, 6ºC 

 

3rd Prize 

Hat nº31 with 14 points 

David Abreu, 6ºC 

Diogo Henriques, 6ºC 

 
 

Concurso 

 “Uma Vassoura Voadora” 

1st Prize 

Broom nº34 with 15 point 

 Clara Marques, nº 5, 5ºB 

 

2nd Prize 

Broom nº35 with 12 points 

Diana Batista, nº6 5ºB 

 

3rd Prize 

Broom nº28 with 5 

points 

Raquel Tenreiro, nº18, 

“Halloween Poetry conteste 

1st Prize 

  Marlene Rodrigues, nº 14, 

5
th  A 

  

2nd Prize 

  Filipa Costa, 12
th  CPCJ 

 

3rd Prize 

 Joana Ramos Santos, nº12, 6
th  A 

 

4th  Prize 

 Sofia Marques, nº 16, 7th A 

Depois de 

muita risa
da, correria 

e pintura, o desfile
, 

verdadeiramente 

aterrad
or, lá começou, 

não deixando 

indiferente o 

grande número de 

espectadores. 

 
Depois deste 

corrupio e agitação, 

que se fez sentir e
m 

toda a escola, proce-

deu-se aos Concur-

sos: “U
ma Vassoura 

Voadora” e “Um Cha-

péu Embruxado.  

Na quinta-feira, dia 

31 de outubro, os 

alunos celebraram
 a 

festividade do Hal-

loween e, por isso, 

em
 conjunto com

 os 

Diretores de Turm
a, 

deram
 asas à sua 

im
aginação e arran-

jaram umas fatiotas 

bem
 assustadoras.  

A divulgação dos 

vencedores e a 

entrega dos res-

petivos prémios 

“gulosos” ocorreu 

no dia 5 de no-

vembro, perante 

uma escadaria 

cheia de gente 

ansiosa. 

Halloween 
 na Escola 

Amigos, para o ano há mais! 
 

  O Gang das Bruxas 

Realizou-se no primeiro fim de semana de outubro a tradicional "Feira Medieval", em 
Canas de Senhorim. 

Ao longo de 48 horas foi possível recuar no tempo e viver numa época verdadeira-
mente medieval.   

O Largo da Igreja e algumas outras ruas foram palco de diversas representações 
próprias da época. Malabaristas, Homens a Cavalo, lutas da era medieval imprimiram ao 
recinto ritmos e sons arcaicos que nos transportaram para um cenário verdadeiramente 
medieval. 
Participaram as turmas da escola Eng.º Dionísio Augusto Cunha que montaram as suas 
“barracas”, para a venda de alguns produtos artesanais, mas também toda a população 
Canense. 
 Na noite de sábado as pessoas puderam participar na ceia medieval, no recinto do 
Largo da Igreja, acompanhadas pelo ribombar dos tambores e pelo som acolhedor das 
gaitas de foles. 
 A feira medieval atrai sempre muita gente e este ano não foi exceção. 

Francisco Sampaio – 9ºA 

Dia da Filosofia 

 

 O grupo de filosofia desenvol-
veu um conjunto de atividades come-
morativas do dia que a UNESCO 
dedicou a esta área do saber. Este 
ano, os alunos foram convidados a 
pesquisar as biografias dos principais 
pensadores que fazem parte do 
programa de filosofia, que, depois de 
sintetizada, foi aposta num calendário 

distribuído a alunos e professores. 
Contudo, a atividade principal foi a 
realização de uma prova de conheci-
mentos dirigida a todos os alunos do 
ensino regular. Aos melhores quatro 
— a Paula Branco (11ºA), o Pedro 
Peixoto (12º A), a Ana Rita (11º A) e a 
Beatriz Pais (10º B) - foram atribuídos 
prémios filosóficos (ver foto). 
 

António Jorge Figueiredo 

F 

E 
I 
R 
A 
 
M 
E 
D 

I 
E 
V 
A 
l 



 O MOCHO   Dezembro 2013 

 
Página 11 

1º Classificado no Campeonato Nacional de 
Estrada - categoria sénior - , na Gafanha da Na-
zaré.  

1º Classificado no corta-mato nacional curto, 
em Oliveira do Hospital. A prova apurava para o 
Campeonato Europeu de Atletismo, onde o 
Cristiano obteve a medalha de ouro naquela 
modalidade. 

Cristiano mais uma vitória 
 

   1º classificado na prova de atletismo Parque Verde 

do Mondego, em Coimbra, na distância de 5 km. A 

prova inscreveu-se na  preparação para o europeu de 

corta-mato. 

 O Cristiano voltou a brilhar ao mais alto nível ao 

conquistar quatro medalhas – duas de ouro pelo 1º 

lugar da seleção nacional nas provas de corta-mato 

curto e longo e duas de prata pelo 2º lugar nas mes-

mas competições - no 6º Campeonato Europeu de 

Corta-Mato INAS, que decorreu em Épernay, França. 

 Esta vitória do Cristiano – porque para ele e para 

os que o apoiam, nomeadamente a escola onde estu-

da, a Casa do Povo de Mangualde, a Fundação Lapa 

do Lobo, é uma grande vitória – vem na sequência de 

um conjunto de outros feitos assinaláveis, a nível inter-

no: 1º Classificado no Campeonato Nacional de Estra-

da - categoria sénior -, na Gafanha da Nazaré; 1º Clas-

sificado no corta-mato nacional curto, em Oliveira do 

Hospital; 1º classificado na prova de atletismo Parque 

Verde do Mondego, em Coimbra, na distância de 5 

Km. 

  Nas palavras do selecionador nacional, José 

Costa Pereira, o Cristiano «confirmou-se como atleta 

de elite», tão espantosas têm sido as suas prestações 

nas provas, nacionais e internacionais, em que tem 

participado. 

 Venha agora o campeonato do mundo! 

Cristiano 

Pereira 
Atleta da elite mundial do atletismo 

http://jornalonlinecanassenhorim.blogspot.com/2013/11/cristiano-mais-uma-vitoria.html
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DIÁLOGO BIZARRO ENTRE A AGULHA E A LINHA 

 
Há algum tempo atrás, a minha avó Isaura, 

excelente costureira, decidiu reparar um par de calças, 
que estavam um pouco compridas e que a minha mãe 
tinha comprado. Subir as bainhas às calças era o conser-
to necessário, para que eu as pudesse vestir. 

Pegou numa agulha e num pedaço de linha, 
mas a ponta da linha não entrava no orifício da agulha. A 
minha avó já desesperava, quando a agulha entrou, num 
diálogo estranho, com a linha. 

- Estás-me a fazer muitas cócegas – disse a 
agulha. 

- Porquê? – perguntou a linha, intrigada. 
- Para além de cócegas, provocas-me algumas 

dores – disse a agulha. 
- Deve ser por causa da minha ponta, que pode 

estar áspera – retorquiu a linha. 
A minha avó, impaciente e aborrecida, colocou 

um pouco de saliva na ponta da linha. Esta entrou no 
buraco da agulha facilmente. 

- Agora sim! – reagiu a agulha, satisfeita. 
- Eu tinha razão! Já podemos fazer o nosso 

trabalho – disse a linha . 
A minha avó, vendo que o problema estava 

resolvido, ficou muito feliz. Passado pouco tempo, tinha o 
trabalho realizado e as calças prontas para serem usa-
das. 

João Pedro Rosa de Campos           

Maria Bic, a esferográfica 

 
     Eu sou a Maria Bic e sou uma esferográfica de cor 

azul que vive numa casa com muitas árvores e grandes 

divisões.  

   Vou todos os dias à escola da minha dona que se 

chama Rita e estou lá para que ela possa escrever comigo 

no seu caderno e, mais tarde, estudar ou fazer os TPC. 

    Mas o que eu queria era ser a esferográfica de um 

poeta muito amado e que escrevesse versos de amor.  

 Andar todo o dia dentro de um estojo não é o meu 

forte e, por isso, preferia mover-me todo o dia nas mãos de 

um poeta. 

    Escreveria lindos poemas vindos da alma, para o dia dos 

namorados, ou simplesmente fazia rimar palavras sem 

sentido, vindas da mente sonhadora. 

Mas os dias foram passando e eu, Maria Bic, 

acompanhava fielmente a Rita. Sentia o seu calor, quando 

pegava em mim, e a sua vontade de começar a escrever a 

lição ou, ainda, o seu nervosismo, quando sabia que escre-

via palavras com erros.  

De repente, a escrita falhou, pois a minha tinta 

estava a acabar…  

Que tristeza! Ia acabar os meus dias no caixote 

do lixo da sala nº 49 A e a Rita não se lembraria mais de 

mim. Mas, nesse instante, a Rita pegou no caderno e escre-

veu o mais belo poema que havia até então escrito.  

A minha tinta acabou e eu deixei escorrer uma 

última gota que de mim sobrava como se fosse uma lágri-

ma. A Rita admirou-se! O borrão de tinta que ficou no 

poema tinha a forma de um coração. 

Afinal eu, Maria Bic, uma simples esferográfi-

ca, fui muito importante e, mesmo sem tinta, fiquei para 

sempre numa lata, no quarto da Rita. 

Ana Rita Santos, 7º C  

Uma história de amizade 
 

Esta história decorre numa loja de arranjos da roupa e sapatos e começa assim… 
- Olá, bom dia! – exclamou a Dona Maria Linha, nome de sua mãe. 
- Que chata!- resmungou Ana Agulha. 
- E tu o que és, Ana Agulha? 
- Não sei, diz-me tu. Só sei que pelo menos eu tenho marido, a Agulha de Sapateiro. 
- Cala-te e ouve. Sabes que nos vamos mudar para uma loja ao fundo da rua? Eu ouvi dizer que a renda da nossa loja 

aumentou e, por isso, vamos para outra mais barata.  
- Pois, a crise em que o país se encontra até afeta as agulhas.     
- É mesmo. O Sr. Primeiro-ministro devia pensar em todos, até nas agulhas e linhas porque somos muito importantes. 

Sem nós não tinha aqueles belos fatos e sapatos que já o vi usar na televisão.  
A noite cai e de manhã chega o dia da mudança. Tudo é arrumado, à pressa, em caixas e caixotes. Mas, no meio daquela 

agitação, algo de inesperado acontece. Ana Agulha e Dona Maria Linha, que iam juntas na mesma caixa, caem e ficam sós na rua. 
- Ai! O que vai ser de nós!- chorava angustiada Dona Maria Linha.  
De repente, olha à sua volta e procura Ana Agulha, mas, como já estava escuro, essa tarefa tornou-se pior do que procurar 

uma agulha num palheiro.  
Subitamente, ouviu um grito fininho… era a Ana Agulha que estava entalada entre os paralelos da calçada. 
- Ai, Maria Linha! Acho que entortei o meu bico. Então agora o que fazemos? 
Dona Maria Linha espreitou do alto do seu carrinho de linha e viu as luzes acesas da loja nova e disse: 
- Salta para cima de mim e espeta-te. Anda lá, despacha esse biquinho… 
Ana Agulha assim fez, e juntas foram a rebolar até à nova loja. Conseguiram entrar e ninguém deu conta do que havia 

acontecido. Apenas o marido de Dona Maria Linha, a Agulha de Sapateiro, estranhou por que viu as duas muito amigas, agarradi-
nhas uma à outra. 

Meu dito, meu feito. Este ponto saiu perfeito…         Ana Rita Santos 

As histórias que se seguem saíram da imaginação criativa dos alunos do 7º C. Fazem parte das sessões —– semanais ou quin-

zenais — de escrita criativa integradas nas aulas de português. 
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A Femurneta  
 

Olá , eu sou á Femurnetá! 
Devem estár intrigádos com 

o meu nome, más vou explicár-
vos á rázá o de me chámár ássim.  

Quándo násci, notei que erá 
umá cánetá, más ná o erá umá 
cánetá quálquer, tinhá á formá de 
um fe mur, áquele osso que os 
humános te m ná perná. Já  devem 
ter percebido porque me chámo 
Femurnetá: e  á junçá o de cánetá 
com fe mur, logo dá  Femurnetá!   

Voltándo á  minhá histo riá… 
Quándo estává ná fá bricá, onde 
násci, ouvi uns homens á fálár e 
um disse párá o outro:  

- Ná o sábes párá que sá o estás cánetás todás diferentes?  
- Ná o, más gostává de sáber - disse um dos homens curioso.  
-Estás cánetás sá o párá levár párá umá livráriá, onde vái háver 

umá vendá de cánetás de vá riás formás e támánhos!  
Dois diás depois, fui levádo párá á tál livráriá. Háviá mesmo 

cánetás de formás e támánhos diferentes, dás máiores á s máis pe-
quenás e dás máis grossás á s máis finás. 

Muitá gente queriá comprár-me, más, quándo olhávám párá á 
etiquetá do preço, quáse desmáiávám. Querem que vos digá á etique-
tá do preço? Bem, e  melhor ná o, pois áindá desmáiám e ná o quero 
isso! 

Pássádos álguns diás, chegou umá senhorá que se chámává Ilse 
Losá. Repárei que erá escritorá, pois todá á gente lhe pediá párá 
ássinár vá rios livros, como “ Silká ” e “ O mundo em que vivi”. 

Eu queriá álgue m que me estimásse e tálvez elá fosse á pessoá 
certá. Pois ná o vá o ácreditár o que áconteceu, elá comprou-me!!!   

Eu e elá tivemos grándes áventurás á escrever livros, áte  que um 
diá elá fáleceu, e eu fui párár á umá coleçá o de cánetás. 

Atuálmente, vivo áo pe  de novás cánetás ámigás que conheci. 
Já  estou reformádá, já  ná o escrevo, más os meus donos olhám 

párá mim com muito orgulho! 
 

João Pedro Gomes Rosa, 7ºC 

O diálogo bizarro entre a linha e a agulha 
 

Numá pequená cáixá ázul de plá stico, encontrávám-
se umá águlhá espetádá numá fofá e vermelhá melánciá, 
álguns centí metros de linhá pretá e soltá, meiá du ziá de 
boto es e álguns álfinetes. Por cimá dá cáixá, existiá umá 
bráncá e finá cámádá de po . Está cáixá já  ná o erá ábertá há  
álgum tempo. 

A velhá águlhá, sim á velhá águlhá, pois já  tinhá ná suá 
extremidáde álgumá ferrugem, sentiá-se sozinhá. Punhá-se á 
pensár ná suá solidá o. Se áo menos tivesse álgue m com 
quem pudesse fálár, recordár o pássádo... 

Orá, num diá em que se sentiá máis triste, ouviu chá-
már: 

- Pst! Pst! 
Levántou á cábeçá e viu o fio de linhá á mexer-se direito 

á elá. 
-  Que procurás? - perguntou, de máu modo. 
- Algue m com quem fálár ou tálvez sonhár - respondeu 

á linhá. 
- E porque me escolheste á mim? 
- Porque ácho que temos álgo em comum -  áfirmou o 

fio de linhá. 
- Pois e , nuncá tinhá pensádo nisso. Eu sozinhá so  fáço 

burácos e tu, sem mim, nádá fázes, ápenás deslizás sobre os 
tecidos e á seguir cáis no chá o. 

- Olhá, olhá está s á ouvir? -  perguntou á linhá, com umá 
voz tre mulá. 

- Ná o te ássustes, e  ápenás umá dás melodiás que eu 
ouviá ná rá dio, há  muitos ános átrá s, enquánto cosiá ás 
velhás cálçás, ás meiás cheiás de borboto ... Que sáudádes 
desses tempos! Tudo erá diferente – recordou nostálgicá-
mente á águlhá. 

- Tive umá ideiá! Eu enfio-me em ti e vámos dánçár. Que 
áchás? – perguntou á linhá. 

- Excelente ideiá, ássim desenferrujo o corpo. 
E lá  forám elás deslizándo, dentro dá cáixá, áo som dá 

belá melodiá que ouviám. 
Assim násceu umá estránhá ámizáde entre á águlhá e á 

linhá. 
 
 

Renato Alexandre Dias – 7º C 

O inverno começou no dia 
21 de dezembro e termina no dia 
20 de março nos climas tempera-
dos do hemisfério norte. O nosso 
inverno é conhecido por “inverno 
boreal”. 
 Esta época é caracterizada 
pelas temperaturas baixas e por 
isso, o tempo é muito frio. Muitas 
zonas do nosso país ficam cobertas 
de gelo, geadas, neve e por vezes 
ocorre a queda de granizo. 
 A natureza parece estar 
adormecida, pois as árvores de 
folha caduca ficam despidas da sua folhagem e a paisagem 
parece mais feia e escura por causa do tempo. Alguns animais 
hibernam durante o inverno. 
 Durante esta estação várias espécies de aves emigram 
à procura de terras mais quentes. 
 O vestuário tem de ser bem quente para enfrentarmos 
a invernia, como: casacões, luvas, cachecol, gorros, meias de 
lã… 
 As nossas casas precisam de ter aquecimento para nos 
sentirmos confortáveis. Então, acendemos a lareira ou o 
fogão a lenha, ligamos os aquecedores ou o aquecimento 

central que confere ao nosso lar 
uma temperatura agradável 
para estarmos quentinhos com 

a família.   
Como os dias são mais curtos têm 
que ser bem aproveitados  - acolhe-
mo-nos em casa e praticamos outras 
atividades, como ler uma história, 
fazer jogos, conversar à lareira… 
 Há atividades que são pró-
prias da estação, como patinar no 
gelo, esquiar na neve, fazer bonecos 
de neve… 
Nesta época comemora-se o Natal, 

o Ano Novo, o Dia de Reis e o Carnaval. 
  Geralmente todas as famílias se reúnem para celebrar 
o nascimento de Jesus com paz, alegria e amor. Muitos 
corações enchem-se de bondade e ajudam aqueles que têm 
mais dificuldades económicas.  

  Nós gostamos do inverno porque apesar de ser uma 
época fria, podemos divertir-nos na neve e festejamos o 
Natal junto da nossa família com paz e amor. 

 
 

Texto coletivo, Turma F (3.º/4.º ano), 

Escola EB1 de Canas de Senhorim (Fojo) 
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Um dicionário. É sempre bom ter, pelo menos, 

um dicionário! 

Tenho para ali alguns já indecentemente desa-

tualizados, porque alguém viu a pertinência de 

descompor as palavras, que neles jazem. 

Não quero perdê-las. Não quero ficar sem 

eles. 

Por isso, andei a inspirar-me.  
 

Olhem o que encontrei... 

O governo 

(A ministra das falências 
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“Cortar a casaca!”, “cortar com 

alguém”, “cortar a fita”, “cortar no 

défice”, a realidade é feita de cor-

tes e recortes, fragmentos que, 

obstinadamente, se ligam e desli-

gam consoante o ponto de vista 

sob a qual a olhamos. 

O pr 

Assembleia da República 

Nós a darmos uma varredela ao lixo! 

A corrupção 

Os predadores 

A troika 
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Os jovens André Alves, 
João Ambrósio e Tomás Ambrósio 
estão, neste momento, a fazer um 
Gap Year. 

O seu projeto é o Gap 
Year Levado ao(s) Extremo(s), 1 
Gap Year 100 preconceitos. 

Neste périplo estão a ser 
levados ao limite em termos de 
vivências e realidades sociais, 
culturais e económicas. Além disso 
e com esse intuito, percorrem 
variados extremos geográficos do 
nosso mundo. Não obstante, 1 Gap 
Year 100 preconceitos visa um 
regresso livre de preconceitos, 
transformando 100 (cem) em 
“sem”. 

Passarão por Marrocos, 
África do Sul, Moçambique e 
Tanzânia; num período total de 
seis meses. 

O voluntariado é parte 
crucial do seu projeto. Ao serem 
voluntários, aliam uma maneira 
única de descobrir um país à 
realização de um trabalho com 
relevância para a população nativa. 

Este projeto comporta 
uma variedade de vivências, que 
passam pelo enriquecimento 
intelectual, pelo confronto com 
outras culturas, pela vivência sem 
os “luxos” diários e pela ajuda aos 
mais carenciados. 

 Neste momento, escrevem-
nos do deserto do Sahara: 
“A nossa experiência tem sido 
incrível!  
 Em apenas duas sema-
nas, vivemos tanto que ficamos 
com a sensação de terem passa-
do dois meses. 
 Até agora, já andámos à 
boleia, a pé, de autocarro, de 
táxi, de jipe, de comboio, de 
camelo... Fizemos couchsur-
fing, conhecemos pessoas com 
histórias de vida inspiradoras, 
burlámos um burlão, tomámos 
banho ao natural numa praia 
deserta, vimos o moonrise e 
fizemos rally. Passámos fome e 
frio, suámos, trabalhámos, 
improvisámos, chorámos, ri-
mos, passeámos, escalámos, 
provámos, perdemo-nos... 
 E, como “quem tem boca 
vai a Roma”, nós já estamos em 
Marrocos!” 
 

Visita a sua página no facebook: 
(www.facebook.com/
gapyearlevadoaosextremos)  
 
e o blog: 
(www.levadosaoextremo.tk)  
para  acederes às fotografias, ví-
deos e relatos. 

 

ÁFRICA NOSSA 
Aliciante, desafiante, tentador, espetacular!... Faltam 

adjetivos para caracterizar o périplo que o João, o To-
más e o André andam a fazer por terras africanas 

 Quando o tema Gap Year nos 
chegava ao ouvido, vinha sempre acom-
panhado de várias palavras: “diversão”, 
“aprendizagem”, “choque cultural”, 
“experiência única”, etc. Após quase 2 
meses de viagem, todas essas palavras 
fazem já parte de nós. Não é nada que 
não estivéssemos à espera, contudo, 
nunca pensámos que tudo isto fosse 
sentido com tanta intensidade. 
 Durante um mês estivemos 
envolvidos numa ação de voluntariado 

em Nangavaram (pequena vila rural do 
sudeste da Índia). A organização dá pelo 
nome de ISSI (Indian Social Service 
Institute). Nessa associação, ensinámos 
inglês a raparigas provenientes de 
famílias carenciadas, dos 17 aos 21 
anos, que frequentavam o curso de 
ajudante de enfermeira, livre de quais-

quer custos. Dessa 
forma podem obter 
formação, arranjar um 
trabalho e ajudar as suas 
famílias. Ao fim da tarde, 
era tempo de ajudar as 

crianças dos 6 aos 14 anos nos trabalhos 
de casa de inglês e matemática. É claro 
que havia sempre tempo para momentos 
de brincadeira com todos eles. 
 Ainda em Nangavaram, tivemos 
oportunidade de observar o modo como 
aquelas pessoas vivem. A maioria dos 
habitantes da vila eram agricultores. Uma 
vida repleta de trabalho e miséria. As 
condições de habitabilidade das casas 
eram deploráveis. Bastava apenas 
percorrer as ruas e automaticamente nos 
apercebíamos do quão privilegiados 
somos na vida que temos no nosso 
Portugal. Estávamos perante um parado-
xo: por um lado, uma terra belíssima com 
paisagens deslumbrantes; por outro lado, 
vidas inundadas de pobreza. 
 Após o voluntariado, rumámos 
até Kochi. Foi nesta cidade portuária do 

sudoeste da Índia que sentimos pela 
primeira vez a presença dos nossos 
antepassados neste país. Desde as 
igrejas e basílicas até ao Museu Indo-
Português; em todos eles conseguimos 
ter um “cheirinho” a Portugal. 
 Mas onde é mais notória a 
presença dos portugueses é em Goa, 
com particular incidência em Velha Goa. 
A história entre Portugal e o estado 
indiano foi possível de ser observada no  

Museu Arqueológico. Desde os retratos 
de todos os Vice-Reis e Governadores 
Gerais que governaram o "Estado Portu-
guês da Índia" até aos brasões das suas 
famílias, entre outros, foram vários os 
objetos que nos fizeram sentir em casa. 
Ao longo de todas as igrejas e basílicas 
de Velha Goa, pudemos também obser-
var vários túmulos e lápides dos nossos 
antepassados lusitanos. Goa, sendo um 
destino turístico por excelência, tinha 
para oferecer também uma série de 
praias que valeram a pena de ser visita-
das. Com comida barata, um clima 
fenomenal, um ambiente no hostel 

espetacular e a amizade com um suíço 
hospedado no mesmo lugar que nós, 
parecemos viver num pequeno paraíso 
durante 5 dias. 
 Do paraíso para o inferno foi uma 
distância de cerca de 800kms. O destino 

seguinte foi Bombaim. Uma cidade, uma 
confusão. O ar não fugia dos padrões das 
grandes metrópoles indianas. Pesado, 
sujo, nauseabundo. Tudo era estranho, 
chocante muitas vezes. Se numa zona da 
cidade podíamos observar grandes lojas 
de marcas de luxo, numa outra zona 
víamos famílias inteiras a partilhar chão 
de rua com o lixo, as rochas da praia e as 
ratazanas. 
 Temos tido momentos de deses-
pero, de pura de diversão e de reflexão 
também. Um turbilhão de emoções e 
experiências. Este discurso parece ser de 
encerro de viagem, contudo estamos 
apenas no início. Isso deixa-nos felizes. 
Sabemos que quando chegarmos ao fim 
desta jornada, o saldo será brutal. Re-
gressaremos com certeza a Portugal com 
a bagagem repleta de maturidade. Um 
Gap Year é acima de tudo uma grande 
lição de vida.             Hugo e André 

Bombaim: “uma cidade, uma confusão” 

Kochi, uma cidade onde é notória a 
presença portuguesa 

Em Nangavaram ajudavam crianças e 
jovens numa ação de voluntariado 

Goa, outra paragem onde a presença 
portuguesa ainda é bem visível 

...E o Hugo e o André Antunes 

andam por terras da Índia 

G

a

p 

 

Y

e

a

r 

 

2

0

1

3

/ 

1

4 

http://www.facebook.com/gapyearlevadoaosextremos
http://www.facebook.com/gapyearlevadoaosextremos
http://www.levadosaoextremo.tk

