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Não fomos à final, mas fomos 
elogiados pelo arrojo do espetá-
culo que levámos ao multiusos 
de Viseu.           _ P. 6 

Ideias inovadoras   

destacaram-se no concurso 

intermunicipal de  

empreendedorismo 

 

O António e a Lúcia (Curso profissional de turismo), 

venceram a final municipal do concurso de ideias 

de negócio com o projeto Poup’água, enquanto o  

7º C surpreendeu no Expo-empresas Júnior com o 

projeto Travel in Canas.    

_Páginas centrais 

Sugestões de estágios 

científicos em algumas  

instituições de ensino  

universitário.      _Pp. 8-9 

O Cristiano Pereira foi homenageado 

pela Câmara Municipal de Nelas 
 

Na mesma cerimónia foi estabelecido um protocolo entre a 

Câmara e a ANDDI para apoiar financeiramente o nosso 

atleta de elite nas suas obrigações desportivas.        _ P. 7 
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António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

Está a acabar o ano letivo 2013/14.  

Foi um ano repleto de aulas e de imensas atividades, 

dentro e fora das salas de aula, dentro e fora do espaço 

do Agrupamento. Algumas mais discretas, outras  mais 

exuberantes mas decerto todas contribuíram para pro-

porcionar novas experiências de aprendizagem - de 

matérias disciplinares mas não só. Algumas também 

serviram para reflexão sobre valores de solidariedade, 

responsabilidade, trabalho em equipa, de respeito pelos 

outros.  

Outras atividades ainda estão para vir – como algumas  

visitas de estudo e o sarau do Agrupamento, por exem-

plo, em que vários grupos de alunos, em representação 

das turmas, nos deliciam com os seus números musi-

cais, de dança ou representação. 

As férias estão mesmo aí, para a maioria dos alunos. 

Combinam-se idas ao cinema, à piscina, passeios, via-

gens. Outros, menos afortunados, ainda terão de espe-

rar mais um pouco – é o caso dos alunos dos 9º, 11º e 

12º anos. Para estes, o período de férias é mais curto, 

pois ainda vão ter de realizar provas/exames nacionais 

– nalguns casos, a sua aprovação e ingresso no ensino 

superior depende dos resultados destes exames, pelo 

que estes envolvem muito estudo, responsabilidade e 

naturalmente, algum stress.  

Para os alunos que no próximo ano letivo 2014/15 in-

gressam no 10º ano, a oferta curricular do Agrupamen-

to é a seguinte: 

Curso de Científico-Humanísticos na área de Ciên-

cias e Tecnologias; 

Curso Profissional de Energias renováveis  

Curso Profissional de Gestão têxtil. 

Para estes cursos foi tida em conta o interesse manifes-

tado por alunos e encarregados de educação, bem como 

o sucesso profissional obtido pelos alunos da área de 

energias renováveis que já frequentaram este curso, 

nesta escola, em anos anteriores (praticamente todos 

empregados em áreas relacionadas com o curso) e para 

o curso de gestão têxtil, a existência, no meio,  de vá-

rias unidades industriais ligadas à indústria de tecidos e 

futura instalação de outras. 

 

Para todos os alunos – os que estão já a fazer o saco de 

praia e os que ainda estão a tirar apontamentos para os 

exames -, boas férias e o desejo de excelentes resulta-

dos nos exames que ainda vão realizar.  

Aos Encarregados de Educação (a quem á exigido, 

cada vez mais, um acompanhamento de proximidade 

em matérias escolares e extraescolares), aos professores 

e a todos os assistentes, estendo o desejo de ótimas 

férias, quando for caso disso! 

Curso Profissional de Técnico de Gestão da Produção Têxtil e Vestuário 

O que é? 

O Técnico de Gestão da Produção Têxtil e Vestuário é o profissional 
apto a coordenar e distribuir as atividades de corte, costura e acabamento 
de artigos de vestuário.  
 
 

 
 

Competências profissionais: 

Executar a programação diária da produção, tendo em conta as encomen-
das, os stocks de matérias-primas, os equipamentos e os meios 
humanos disponíveis; 

Colaborar na determinação dos meios humanos, dos equipamentos e das 
matérias-primas a afetar à secção, de acordo com os recursos da 
empresa e os objetivos de produção; 

Determinar os parâmetros de programação das máquinas de corte, costu-
ra e acabamento, nomeadamente, velocidade, duração do processo e 
temperatura, tendo em conta as características da matéria-prima e o 
processo de confeção; 

Analisar desenhos técnicos, esquemas e outras especificações relativas 
aos modelos de vestuário a produzir. 

 

Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis 
- variante de sistemas solares fotovoltaicos 

 

O que é? 
O técnico instalador de sistemas solares fotovoltaicos programa, organiza 
e executa a instalação, manutenção e reparação de sistemas solares 
fotovoltaicos de acordo com as normas e regulamentos de segurança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Competências profissionais: 
 

Executa a instalação, reparação e manutenção dos sistemas solares 
fotovoltaicos e efetua ensaios após intervenção a fim de assegurar o 
seu adequado funcionamento; 

Presta assistência técnica a clientes aconselhando sobre as diferentes 
opções e esclarecendo dúvidas sobre o funcionamento dos sistemas; 

Elabora relatórios e preenche documentação técnica relativa à atividade 
desenvolvida. 

Componentes de formação Horas (a) 

Formação Sociocultural   

Português 
Língua estrangeira I, II ou III  (b) 
Área de Integração 
Tecnologias  de Inf. e Comunicação 
Educação Física 

320 
220 
220 
100 
140 

Formação Científica   

Matemática 
Economia 

300 
200 

Formação Técnica   

Modelagem 
Organização e Gestão da Produção 
Controlo de Qualidade 
Tecnologias  da Produção 

  
1100 

Formação em Contexto de trabalho 600 

Total 3200 

Componentes de formação Horas (a) 

Formação Sociocultural   

Português 
Língua estrangeira I, II ou III  (b) 
Área de Integração 
Tecnologias  de Inf. e Comunicação 
Educação Física 

320 
220 
220 
100 
140 

Formação Científica   

Matemática 
Física e Química 

300 
200 

Formação Técnica   

Tecnologias e Processos 
Organização Industrial 
Desenho Técnico 
Práticas Oficinais 

  
1100 

Formação em Contexto de trabalho 600 

Total 3200 

ENSINO PROFISSIONAL 

Ofertas Formativas para o ano letivo 2014/15 



 O MOCHO   junho 2014 

 
Página 3 

  

 Os alunos do 9ºB, Vasco Ramos, 
Sofia Matias, Paulo Costa e Rafael Cardo-
so participaram ativamente na elaboração 
de painéis alusivos ao Estado Novo e ao 
25 de Abril de 1974, que estiveram expos-
tos na escola. 
 Os alunos do 6ºB fizeram cravos, 
com a colaboração da professora Ana 
Costa, onde escreveram frases sobre as 
“conquistas” de Abril. Acompanhados pelas 
docentes de História, distribuíram-nos pela 
comunidade, nomeadamente em alguns 
cafés, chamando a atenção para a impor-
tância do 25 de Abril de 1974. 
 Foram transmitidas na rádio escola, 
durante os intervalos, músicas de interven-
ção, que tiveram particular relevância nesta 
data, bem como os comunicados do Movi-
mento das Forças Armadas. 
 O aluno Vasco Ramos leu na rádio 
escola o seguinte texto: 
 Na noite de 24 para 25 de abril de 
1974, um grupo de jovens capitães que 
faziam parte do MFA (movimento das 
forças armadas), desencadeou um golpe 
de estado, para pôr fim a 48 anos de dita-
dura em Portugal. 
 Por volta das 22 horas e 55 minutos 
do dia 24 de abril, foi transmitida a canção 
“E depois do Adeus” interpretada por Paulo 
de Carvalho, marcando o início das opera-
ções militares contra o regime. Foi a pri-
meira senha do movimento das forças 
armadas, que significava: tudo a postos, 
preparem-se. 
 Por volta das 00 horas e vinte minu-
tos, já no dia 25 de Abril de 1974, foi trans-
mitida a canção “Grândola Vila Morena” de 
José Afonso, no programa “limite” da rádio 
Renascença, como segunda senha escolhi-
da pelo MFA, como sinal confirmativo de 
que as operações militares estavam em 
marcha e eram irreversíveis. Significava: 
chegou a hora! Avancem. 

  
 Da Escola Prática da Cavalaria de Santa-

rém saiu uma coluna militar em direção a 
Lisboa, comandada pelo capitão Salguei-
ro Maia. Estas tropas chegaram ao Ter-
reiro do Paço sem encontrarem resistên-
cia. 

  Já na madrugada do dia 25 de Abril, 
os militares revoltosos ocuparam os 
pontos estratégicos que consideravam 
fundamentais. 

  Ao fim da tarde do dia 25 de Abril, 
alguns ministros, entre eles Marcello 
Caetano, renderam-se e escoltados pelos 
militares do MFA, seguiram para a Madei-
ra e depois para o Brasil. 

  Todas as organizações do regime se 
renderam, menos a PIDE/DGS. Alguns 
agentes da PIDE/DGS dispararam sobre 
a multidão que se concentrava junto à 
sua sede, em Lisboa, tendo morto quatro 
pessoas e ferido quarenta e cinco. 

 Foi apresentada a Junta de Salvação 
Nacional ao país, perante as câmaras da 
RTP. 
 O general Spínola foi designado 
presidente de República. 

 Foram libertados os presos políticos, 
autorizado o regresso dos exilados e 
acabou a guerra colonial 

  Durante a revolução, uma senhora, 
D. Celeste, começou a distribuir cravos 
pelos militares, que de forma simbólica, 
os colocaram nos canos das suas armas. 

   A “revolução dos cravos” permitiu 
restaurar a democracia e a liberdade em 
Portugal. 

 
Isabel Sampaio 

 

 Foi há 40 anos que ocorreu a 

revolução de abril de 1974, que provo-

cou alterações profundas em Portugal. 

É importante relembrar os principais 

acontecimentos desta data, uma vez 

que um país sem memória é um país 

sem futuro. 

 Os docentes de História, em 

articulação com a equipa da Biblioteca 

Escolar, organizaram algumas ativida-

des para relembrar/comemorar os 

acontecimentos desta data. 

Recordar o 25 de Abril de 1974 
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N 
a busca de sua identidade, o homem recor-

re, inicialmente, ao património material no 

qual se inserem os bens edificados e os 

objetos que tiveram significado na forma-

ção de nossa identidade cultural. 

  Não há um modelo único que possa caracterizar 

a casa tradicional portuguesa. São muitos os formatos 

e materiais utilizados, com tradições pelo país fora, que 

o tijolo e o cimento vão fazendo desaparecer.  

 Esta atividade proposta levou os alunos a repro-

duzir esta diversidade de casas desde o norte até ao 

sul do país passando pelas ilhas, levando-os a expri-

mir, a descobrir, a criar e a trabalhar com materiais 

diferentes.  

 As atividades desenvolvidas tiveram como objeti-

vo dar a conhecer aos alunos e a toda a comunidade 

educativa que a linguagem visual compreende várias 

categorias de expressão, onde a construção de qual-

quer uma delas implica um conhecimento e uma leitura 

de elementos visuais como a forma, a cor, o espaço (bi 

e tridimensional), o equilíbrio, a relação entre a luz e a 

sombra, plano e superfície, além de outros. O conheci-

mento da linguagem visual assume fundamental impor-

tância quando se reconhece que vivemos na 

“civilização da imagem”. Nos atos de desenhar, pintar, 

criar estão implícitos processos de organização do 

espaço, definição de formas e composição de planos. 

Ao produzir artisticamente, ao compor visualmente, os 

alunos articulam e estruturam o sentir e o pensar. Nes-

se fazer artístico estiveram presentes o conhecimento 

e a leitura dos elementos visuais, a organização e a 

ordenação do pensamento, a significação 

(representação), a construção da imagem e a expres-

são. Então, o ensino da arte é o resultado da articula-

ção entre o fazer, o conhecer, o exprimir e o criar. 

 

Paula Rodrigues/Filomena Sampaio 

Educação pela arte 

Os formandos do Curso Vocacional 1 (8º CV) surpreenderam mais uma vez 
com os seus trabalhos de exploração de várias linguagens expressivas 

COMEMORAÇÕES DO DIA COMEMORAÇÕES DO DIA COMEMORAÇÕES DO DIA DA EUROPADA EUROPADA EUROPA   

   

 Os formandos do Curso Profissional de Turismo desenvolveram um conjunto de 
atividades alusivas ao Dia da Europa, comemorado a 9 de maio. Foram trabalhados temas 
relevantes da história e organização da UE, particularmente os seus “pais” fundadores, as suas 
principais instituições, os direitos fundamentais reconhecidos na União, assim como as princi-
pais datas que fizeram a construção europeia. O tratamento dos temas resultou numa exposi-
ção que esteve patente na biblioteca e átrio adjacente, com destaque para uma mostra de 

turismo dos diferentes países, tornada possível com a colaboração das respetivas embaixadas. 

 A celebração da data culminou com uma aula sobre direitos do cidadão europeu dada 
pela Doutora Paula Marques dos Santos, docente do Instituto Politécnico de Viseu e voluntária 

do Team Europe, que reúne oradores especialistas em assuntos da União. 

 As atividades foram realizadas no âmbito do tratamento do tema “Cidadania Euro-
peia” nas aulas de área de integração. 
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                     Easter 
 

  Coelhinhos da Páscoa???!! 

   Ovinhos da Páscoa???!!! 

    Mas os coelhinhos põe ovos???!!! 

  Afinal não eram ovos… eram  

          amêndoas de chocolate e que souberam a  

       pouco… 

 Pois bem, foi desta maneira agradável e doce  

      que  os alunos do 2º Ciclo comemoraram a Páscoa  

    na  disciplina de Inglês, produzindo os criativos  e  

  divertidos trabalhos que constam desta colorida e  

fantástica exposição. 

 É de salientar o empenho e esmero com que estes  

alunos trabalharam, facto esse que deixou as suas oras  

muito orgulhosas.    Odete Marques  

LIVROS FECHADOS COM LIVROS FECHADOS COM LIVROS FECHADOS COM 

MUNDOS LÁ DENTROMUNDOS LÁ DENTROMUNDOS LÁ DENTRO   

 

 Título de uma atividade dirigida aos alunos 
do 5º ano, integrada no programa cultural para as 

escolas da Fundação Lapa do Lobo 
 A Gabriela Silva,  a Mariana Loureiro, a 

Matilde Silva e a  Raquel Tenreiro, do 5º C, fize-
ram-nos o relato do que viram e do que sentiram.   
 

 Eram 10h e 15m do dia 30 de abril quando 

partimos de autocarro para a Fundação Lapa do Lobo. 

 Os passageiros eram a turma do 5º C e metade 

da turma do 5º A (do nº 1 até ao nº10). 

 Quando chegámos, entrámos e fomos bem 

recebidos. Uma senhora disse-nos que nos aguardava 

uma surpresa! 

 E, de facto, apareceram o Sr. Aristides de Sousa 

Mendes e a menina Alice. Começaram por se apresen-

tar. Depois, falaram-nos sobre os livros, dizendo os 

tipos existentes. 

 De seguida, convidaram-nos a subir uma escadaria. 

O Sr. Aristides e a menina Alice iam à frente com uma 

lanterna, pois o caminho era escuro como o breu. Mas, 

a seguir, entrámos numa sala onde a claridade imensa 

espreitava pelas janelas. Explorámo-la para saber o 

que continha: livros em estantes, vitrinas; um livro com 

imagens da natureza da Lapa do Lobo; uma pedra do 

Museu Manuel Soares de Albergaria (Carregal do Sal); 

origamis;… e muito mais.       

       Sentámo-nos em frente de um quadro magnético, 

e, através dele, o Sr. Aristides e a menina Alice deram-

nos a conhecer alguns livros e os seus autores, que 

pertenciam aos concelhos de Nelas e Carregal do Sal e 

contaram-nos um pouco sobre a História da Lapa do 

Lobo.  

       Depois de tudo isto, deram-nos um Passaporte 

Literário e nele tínhamos de escrever um pequeno 

texto, onde devíamos incluir umas imagens que lá 

estavam e, para isso, fomos divididos em grupos. O 

Passaporte Literário era um meio para nós viajarmos na 

nossa imaginação que, para além das três imagens, 

tinha também um pequeno mapa onde estava localiza-

da a Lapa do Lobo. A seguir, um elemento de cada 

grupo foi ler o seu texto. 

       No final, despedimo-nos do Sr. Aristides de Sousa 

Mendes e da menina Alice e voltámos para a escola. 

       Gostámos da visita e foi muito interessante saber 

que afinal a nossa região foi berço de tantos escritores! 

A menina Alice (Ana Lúcia Figueiredo) e Aristides de Sousa Mendes (Rui Fonte) foram os anfitriões. 

Os alunos foram desafiados a escrever uma história no passaporte literário. 
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Da escola à formação 

em contexto de trabalho 
 

Os formandos dos cursos profissionais de cozinha e de servi-
ços jurídicos estão em pleno estágio nas instituições que acei-
taram recebê-los.  

 

 Os Alunos da turma do Curso de Cozinha/Pastelaria (12º Ano) 
iniciaram mais um estágio no Dia 28 de Abril de 2014 com a duração de 
280 horas. 

 As Empresas que os acolheram foram as seguintes: 

Ana Rita Costa e Joana Santos- Encontrus Catering- Carregal do Sal 

Maria Gomes e António Henriques- Hotel da Urgeiriça 

Nuno pinto e Pedro Simão-Beira Aguieira Resort & Spa 

João Loio- Paços dos Cunha- Santar 

 A FCT compreende um conjunto de atividades profissionais de-
senvolvidas sob coordenação e acompanhamento do Orientador 
(Fernanda Costa) e visa a aquisição ou o desenvolvimento de competên-
cias técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de 
desempenho do formando no final do curso.  

 A FCT deverá ser realizada em unidades hoteleiras onde se 
pratiquem atividades diretamente relacionadas com os conteúdos minis-
trados ao longo do período de formação do aluno, procurando-se que dos 
mesmos resulte uma experiência em contexto de trabalho válida e em 
consonância com o perfil de formação dos alunos.   

  Apenas se poderão celebrar Protocolos de FCT com unidades 
hoteleiras que apresentem todas as condições necessárias ao bom 
desenvolvimento da formação do aluno.  

 O acompanhamento dos Estágios tem sido feito semanalmente e 
visa auxiliar os alunos a superarem as dificuldades que possam ocorrer 
ao longo da FCT, controlar a pontualidade, a assiduidade e o desempe-
nho dos Alunos. 

 O feedback dos tutores de estágio tem sido muito positivo ao 
realçarem o Bom desempenho de todos os alunos. Os próprios alunos  
mostram estar motivados e muito satisfeitos. 

 De um modo geral, as principais tarefas executadas pelos alunos 

são: preparar e confecionar os pratos da Carta, frutas e sobremesas a 

serem servidas ao cliente, sempre com a supervisão dos tutores. As 

formandas Ana Rita e Joana Santos, a trabalhar na  área do catering, têm 

executado variadíssimas iguarias salgadas e doces para eventos servi-

dos em vários pontos do País. Como faz parte integrante da formação 

prática, auxiliam também na higienização dos equipamentos e instala-

ções.  

 Terminado o tempo de estágio nas unidades hoteleiras, os for-

mandos regressarão à escola para terminarem as suas Pap´s  e prepara-

rem a sua Defesa. 

Fernanda Costa 

 Mais uma atuação  

brilhante na edição deste 

ano das escolíadas 

 

Depois de uma preparação intensa, inclusive nas pausas letivas, 
os nossos concorrentes à edição deste ano das Escoliadas 
foram ao multiusos de Viseu mostrar que tudo muda, menos a 
mentalidade do país, num espetáculo  de dança e teatro que 
percorreu a história de Portugal desde os Descobrimentos ao 
Terramoto de 1755, do Salazarismo à Revolução dos Cravos. 
Não passaram à final do Polo III — venceu a Escola Profissional 
de Carvalhais com “A Viagem” - mas mereceram da parte de um 
elemento da AFTA (Associação do Fomento do Teatro Amador) 
um comentário bastante elogioso: “Uma peça bastante arrojada, 
que nos faz lembrar o esforço conseguido diariamente para que 
a nossa liberdade não nos seja pilhada”. Estão, portanto, todos 
de parabéns! 

 
 

Olimpíadas de Física 

 

 Os alunos  Paula Andreia de Paiva Castelo Branco – 
11º A; Mariana Cardoso – 11º A; Ana Rita Lopes Fernandes – 
11º A; Inês Margarida Martins – 9º A; Vasco António Ramos – 
9º B; Tomás Courela de Almeida – 9º B, constituídos em 
duas equipas (uma do 10º, outra do 11º), representaram a 
escola nas Olimpíadas de Física , cuja fase regional decorreu 
em Coimbra.  
 Os alunos envolvidos foram dignos representantes da 
escola, tendo participado na competição com grande entusi-
asmo e empenho.  
 Do programa de atividades neste dia destacaram-se, 
para além da prova, as visitas efetuadas pelos alunos ao 
Jardim Botânico e Museu da Ciência.  
 Foram entregues certificados de participação aos 
alunos e professor acompanhante.  
 Face aos objetivos que se pretendiam atingir, o exce-
lente decurso das atividades e a satisfação evidenciada pelos 
alunos, considera-se que o balanço da atividade é muito 
positivo. Não obstante a não qualificação para as fases sub-
sequentes das Olimpíadas, a participação neste evento foi 
bastante enriquecedora. Como nota final, reveladora da 
motivação e empenho dos alunos, é de elogiar o facto de se 
mostrarem disponíveis a participar numa atividade que, ocor-
rendo ao sábado, ocupa parte do seu tempo de lazer e/ou 
estudo de fim-de-semana. 
 

João Magalhães 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QsSR2vnQ_KbXaM&tbnid=qm3exYnSg99_pM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.faroldanossaterra.net%2F2014%2F05%2F11%2Fcarvalhais-estreia-se-em-grande-nas-escoliadas-mult
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Mais vitórias do Cristiano 

 

O mês de maio foi quase 100% vitorioso. Na 
Covilhã, em Idanha-a-Nova e na Póvoa de Var-
zim voltou a mostrar que está talhado para os 
primeiros lugares...mesmo entre atletas de es-
calões superiores! 

 

1º nos 10 Km em estrada (Covilhã). 

 

1º na prova de 6 Km em estrada  

(Idanha-a-Nova) 

Campeonato de Portugal 

 (Póvoa de Varzim) 

1º nos 1500 metros (record nacional) e nos 

800 metros (record nacional). 
 

2º nos 400 metros (escalão de juniores), com 

record nacional.  

Jogos de  

matemática para os 

mais novos 

 
 A pretexto dos conteúdos 
modulares de matemática do curso 
profissional de animação, o professor 
Jorge Nunes organizou um dia dedica-
do aos jogos matemáticos, cujo públi-
co-alvo foram os alunos do 4º ano do 
Agrupamento e da escola João de 
Deus.   

 A conceção dos jogos esteve a 
cargo dos formandos de animação, a 
que se juntaram os de turismo com o 
jogo “caça ao tesouro”, destinado a dar 
a conhecer aos futuros alunos da 
escola-sede (assim os esperamos) os 
seus diversos espaços. 
 O dia foi muito animado para os 
mais pequenos, pois, além dos jogos, 
realizaram outras atividades animadas 
e interativas como origamis, construção 
de figuras com balões, etc., resultado 
de um trabalho de preparação nas 
aulas de animação. 

O nosso Cristiano Pereira foi  

homenageado pela Câmara  

Municipal de Nelas 

 

 A cerimónia, de cariz privado, decorreu nos Passos do Conce-
lho, e teve como principal objetivo o reconhecimento pelos feitos 
assinaláveis do nosso atleta de elite.  
 Na mesma altura, foi assinado um protocolo de colaboração 
entre a Câmara e a  ANDDI (Associação Nacional de Desporto para a 
Deficiência Intelectual) que prevê o apoio da autarquia na promoção 
de atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 
que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doen-
ças. Neste sentido, foi deliberada a atribuição de um subsídio de 750 
€ destinado a suportar as despesas inerentes à participação do Cristi-
ano nas provas internacionais. 
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Academia de Verão - Universidade de Aveiro 
 

  
 O que é 
 
 Desde 2006 que a Universida-
de de Aveiro organiza a Academia de 
Verão, um programa de ocupação 
científica de jovens, dirigido a alunos 
do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário. Os programas são 
constituídos por uma componente 
científica composta por atividades 
experimentais, laboratoriais e saídas 
de campo. A esta juntámos, também, 
um conjunto de atividades culturais, 
desportivas e de lazer organizado em 
colaboração com uma entidade cre-
denciada.  
 Para saberes mais, sobre as 
muitas atividades que estão à tua 
espera nas semanas de 6 a 11 e de 13 
a 18 de julho. 
 

 Informa-te em: www.ua.pt/academiadeverao e torna-te amigo no facebook: 
www.facebook.com/academiadeverao. Convidamos-te a participar nesta experiência única. 
  
 Quem pode participar 
 
 Academia Júnior: Alunos do 5º ao 9º ano 
 Academia de Verão: Alunos do 10º ao 12º ano  
 
 Como te podes inscrever 
 
  em www.ua.pt/academiadeverao de 22 de abril a 31 de maio.  
 
 Propinas 
 
 Academia Júnior (participantes do 5º > 9º ano)75€ I inclui as atividades científicas, a alimenta-
ção, o seguro e as atividades desportivas e de lazer. 
 Academia de Verão (participantes do 10º > 12º ano)75€ programa científico sem alojamento I 
inclui as atividades científicas, o material para realização dos projetos, a alimentação e o seguro. 
 150€ programa científico com alojamento I inclui a participação nas atividades científicas, o 
material para realização dos projetos, a alimentação, o alojamento (nas residências da universidade), 
o seguro, assim como a participação em todas as atividades desportivas e de lazer.  
 A Universidade de Aveiro atribui uma bolsa por cada programa científico aos melhores alunos 
e economicamente impossibilitados de frequentar a Academia de Verão. A bolsa UA corresponde à 
isenção de pagamento da taxa de inscrição e os interessados deverão indicar no campo Bolsa UA da 
plataforma de inscrição, a sua intenção de candidatura.  
 
 Vagas 
 
 Relativamente ao número de vagas por cada programa científico poderão consultar a página: 
http://www.ua.pt/academiadeverao/2014/PageText.aspx?id=18309  
 
 Os horários de cada semana estão organizados da seguinte forma: 
 A receção dos participantes da Academia de Verão e Academia Júnior realiza-se no domingo, 
da respetiva semana (6 e 13 de julho), a partir das 15h00 na Reitoria da Universidade.  
 
 As atividades diárias da Academia de Verão (regime não residencial) cumprirão o seguinte 
horário:  
 
9h30 | 17h30 atividades científicas  
12h30 | 14h30 almoço   
Horário do programa da Academia de Verão (programa com alojamento):  
8h30 | pequeno-almoço 
9h30 | 17h30 atividades científicas  
12h30 | 14h30 almoço  
17h30 | 19h00 atividades desportivas, workshops, passeios  
20h00 | 20h45 jantar  
21h00 | 23h00 atividades culturais e lazer  
23h00 recolher   
 
Na Academia Júnior, o horário está organizado da seguinte forma:  
 
9h00 | ponto de encontro 
9h30 | 17h30 atividades científicas  
12h30 | 14h30 almoço  
17h30 | 18h30 atividades desportivas e lazer 

Estágios de Verão - Propostas de algumas instituições universitárias 

Universidade de Verão  
Universidade de Coimbra 

 
 Decorre de 20 a 25 de julho (ver programa abaixo) e é 
dirigida a alunos do 9º ano e do Secundário, abrangendo 
diversas áreas do saber. 
 
Inscrições em:  http://www.uc.pt/UV/inscricao 
 
Preços 
 
Aluno Externo ( Sem Alojamento ) - 120 € 

Aluno Interno ( Com Alojamento ) - 175 € 
 
Mais informações em: 

 

https://www.facebook.com/pages/Universidade-de-

Ver%C3%A3o/677499555641473?ref=hl 

PROGRAMA 
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Instituto Politécnico de Bragança 
 
Destinatários: alunos do ensino secundário 
 
Oportunidade de estagiares  em:  
 
Biologia e bioquímica 
 

Tecnologias, robótica, eletrotecnia, eletrónica e informática 
 

Física, química e matemática 
 

Ciências da saúde 

 
Alojamento e alimentação: gratuito 

 
Inscrições em:  
 

http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb/estudar-no-ipb/visitar-o-ipb/verao-ciencia-no-
ipb/inscricao 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

propostas de estágios de verão 
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Não desperdice nem uma gota com POUP’ÁGUA! 
 

Podia ser este o slogan do projeto com que o António e a Lúcia, alunos do curso profissional de turis-

mo, ganharam a final municipal do concurso para a criação da melhor ideia de negócio, ideia que leva-

ram também à final intermunicipal, realizada na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu. 

 Tudo começou num desa-
fio lançado pela Comunidade 
Intermunicipal  Viseu Dão-Lafões 
n o  â m b i t o  d o  p r o j e t o 
“Empreendedorismo nas Esco-
las”: captar grupos de alunos 
interessados em criar ideias de 
negócio que sujeitassem, primei-
ro, a um júri  municipal, e depois, 
caso passassem esta fase,  a um 
júri intermunicipal. Ora, como o 
tema empreendedorismo estava 
no currículo de área de integração 
do curso profissional de turismo, 
foi nesta  área disciplinar que os 
alunos foram convidados a elabo-
rar um plano de negócios, um 
documento que haveria de servir 
de primeiro passo para a candida-
tura ao projeto.  Depois de uma 
primeira sessão de motivação 
para a participação no projeto, 
dinamizada por um formador da 
Gesentrepreneur, empresa res-
ponsável pela formação na área 
do empreendedorismo, logo 
apareceu um grupo de alunos que 
manifestou a intenção de levar 
uma ideia a concurso, na altura o 
Samuel Loureiro e o Davide 
Batista. 
 Chegados à final munici-
pal, o António Gomes e a Lúcia 
Pereira, que por razões diversas 
substituíram os autores originais, 
apresentaram a sua ideia de 
negócio a um júri onde, entre 
outros, estavam representantes 

do IAPMEI, da Gesentrepreneur, 
o Presidente da Câmara de Ne-
las, Dr. José Borges da Silva,  e 
alguns empresários da região. O 
seu projeto era o único a repre-
sentar a nossa escola, a concor-
rer com seis da iniciativa de alu-
nos da Escola Secundária de 
Nelas. A verdade é que o júri 
preferiu-o a todos os outros, 
salientando a sua exequibilidade 
e as suas potencialidades na 
satisfação de uma necessidade 
cada vez mais premente: a pou-
pança de água por via do seu 
reaproveitamento. 
 Garantida a vitória na fase 
municipal, havia que aperfeiçoar a 
ideia e a apresentação para defen-

dê-la na final intermunicipal, que 
haveria de decorrer em Viseu, na 
Aula Magna do Instituto Politécni-
co. 
 Aí, perante treze concorren-
tes de outros tantos concelhos da 
CIMVDL, o  António e a Lúcia 
esforçaram-se por defender a sua 
deia, mas tiveram concorrência de 
peso, literalmente, pois a ideia 
vencedora  tinha o mesmo objetivo  
e foi apresentada com um protótipo 
em palco que acabou por conven-
cer o júri. 
 Seja como for, a experiência 

adquirida augura novas participa-
ções, com novas ideias de negó-
cio. 

António Jorge Figueiredo 

A ideia 

A ideia consiste num sistema que permite 
o reaproveitamento das águas sanitárias 
(lavatório, bidé, banheira, etc.). Em 
termos simples, através do acionamento 
de um pedal ou de um mecanismo de 
duplos ralos, a água que hoje 
desaproveitamos antes do seu 
aquecimento, seria conduzida a um 
depósito, a partir do qual um sistema de 
tubagem específico a reintroduziria no 
sistema. 

O concurso de ideias 
de negócio, lançado 

pela Comunidade 
Intermunicipal Viseu 
Dão-Lafões, é dirigi-

do aos alunos do 
ensino secundário, 
regular e profissio-

nal. Consiste na con-
ceção das diversas 
fases de um modelo 
de negócio, que con-
corre, na fase muni-

cipal, com outros 
projetos concelhios, 
e, caso vença esta 

etapa, avança para a 
final intermunicipal, 
onde concorre com 
os  vencedores nos 
restantes concelhos 

da CIMVDL. 

Na final de Nelas ultrapassaram a concorrência de 6 ideias de negócio das escolas da cidade. 

Na final intermunicipal, em Viseu, apesar  das potencialidades do pro-
jeto e da boa apresentação, perderam para a concorrência. 
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Travel in Canas, empreendedorismo ilimitado 

O projeto, da autoria dos alunos do 7º C representou o Agrupamento na Expo-empresas jú-

nior, no parque da cidade, em Viseu. 

 No passado dia 23 de Maio a 
nossa escola esteve presente na Expo 
– Empresas Júnior promovida pela 
Comunidade Intermunicipal Dão La-
fões - empreendedorismo nas, esco-
las representada por alunos do 7º C e 
pelo professor Virgílio Henriques, 
coordenador do projeto. 
 A turma apresentou o conceito 
de empresa Travel in Canas. 
  A inovação da empresa está em 
arranjar estratégias e condições para 
angariar mais visitantes, dando assim 
a conhecer os produtos, património, 
gastronomia e tradições da nossa 

região, ao mesmo tempo que salva-
guarda a nossa história.   
 A novidade consiste em propor-
cionar aos visitantes roteiros turísti-
cos, alojamento, gastronomia e dar a 
conhecer o artesanato local, evitando 
assim a perda das tradições e produ-
tos típicos da nossa região e contribu-
indo para a economia e o turismo.  
 O público-alvo será a população 
em geral da região e outras que atual-
mente residam fora dela. O projeto 
apresentado pretende deste modo 
atrair mais visitantes a Canas de Se-
nhorim. 
 A política de comunicação passa 
por um blogue, facebook e outros 
materiais promocionais como cartazes 
folhetos e roteiros turísticos para di-
fundir pela região e pelo país, estabe-
lecendo parcerias com a Câmara Mu-
nicipal de Nelas, Turismo de Portugal, 
Junta de Freguesia, Comércio local, 
Associações locais e Agentes de Via-
gens.  
 Como nota final, a turma, na 
apresentação do projeto, salientou a 
importância, para a cultura e história da 
nossa terra, da criação do museu do 
mineiro, para a qual todas as entidades 
devem dirigir o seu empenho. 
 

João Rosa, 7º C 

Dirigido aos alunos do 3º Ci-

clo, o projeto de criação de 

uma empresa júnior é um de-

safio empreendedor lançado 

pelo programa 

“Empreendedorismo nas Es-

colas” da Comunidade Inter-

municipal Viseu Dão-Lafões. 

Aos alunos é pedido que con-

cebam um projeto empresari-

al, integrando todas as fases, 

da ideia de negócio, passando 

pela marca, estrutura organi-

zativa, comercialização, etc. 

No final, todos os projetos 

são expostos ao público e 

sujeitos à avaliação de  um 

júri constituído por represen-

tantes de diversas entidades 

ligadas à CIMVDL e ao empre-

endedorismo. 

Uma muito bem conservada e rigorosamente decorada “Pão de forma” caracteriza distintamente a 
empresa Travel in Canas e leva os seus produtos a todo concelho e arredores. 

Os produtos concebidos  e comercializados pela Travel in Canas estiveram expostos num 
stand próprio no Parque Aquilino Ribeiro, em Viseu. 
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A todos umas boas férias! 
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Poema da Venezuela 
 
A Venezuela 
É muito bela. 
Caracas é a capital 
Deste país tropical. 
 
A população Venezuelana 
Fala a língua castelhana. 
Para vender e comprar 
Os venezuelanos usam o Bolivar. 
 
Foi uma colónia espanhola antigamente. 
A indústria do petróleo predomina atualmente. 
Virado para o futuro 
Está o presidente Nicolás Maduro. 
 
Com 221 metros de altura 
Existe uma estrutura, 
Que é uma torre 
Que se chama Parque Central Torre. 

Poema da Tanzânia 
 
A Tanzânia é um país da África Oriental. 
Dodoma é a sua capital. 
É composto por 120 tribos diferentes, 
E o seu clima é muito quente. 
 
O nordeste é muito montanhoso 
Com o monte Kilimanjaro que é o mais famoso. 
O lago Tanganica e o lago Vitória 
São a sua maior alegria. 
 
A girafa é o seu animal nacional 
E a população não a trata mal. 
Na capital há duas torres iguais 
Que são mesmo fenomenais. 
 
 

 

 
Poema da Ucrânia 

 
A Ucrânia é um país Oriental, 
Que no dia 7 de janeiro festeja o Natal. 
A igreja de São Andrés é deslumbrante 
Com as tonalidades de azul e branco  
fica exuberante. 
 
Ucrânia país de clima vigoroso, 
Com uma beleza ímpar e um povo amistoso. 
Kiev é a sua capital 
E Santa Sofia a sua principal Catedral. 

 

Poema do Sudão 
 
O Sudão é um dos maiores países africanos. 
Está em guerra há mais de 46 anos. 
Aí falta tudo até o pão, 
Porque lá é sempre verão. 
 
Cartum é a sua capital, 
Com o clima desértico e tropical. 
População pobre que vive da agricultura, 
E o governo é uma ditadura. 
 
No Sudão 
Há muitas plantações de algodão. 
Lá os monumentos são muito poucos, 
As pirâmides de Núbia deixam os turistas loucos. 

Poema do Zimbábue 
 

O Zimbábue é um país da África Austral 
Harare é a sua capital. 
O turismo e a agricultura são as atividades 
dominantes 
Assim como a exploração de diamantes. 
 

Tem uma sociedade tribal 
E o seu clima é tropical. 
Tem várias línguas oficiais 
E as Cataratas Vitórias são surreais. 

Aprender geografia com a poesia 

 

Os alunos da turma H do 3º e 4º anos da escola do Fojo escreveram poemas acerca 
de alguns países do mundo. 

Debate sobre os direi-

tos dos animais 

 

No dia 4 de abril de 2014, da parte 
da manhã, os alunos dos 3.º e 4.º anos 
das escolas de Canas de Senhorim, 
Lapa do Lobo, Vale de Madeiros e 
Póvoa de Santo António juntaram-se na 
biblioteca da escola do Fojo para deba-
ter o tema “Os direitos dos animais”. 

Um colega do 4.º ano, Vicente 
Fonte, foi o moderador do debate.  

Este evento iniciou-se com a visua-
lização de um vídeo sobre o tema a 
debater. Logo após, cada aluno teve a 
oportunidade de opinar acerca do tema. 

O debate terminou com a conclu-
são de como devem ser tratados os 
animais. 

No final todos fizeram um trabalho 
em «origami» representando um animal. 

 
 Trabalho dos alunos da Escola do Fojo 
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NDURADO NO PONTEIRO DO RELÓGIO   

 
Estava eu a dormitar 
Deitado no meu sofá, 
Quando subitamente ouvi 
Um ruído acolá. 
 
Levantei-me curioso 

E qual foi o meu espanto 
Vi um mosquito pousado 
A olhar para mim 
No ponteiro brilhante 
Do relógio do canto. 
 
O relógio parado 
E eu espantado, 

A ver o mosquito 
Muito envergonhado. 

 
Então perguntei-lhe, 
Com alguma admiração: 
- Que fazes aí? 
Meu grande campeão! 
 
E ele intimidado, 
Mas também aliviado, 
Disse com alguma alegria: 
- Parei o relógio 
para que o tempo parasse 
e o meu pequeno sonho 
se concretizasse. 
 
Sou um simples mosquito 
Que te quer deixar uma mensagem: 
Em toda a tua vida 
Tem fé, força e coragem. 
 
E agora que já fiz tudo 
Vou-me embora mais animado, 
Acerta o teu relógio 
E adormece descansado. 
 
E, ao fim de tudo isto, 
Fiquei eu a meditar 
Até um simples mosquito 
Os sonhos consegue concretizar. 
 
Então ganhei força e coragem  
E peguei  logo na lapiseira 
Escrevi este singelo poema 
Para a aula de terça– feira.                                
                            

                                                                         
Renato Dias, 7ºC 

                                                                         
O candeeiro da mesinha de cabeceira 

 
Era noite escura, noite fria, noite terna. 
Entretinha-me a ler um interessante livro que falava da vida dos nossos 

antepassados. Entretanto adormeci. Fiz uma curta viagem e deparei-me com um rio 
de cristal que deslizava entre prados verdejantes onde vicejavam árvores frondosas. 
Passarinhos esvoaçavam alegremente, enchendo o ar de melodias harmoniosas. 

Tão absorvido estava na contemplação do maravilhoso espaço que se 
estendia à minha volta que não me apercebi da aproximação de passos. 

-Olá, onde estás? – perguntou-me uma grossa voz masculina. 
Fiquei sobressaltado e virei-me para trás. Qual não foi o meu espanto 

quando me deparei com o candeeiro da minha mesinha de cabeceira. 
-Que fazes aqui? – perguntei. 
-Vim atrás de ti, para conhecer o teu mundo misterioso e poder finalmen-

te conversar contigo – respondeu o candeeiro. 
─ Quando adormeço, entro neste mundo maravilhoso, o paraíso dos 

sonhos – expliquei-lhe. 
─ Isto é tão belo! Qual é o teu segredo? – perguntou-me o candeeiro. 
Peguei então ternamente no pé do meu candeeiro e disse: 
─ O segredo é amar as pedras, as árvores, os rios, o ar, os livros … 

enfim tudo o que nos rodeia. Amar, amar sempre e nunca se cansar de amar! 
Acordei. Olhei para o lado e lá estava, como sempre, a fazer-me compa-

nhia, o candeeiro da minha mesinha de cabeceira. 
Certamente, depois deste sonho, irei dar-lhe mais atenção e quem sabe 

se não será o meu eterno confidente.  
 

Renato Dias, 7º C 
 

Presa nos ponteiros do relógio 
 

A minha maneira de ver o mundo mudou. Há três horas que o vejo de 
cima de um ponteiro do relógio. 

Tudo começou quando, numa certa manhã, uma amiga minha veio 
visitar-me e estávamos a brincar muito divertidas em minha casa. A minha mãe 
chamou-nos para irmos comer e, ao fim dessa refeição deliciosa que a minha 
mãe tinha preparado, pedi-   -lhe se podíamos ir para um local ali perto que tinha 
um grande e belo relógio. Nós as duas gostávamos muito de brincar naquele 
espaço, pois as pessoas que por lá vendiam  gostavam de nos ver e acabáva-
mos por os divertir. Era um espaço pequeno, mas muito aconchegante. 

 Junto dos feirantes e ao som de uma música alegre, juntaram-se 
mais crianças e graúdos para virem dançar connosco. Depois de tanto dançar-
mos, fomos para junto do relógio, onde costumávamos lanchar e conversar. No 
meio da conversa e admirando o relógio, eu e a minha amiga apostámos sobre 
qual de nós conseguiria mais facilmente subir aos ponteiros do relógio.  

Apesar das dificuldades e dos medos, eu consegui superar todos os 
obstáculos mais facilmente, mas a minha amiga não. Eu, de facto, subi, mas, na 
altura, envaidecida com o feito, não me apercebi que faltavam segundos para as 
cinco horas. Assim, quando estava pronta para descer, o ponteiro tocou as cinco 
horas e fiquei suspensa nele. 

Assim, aqui estou há três horas e ninguém ainda me veio buscar.  
Entretanto, vou vendo o mundo de maneira diferente. 
 
 

 Ângela Costa, 7º C 
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Os óculos do meu avô 
 

Os óculos do meu avô têm um aspeto velho e antiquado.  
São constituídos por aros grossos de massa acastanhada, sendo as hastes também grossas e compridas. Estas têm um aspeto 

desgastado, pois apresentam uma cor diferente do resto da armação, isto é, um castanho esbranquiçado. No centro, apresentam duas borra-
chas pequenas, transparentes, mas amareladas. 

As lentes são ovais e grossas, com largas riscas nos seus extremos. Os parafusos que ligam as lentes à armação são pequeninís-
simos e de espessura reduzida. 

Em suma, são uma relíquia para o meu avô, apesar de já estarem velhos e talvez um pouco antiquados e danificados. 
 

Renato Dias, 7º C 

Barcos de Papel 
 

Estava numa aula de Educação Visual e a professora tinha-nos pedido para 
treinarmos as técnicas de dobragem de papel. Dobrei, experimentei, desdobrei, voltei a 
dobrar… e eis que surge um barco de papel da minha dobragem. Estava mesmo especta-
cular! 

Ainda assim, aperfeiçoei-o e, quando dei por mim, estava a brincar com ele, a 
sonhar… 

Era o Capitão Francisco e estava a comandar um navio de piratas. A tripula-
ção era constituída por mim, o capitão Xavier, o Chocolate, o Artur, o Mauzão, o Miguel, o 
Malicioso,  Renato, o papagaio irritante, João Pardalito, Diogo, o doido, e o Campos, o 
maior dos piratas. 

Todos os dias, o perigo rondava os nossos mares. Vinham outros piratas de 
todos os lados, mas nada nos derrotava, porque todos juntos éramos invencíveis. Sa-
queávamos tudo o que tinha valor, mas sempre com grande estilo. Éramos piratas, mas 
não éramos violentos. 

Certo dia, o mar revolto atirou-nos para uma corrente terrível da qual não nos 
conseguimos livrar. De repente, veio à superfície um monstro, um ser horrendo, assusta-
dor, um polvo gigante! Parecia que o tínhamos arrancado de um longo sono, que durava 
há muito tempo. Ergueu-se de um grande redemoinho que se tinha formado e arrastava-
nos para dentro da água. Com os seus gigantescos e temíveis tentáculos partia e destruía 
o barco. Íamos morrer afogados, sem dúvida, quando, de repente… 

─ Francisco, o que estás a fazer?  
─ A construir um navio de piratas, senhora professora. 
─ Francisco, estás apenas a fazer a dobragem de um barco de papel.  
Seria a professora capaz de acreditar até onde aquele barco de papel me 

tinha transportado? Provavelmente não.  
Como uma simples aula se pode transformar numa grande aventura!   
   

Francisco Andrade, 7º C 

Barco de Papel 
 
Uma noite, usando a imagina-

ção, enviei os meus sonhos num barco de 
papel. Sem rumo, foi navegando rapidamen-
te, sem saber o seu destino, pois um barco 
de papel é tão frágil que se pode afundar ou 
desfazer num mar agitado. E, se isso aconte-
cer, os meus sonhos ficarão devorados pelo 
mar imenso. 

Realmente, um simples barqui-
nho de papel é muito frágil para transportar 
os sonhos que tenho para realizar. Não 
consigo traçar ou planear o destino. E, por 
isso, não sei o futuro dos meus sonhos; 
andam perdidos, à deriva num mar, vão 
fluindo ao sabor das ondas, sem rumo ou 
direção. 

Imagino, no entanto, que a 
corrente leve o barco de papel e um dia 
encontrará um porto seguro onde atracar.  

O meu barco de papel continua 
a navegar, transporta as minhas fantasias o 
mais longe possível, vai em frente, não se 
afunda, o que me enche de esperança! 

 
 

Diogo Figueiredo, 7º C  
 

O estranho papel de impressora 
 
Naquela tarde, quando o menino João chegou a casa da escola, notou que a 

sua impressora não imprimia; algo de estranho se passava, mas não sabia o quê. 
Perguntou ao pai, à mãe e à irmã e ninguém sabia o que se estava a passar. 

Pensaram, pensaram, até que notaram que, na impressora, estava um papel muito  esquisi-
to. Ligaram-na para tentar ver se aquele papel estava no sítio certo e se era o papel adequa-
do para a impressão. Carregaram no botão para imprimir e nada. Abriram a impressora, 
tiraram dela aquele papel bizarro, tornaram a carregar no botão de imprimir e já imprimia. O 
problema era, sem dúvida, do papel! 

Foram a uma papelaria, na tentativa de encontrarem uma explicação, mas 
não descobriram nenhum papel igual àquele. Foram à Staples e também não descortinaram 
papel igual.  

Lembraram-se, então, do seu avô José, um grande colecionador de papéis, e, 
já na casa dele, mostraram-lhe o estranho papel. O avô José disse para o deixarem lá pois 
ele iria investigar. E assim fizeram, deixaram-no lá para o avô José o poder observar atenta-
mente e descobrir que tipo de papel era aquele. Observou, refletiu, até que descobriu que 
aquele papel era papiro, um papel mais grosso e muito antigo, que agora já não é utilizado. 

 O avô José telefonou ao neto João e disse-lhe para ele ir a sua casa, porque 
já tinha descoberto o papel que os intrigava tanto e estava errado na sua impressora. 

Quando o João chegou a casa do avô, este revelou-lhe, então, que o papel 
era papiro, um papel muito antigo. Até lhe contou, com todos os pormenores, a história desse 
papel. 

Após tão longa narrativa, o João foi para casa e contou à família tudo o que o 
avô lhe tinha dito. Os pais e a irmã ficaram contentes por saberem que tipo de papel era e 
por saberem que já podiam imprimir. 

Desvendado o caso, deram o “estranho” papel ao museu da cidade.  
 

                                                                                    Mariana Pais, 7º C  

O estranho papel de impressora 
 
  Diana era uma menina de 10 anos que não podia caminhar, por isso vivia presa a 
uma cadeira de rodas. 
  Os seus dias eram passados dentro de uma casa onde todos os dias ia uma 
professora para lhe ensinar a ler e a escrever. A aula demorava até à hora de almoço e, 
após a refeição, Diana não tinha mais nada para fazer. 

À tarde costumava ver televisão, ler livro e muitas vezes acabava por 
adormecer sentada na cadeira de rodas. 
             Foi numa dessas tardes que viveu a maior aventura da sua vida. No 
escritório do seu pai, havia um computador, uma impressora e nela um monte de folhas 
brancas, mas, no meio de todas as folhas, havia uma que se destacava, parecia que tinha 
vida própria, era estranho aquele papel de impressora.  

A Diana entrou no escritório e, quando se preparava para pegar na folha, 
uma coisa fantástica aconteceu: a folha transformou-se num avião de papel gigante e 
levou a Diana para fora de casa. 
             Juntas voaram sobre a cidade, pararam num parque infantil onde havia 
muitas crianças a jogar à bola e a Diana juntou-se a elas.  

Naquela tarde, ela não precisava de cadeira de rodas, as suas pernas 
corriam como as das outras crianças e ela sentia-se muito feliz porque nunca tinha brinca-
do daquela maneira.  

Mas, de repente, ouviu a voz do pai a chamá-la para ir lanchar. Queria 
obedecer, mas também não queria deixar os seus novos amigos... 

Diana abriu os olhos, olhou para as suas pernas e viu que tudo continuava 
como antes.  

Aquela aventura com a estranha folha de impressora não tinha passado de 
um sonho, mas ela sentia-se muito feliz porque, por momentos, para ela, tinha sido muito 
real. 
 
 

Débora Silva, 7º C  
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A castanha sonhadora 
 

Era uma vez uma castanha que sonhava um dia ir dar uma 

volta ao mundo. Ela morava num castanheiro que fazia parte de um 

enorme souto. 

 A Maria Sonhadora, como toda a gente lhe chamava, já tinha 
ouvido histórias que os mais velhos lhe contavam sobre familiares e 

amigos que se tinham aventurado pelo mundo fora. Essas conversas 

faziam com que ela tivesse ainda mais vontade de viajar. 

 Numa noite, muito nublada em que mal se via o luar, enquanto 
dormia, a Maria foi picada por um inseto, que logo se foi embora. O que 

lhe terá acontecido?! 

 Passados uns dias nasceu uma lagarta. Quando a viu, a castanha 

exclamou assustada: 
 − Um bicho! Quem és tu? Que fazes aqui? 

 − Olá, eu sou a lagarta. Nasci aqui, dentro de ti! 

 − Dentro de mim! Como é possível! − 

exclamou admirada.  

 Então a lagarta explicou-lhe que a sua 
mãe pôs um ovo na sua casca e que foi assim 

que ela nasceu. Disse-lhe, ainda, que depois se 

iria transformar numa jovem e bela borboleta. 

 Esta conversa originou uma grande 
amizade. Durante uns dias, brincaram, salta-

ram e contaram os seus segredos uma à outra.  

Numa manhã, a lagarta transformou-se numa 

linda borboleta. Mal se apercebeu da sua meta-
morfose, a borboleta voou para se mostrar à 

Maria e propôs: 

 − Com estas asas vou voar para onde 

quiser. Como tu pesas pouco, posso levar-te. 
Assim, vais poder realizar o teu sonho!  

 − Não acredito, que boa ideia! Finalmente, 

vou realizar o meu sonho! Nem posso acreditar. 

 Lá foram as duas felizes e contentes. De 

repente, a borboleta sentiu-se mal e a Sonhadora 
ficou preocupadíssima. 

 −Maria, minha amiga, eu não te contei… 

mas a minha vida como borboleta é muito curta. Os 

meus familiares morreram um dia ou dois depois da transformação. 
  Com esta revelação, a castanha ficou boquiaberta e as duas 

tentaram voltar a casa o mais rápido possível. Apanharam boleia com o 

vento do norte que para lá se dirigia. 

  A borboleta não aguentou. Já em casa, a castanha Maria Sonha-
dora percebeu, com este percalço, que o mais importante de tudo é estar 

com a família.  
 

Sofia Marques, n.º 16, 7.º A  

Canas de Senhorim, 13 de janeiro de 2014 

 Caríssimo Cristiano Ronaldo, 

 Espero que esteja bem e cheio de saúde. 

 É com uma enorme satisfação que resolvi escrever-lhe 

esta carta, pois fiquei emocionado com a sua conquista da Bola 

d’ Ouro.  

 Não sei se alguma vez vai ler esta carta, mas queria 

dizer-lhe que sinto um enorme orgulho por termos um atleta 

português de alto prestígio. 

 O Cristiano é um jogador que todos os jovens como eu 

admiram e tenho a certeza de que todos desejam ser como o 

senhor. Sei que é um atleta muito lutador, pois só assim se 

consegue atingir grandes objetivos. 

 Não posso deixar de referir que é uma pessoa muito 

especial, visto que, apesar do sucesso e da fama, continua a ter 

uma enorme admiração pela sua família e amigos, estando 

sempre na sua companhia nos bons e nos maus momentos. 

Gostei de o ver na Gala onde lhe foi entregue a Bola de Ouro 

por ser o melhor jogador do mundo, a sua emoção fez-me 

chorar de alegria.  

 Durante a Gala mostrou ser uma pessoa extraordinária, 

capaz de perdoar aquelas pessoas que o ofenderam (Platini e 

Joseph Blatter). 

 Espero que este troféu não seja o último e que venham 

muitos mais, pois já terão lugar no museu CR7.  

A Castanha que queria aprender a voar 
 

Esta é a história de uma castanha que queria 
aprender a voar! O acontecimento que alterou a sua vida para sem-
pre ocorreu na manhã do dia 24 de novembro de 2000.  

Nesse dia, a Castanha tinha saído de casa para ir ter com 

o seu amigo Ouriço. 

− Olá, Ouriço! – cumprimentou a Castanha. 

− Olá, Castanha, tudo bem?  
− Sim, e contigo? 

−  Também! 

− Sabes o que é que eu queria mesmo? 

−  Não, o quê? 
−  Queria aprender a voar! 

−  A voar? Porquê? – perguntou o Ouriço, espantado. 

Então a Castanha explicou-lhe que gostava de sentir o ar 

na sua casca dura, e queria ver as 
nuvens mais de perto, queria tocar 

nas estrelas quando estivesse de 

noite, falar com a lua quando se 

sentisse mais só! Queria ver mais de 
perto o arco-íris naqueles dias de sol 

e chuva ao mesmo tempo! 

De repente, o Ouriço teve 

uma ideia luminosa e disse à Casta-

nha: 
− Vamos falar com a Mãe 

Pássaro! 

E lá foram os dois amigos ter com a Mãe Pássaro.  

Quando chegaram, explicaram a situação da castanha e 
rapidamente. Com a ajuda da Mãe Pássaro, inventaram mil e uma 

soluções para a castanha poder realizar o seu desejo! 

Começaram então por colocar uma pena de pássaro em 

cada mão da Castanha. Esta bateu com as mãos cada vez mais 
depressa, mas não resultou! Voltaram a tentar inúmeras vezes, 

porém, infelizmente, nenhuma das tentativas resultou. Resolveram 

então fazer um tipo de engenhoca que batia duas penas de pássaro 

gigantes e começava a voar! 

Ao cair da noite, a Castanha experimentou a engenhoca 

e eis que COMEÇOU A VOAR! Nesse instante, realizou o seu sonho, 

sentiu-se tão livre! Sentiu o ar a bater na sua casca dura, pôde ver 

as nuvens de perto, tocou nas estrelas, falou com a lua! 

A Castanha sentiu-se a mais feliz de todas as castanhas 

do mundo, por ter realizado o seu único sonho: voar! 

 

Beatriz Pais, n.º 5, 7.º A 
 

 

 

Porque é que passados milhares de anos ainda encontramos 

fósseis de Dinossauros? 

 
 Na primavera de 1950, os pequenos arqueólogos, Maria e António, 

andavam a explorar a região da Figueira da Foz. 

 Esta região estava demarcada para a exploração arqueológica, 

pois já tinham sido descobertos, na zona, registos fósseis.  
A Maria escavou com mais cuidado e descobriu ossos irregu-

lares gigantescos. 

 O António, após examinar os ossos com muita atenção disse à 

Maria:  
 − Estes ossos parecem ser de um dinossauro. 

 A Maria concordou: 

 − Eu também penso que sim. Já reparaste que os ossos se man-

têm quase intactos? 
 O António referiu que, apesar destes animais terem desaparecido 

há sessenta e cinco milhões de anos, é possível encontrar vestígios fós-

seis quase intactos. 

 − O fóssil resulta do cadáver do animal ser enterrado, e se for em 

lama molhada, como parece ser o caso, o esqueleto pode perdurar e ser 
bem preservado – acrescentou a Maria. 

− Tens razão, Maria. Já ouvi o pai dizer que os fósseis se 

preservam com o passar de milhares de anos e que, se estiverem bem 

enterrados num sítio lamacento, eles ficam quase intactos. 
 Os dois irmãos foram para casa decididos a aprofundar os seus 

conhecimentos e pesquisaram numa enciclopédia de seus pais que eram 

cientistas. 

 Abriram a enciclopédia e ficaram boquiabertos com uma imagem. 
Era um esqueleto semelhante àquele que tinham descoberto. 

 - Olha, António, a América do Sul e a América do Norte são os 

continentes onde existiram mais dinossauros. 

 - O esqueleto do dinossauro que nós vimos aqui na Figueira é 

muito parecido com este! 
  -Pois é! 

 Os dois irmãos decidiram contar ao pai a sua descoberta. 

 O pai ficou radiante com a descoberta dos seus filhos e logo des-

tacou para o local toda a sua equipa. 
 Os dois pequenos arqueólogos foram entrevistados para a 

TV. Todos queriam falar com eles para saber mais ao pormenor tudo 

sobre a descoberta. 

 Eles sentiram-se verdadeiramente felizes e contaram tudo 
com muita euforia.                

Diogo Barros, n.º7, 7.ºB 
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E ainda bem que não! Esses objetos aborrecidos que nos privam do 

Mundo! 

Eu não gosto de muros. 

Eu gosto de sair para o meu jardim a correr, gosto de ver os carros 

passar, de pensar que tudo é de todos e nada está separado por uma barreira 

enfadonha que pensa que é um tal de Senhor Polícia. Eu gosto de estar a par 

com o mundo. 

O que eu abomino verdadeiramente é o facto de os muros me corta-

rem a imaginação. 

Como o meu jardim não tem muros, também a minha imaginação não 

os teme, com esta “não-impedição” à minha imaginação, pretendo então falar do 

que me vai na alma. 

Cegonhas são seres formidáveis que, no geral, têm bico e penas. São 

animais livres, mas pouco imaginativos, visto que constroem os seus ninhos nas 

construções humanas e não as fazem de raiz. Pelo menos as cegonhas que 

conheço são assim. 

Talvez não sejam assim tão livres, ou talvez o jardim delas, ao contrá-

rio do meu, tenha muros. 

Para contrastar com as cegonhas, sirvam-nos de exemplo as andori-

nhas. 

As andorinhas são seres, também eles, formidáveis com bico e penas. 

Mas, ao contrário das cegonhas, as andorinhas são imaginativas, fazendo o seu 

ninho onde quiserem e com o que lhes convier. 

 

Nota do “autor”: Visto que “no meu jardim não há muros”, então 

decidi que não pretendo formular uma conclusão e deixo-a a cargo do leitor, para 

que este destrua os seus próprios muros. 

 
Magda Dias, 10ºB 

 

No meu jardim não há muros... Há plantas que desabrocham com 

o calor do Verão e que sobrevivem às temperaturas frias do Inverno, há uma 

erupção de vida animal que emigra anualmente, mas volta sempre todos os 

anos à copa das nossas árvores. 

Há gargalhadas de crianças que se divertem com a sua própria 

imaginação e pensamentos, mas há também o choro quando esfolam os 

joelhos. 

Há fragrâncias de todas as estações do ano: das múltiplas flores 

da primavera; das folhas secas do outono; da chuva e do vento forte; do 

calor do verão, quando se ouvem vozes de jantares familiares que se prolon-

gam pelas noites quentes. Há memórias e conversas sussurradas aos ouvi-

dos do universo enquanto mãe e filhos observam o céu estrelado na expec-

tativa de verem estrelas cadentes. 

No meu jardim, não há muros maciços, o meu jardim é palco da 

união de uma família comum e que sonha com o próximo Verão, de uma 

família que está determinada em ultrapassar todos os momentos difíceis. 

No meu jardim não há muros, nele a vida fervilha e há a esperan-

ça num amanhã melhor. 

No meu jardim, há pessoas felizes. Querem fazer parte dele? 

 
Mariana Domingues, 10º B 

O telefone toca e rapidamente desperto do meu 
maravilhoso e habitual sonho em que nado para o infinito, sem 
limites sem vidros, sem vozes traiçoeiras que dizem para desistir. 

Como de costume não sou o único a acordar. São sete 
da manhã e estamos todos preparados para mais um dia de rotina 
monótona dentro do aquário. 

Saio rapidamente do meu esconderijo para conseguir 
ver a Dona Maria sair de casa apressada, após atender o telefone e 
dizer algo do género: “estou a caminho”. É a melhor parte do dia 
porque, durante uns curtos, mas fantásticos segundos, consigo ver 
para além da porta de casa, quando esta é aberta. 

Infelizmente, com o bater da porta, volto a mim e tenho 
de me obrigar a proferir as irritantes palavras do costume: “não! Tu 
és um peixe, comporta-te e faz o mesmo que os outros!” 

Cada dia que passa estas palavras deixam-me uma má 
disposição cada vez maior porque simplesmente não me perten-
cem, porque eu não sou assim e não me posso obrigar a algo que 
me deixa em tão grande estado de angústia. 

Portanto, nos últimos dias, não tenho cumprido com o 
meu horário, não tenho praticado a rotina. Prefiro dedicar-me aos 
meus pensamentos e estratégias de uma “possível” fuga. 

A única coisa que não muda no meio de tudo é a 
forma apressada como nado para ver para além da porta. 

- O que estás aqui a fazer? – é a maneira mais simpáti-
ca de um dos meus vizinhos dizer “bom dia” – Outra vez por aqui? 
Não te cansas? 

- Bom dia… Estou a tentar ver para além daquela porta, 
parece tão grande e fantástico! 

Mas, como de costume, ouço apenas um suspiro de 
desprezo como resposta. De seguida, ele dirige-se para o fundo do 
aquário, para apreciar o cenário irreal e horrível do fundo do mar. 
Como odeio aquele cenário! 

Será que mais ninguém consegue ver para além do fino 
vidro transparente que nos separa da realidade? Como é isso 
possível? Será que para eles é opaco como os muros que separam 
os jardins que consigo ver lá fora? Não para mim! O meu jardim não 
tem muros! 

Contrariado, dirijo-me para o cenário, porque faz parte 
da nossa rotina, mas, por outro lado, porque ainda tenho esperança 
de encontrar alguém que partilhe da mesma opinião que eu. 

Mas, assim que chego, ouço palavras que me irritam 
profundamente! 

- Como é bom estar em casa! Estas cores vivas, o azul, 
os corais… 

O resultado de guardar o que penso para mim durante 
tanto tempo é bastante pior do que pensava. Não me consigo mais 
conter e as palavras são disparadas bruscamente da minha boca: 

- Vocês não têm olhos? Não pensam? São assim tão 
inúteis? Todos os dias é a mesma coisa! ISTO NÃO É REAL! 
Sabem que mais? Preferia morrer na realidade do que viver na 
irrealidade! Não quero muros nem fronteiras! ESTOU FARTO! 

Dito isto, nado o mais rapidamente possível para me 
afastar de tudo aquilo. Do “mundo” que me exigem dentro de quatro 
paredes que, apesar de finas, não deixam de ser trituradoras de 
sonhos e alegrias. 

Dentro da minha cabeça tenho uma ideia tão fixa, de 
que quero ser leve, que não me lembro da existência dos vidros. 
Bato com tanta violência que até tenho a ideia de a ouvir a rachar. 
Depois disso não me recordo de absolutamente nada. 

Pela primeira vez na minha vida, não acordei com o 
som do telefone da Dona Maria, pela primeira vez não nadei para 
ver para além da porta, pela primeira vez não ouvi os meus vizinhos 
lamentarem-se pelo meu estranho comportamento. 

Abro os olhos lentamente, não sei onde estou, mas 
parece que o horrível cenário me continua a perseguir! 

- Devemos-te um enorme pedido de desculpas e um 
ainda maior e sentido “obrigado”! – disse uma voz familiar. 

São vozes que me vão pondo a par de tudo: a minha ira 
do dia anterior, a Dona Maria aflita por ver o aquário partido e a 
esvaziar, as suas mãos cuidadosas, pegando-nos um a um e 
colocando-nos num pequeníssimo alguidar, o som do motor de um 
carro, os trambolhões durante o caminho, uma praia, o leve bater 
das ondas que rapidamente os apaixonou, a liberdade, A NOSSA 
VERDADEIRA CASA! 

A minha energia volta de repente ao perceber aquelas 
palavras cruzadas de inúmeros peixes ao mesmo tempo. O que 
resta das minhas poucas forças serve para acabar de abrir os 
olhos, com a ansiedade de contemplar aquele paraíso. 

A minha raiva, o meu tão grande desejo de viver 
livremente fez com que isto acontecesse! 

Não posso perder nem mais um dia a sonhar. É a partir 
deste dia que todos os meus sonhos se tornarão realidade. Final-
mente posso gritar de alegria: “ O MEU JARDIM NÃO TEM MU-
ROS!”. 

Beatriz Pais  - 10ºB 
 

No meu jardim não há muros! 

Desafio de escrita criativa/reflexiva lançado pela professora Helena Silva aos seus alunos 



 O MOCHO   junho 2014 

 
Página 18 

 

  Sugestão de leitura 
ZERO – A Biografia de uma Ideia 

Perigosa  (Charles Seife) 

 

A sugestão de leitura que 
proponho neste número do jornal “O 
Mocho” permite alargar o conheci-
mento sobre a história de um núme-
ro que usamos todos os dias e que 
nem sempre é devidamente valori-
zado – o zero. 

A sua importância é muito 
maior do que a que resulta da gran-
diosidade que pode conferir a um 
número inteiro, se escrito à direita 
de outro algarismo significativo, ou 
da menoridade a que pode conde-
nar um número, se registado à 
direita da vírgula que separa a sua 
parte inteira da decimal – do infinita-
mente grande ao infinitamente 
pequeno... 

 
Necessário, controverso, peri-

goso, respeitado, perseguido e 
banido – capaz de fazer parar 
motores de navios, de alterar rotas 

ou de impedir cálculos. A longa e 
atribulada história do número zero 
é–nos apresentada em nove capí-
tulos por Charles Seife, matemático 
e jornalista americano. 

No sentido de espicaçar a  
vossa curiosidade, deixo– vos, bem 
a propósito do título do livro, alguns 
excertos do seu capítulo zero. 

 
“O zero atingiu o USS Yorktown 

como um torpedo. No dia 21 de 
Setembro de 1997, enquanto nave-
gava ao largo da costa da Virgínia, 
o cruzador de mil milhões de dóla-
res estremeceu e parou. [...] 

Os navios de guerra foram 
desenhados para aguentarem o 
impacto de um torpedo ou a explo-
são de uma bomba. Embora esti-
vesse blindado contra armas, 
ninguém pensou defender o York-
town do zero. Foi um erro grave. 

Os computadores do Yorktown 
tinham acabado de receber softwa-
re novo que estava a controlar os 
motores. Infelizmente, ninguém 
tinha detetado a bomba relógio 

latente no código, um zero que era 
suposto os engenheiros terem 
retirado quando instalavam o soft-
ware. [...] 

Quando o sistema de computa-
dores do Yorktown tentou dividir 
por zero, 8 0 00 0  cavalos tornaram
–se instantaneamente inúteis. 
Demorou quase três horas para 
ligar os controles de emergência 
aos motores, e então o Yorktown 
arrastou–se até ao porto. Os enge-
nheiros demoraram dois dias para 
se libertarem do zero, reparando os 
motores e pondo o Yorktown de 
novo em condições de combate. 

Nenhum outro número pode 
fazer tanto dano. 

[...] 
Esta é a história do zero, desde 

o seu nascimento na Antiguidade 
até ao seu crescimento e sustento 
no Oriente, a sua luta para ser 
aceite na Europa, a sua ascensão 
no Ocidente e a sua ameaça sem-
pre presente na física moderna. É a 
história das pessoas que se deba-
teram sobre o significado do núme-
ro misterioso – os eruditos e os 
místicos, os cientistas e os religio-
sos [...]. É a história das tentativas 
do mundo ocidental para se prote-
ger em vão (e por vezes violenta-
mente) de uma ideia oriental. 

[...] 
O zero esteve no cerne da 

batalha entre o Oriente e o Ociden-
te. O zero esteve no centro da 
contenda entre a religião e a ciên-
cia. O zero tornou–se a linguagem 
da natureza e a mais importante 
ferramenta da Matemática. E os 
mais profundos problemas da 
Física – o escuro núcleo de um 
buraco negro e o brilhante clarão 

do big bang – são lutas para derro-
tar o zero. 

Contudo, ao longo de toda a 
sua história, apesar da rejeição e 
do exílio, o zero derrotou sempre 
aqueles que se lhe opuseram. A 
humanidade nunca conseguiu 
forçar o zero a ajustar–se às suas 
filosofias. Em vez disso, o zero 
moldou a visão que a humanidade 
tem do universo – e de Deus.” 

 

Gradiva, Col. Ciência Aberta, 

112  

 

Boas e frequentes leituras! 

 

 
 

Helena Cunha 

Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais  

 Hoje escrevo eu… 

Rafael Borges 

 

Lute contra a indiferença! 
 

T 
odos seremos velhos. Esta é uma verdade universal, excetuando os casos que não queríamos que sucedessem. Ora, de tão certa que é a 

afirmação, pouca é a importância que damos a este facto. Será que só percebemos que a velhice realmente existe quando a ela chegamos? 

Pois, parece ser isto o que acontece hoje.  

Já pensou hoje em alguém velho? E mais novo? Fico satisfeito se sorriu dizendo sim a ambas as perguntas.  

O que se constata é que, por variadas razões, e não-razões mais ainda, os nossos velhos ficam demasiado de parte das nossas vidas. O mais grave de 

tudo isto não é não terem tanta atenção como os mais jovens, o problema é que eles já não vivem a vida como os seus filhos e netos. Muitos, infelizmen-

te, vivem sós. Provavelmente são dos poucos que restam na sua rua, que filhos e netos já partiram para longe. Isto é verdadeiramente triste. Eles mere-

cem mais. Muito mais.  

E quem lhes pode dar mais? Sou eu, é você que lê, são aquelas pessoas a quem dirá que o façam, que o dirão a outros. E isto, espero eu, motivará 

(pelo menos um pouco) a reflexão sobre este grave problema.  

Faça algo diferente hoje, nem que seja só hoje. Pode ser que alguém se lembre de escrever coisas destas todos os dias, para que todos possam fazer 

outras pessoas felizes todos os dias. Os nossos velhos agradecerão.  

É mais que certo, Todos seremos velhos.  
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As experiências que temos fazem 
parte do nosso ensinamento. Uma lição de vida a 
cada momento, nos bons e nos maus. Foram 6 
meses de viagem que nos enriqueceram e que 
nos fazem hoje encarar tudo de maneira diferen-
te. 
 Ao longo da viagem, fomos sempre con-
frontados com dificuldades. Foi na Índia que mais 
o sentimos. Vimos pobreza extrema, tomámos 
banho com água do poço, tivemos refeições com 
alimentos por onde ratos tinham passado (nós 
próprios o testemunhámos), dormimos no chão 
de uma plataforma de comboios juntamente com 
cães e pessoas, etc. Um Gap Year, não é ape-
nas diversão. 
 O mundo está repleto de lugares fantásti-
cos. Tivemos oportunidade de conhecer sítios 
onde nunca nos tínhamos imaginado visitar com 
19 anos de idade. Por entre lugares, monumen-
tos, paisagens mais ou menos conhecidos, 
fomos ficando maravilhados. Por vezes, pensá-
vamos até que aquilo que víamos era uma mira-
gem. O Taj Mahal é disso exemplo. Parecíamos 
estar perante uma tela. 
 Ao viajar fomos conhecendo muitas pessoas. 
Das mais variadas nacionalidades, estilos de 
vida e modos de pensar, fomos sempre apren-

dendo algo com todas elas. Em Phnom Penh, 
capital do Camboja, conhecemos o Luís Arieira. 
Um português que vive e trabalha naquele país. 
Recebeu-nos como um bom “tuga” sabe fazer. 
Foi ótimo poder falar com alguém da nossa 
“terra”. Já no Vietname, tivemos a sorte de 
conhecer o Jack e a Chloe. Dois ingleses de 
quem viríamos a ficar amigos e viajar durante 
quase um mês. Juntos, parecíamos uma peque-
na família.  

  Após sangue, suor e lágrimas, após 
momentos de êxtase, chegámos ao fim de uma 
viagem renovadora. Somos hoje diferentes. Se 
um dos objetivos de um Gap Year é o nosso 
desenvolvimento intelectual, então esse objetivo 
está cumprido. Estamos hoje mais fortes, frutos 
de um enxerto numa árvore da vida.  

 

  André e Hugo 

Hoje, dia 4 de maio, chega ao fim o 

Gap Year Levado ao

(s) Extremo(s). 3 continen-

tes, 22 países, 20 lugares património Mundial 
da UNESCO e muitas aventuras depois, esta-
mos de regresso a Portugal, o nosso país 
preferido. 

Ajudar crianças, andar à boleia, viver no 
deserto, passar o Natal com uma família desco-
nhecida, tomar banho no Oceano Índico, viver 
sem água canalizada e eletricidade, fazer cou-
chsurfing, conhecer pessoas com histórias de 
vida inspiradoras, dormir no chão, andar num 
chapa com 25 pessoas, comer com as mãos, 
cozinhar, tomar banho ao balde, cozer e lavar 
roupa à mão, foram algumas das experiências 
únicas que vivemos ao longo desta viagem. 

Na última etapa encetámos um inesperado 
e alucinante périplo pela Europa, onde chegá-
mos mesmo a acordar num país, almoçar nou-
tro e ir dormir ao seguinte, a um ritmo cansativo, 
mas obviamente entusiasmante! 

Terminada toda esta jornada é hora de 
fazer um balanço final. Voltamos pessoas 
diferentes. Mudámos a nossa maneira de ver o 
Mundo e sentimo-nos mais maduros. 

Passámos fome. No presente, valorizamos 
mais a comida e deixámos de ser 

“esquisitinhos”. 
Estivemos em países inseguros. No pre-

sente, valorizamos a segurança. 
Andámos em chapas. No presente, valori-

zamos os nossos transportes públicos. 
Estivemos longe da família. No presente, 

valorizamos mais os nossos ente queridos. 
Vivemos sem água canalizada. No presen-

te, valorizamos o “abrir uma torneira”. 
Sofremos com a humidade desgastante e 

as elevadas amplitudes térmicas. No presente, 
valorizamos o nosso clima.  

 
Depois do contacto com pessoas, culturas 

e conceitos de felicidade tão diferentes, precisa-
mos de menos para sermos felizes. Acabamos 
por relativizar os problemas, porque, afinal, 

estamos no paraíso! 
 Depois de termos vivido a experiência da 

nossa vida, não podemos deixar de agradecer à 
Fundação Lapa do Lobo, que financiou e apoiou 
este projeto incondicionalmente! 

Devemos também um agradecimento espe-
cial a todos os seguidores da nossa viagem. 
Muito obrigado por todos os comentários e pala-
vras de apoio! Sem vós teria sido muito mais 
difícil superar os maus momentos e esperamos 
que também vocês tenham gostado de viajar 
connosco. 

UM ETERNO OBRIGADO! Até à próxima 
aventura! 

 
André, João e Tomás 

Caídos no oriente 


