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Festa do  

Empreendedorismo 

 

Os alunos do 8º A, em Vi-
seu, e um grupo de alunos 
do 12º A/B, em Nelas, mos-
traram os seus projetos 
empreendedores 

Beleza, emoção, encanto e muito talento  

pautaram a participação da  nossa escola  

na edição deste ano das Escolíadas! 

O grupo parla-
mentar do Cír-
culo de Viseu na 
Sessão Nacio-
nal do Parla-
mento dos Jo-
vens, que inte-
grava o João 
Ambrósio e a 
Joana Pinto (12º 
A), esteve à al-
tura das respon-
sabilidades 

Representação condigna! 

O Bruno e o Paiva foram ao “cinco 

para a meia-noite” contar o seu 

périplo pelas américas enquanto 

um fósforo ardia! 

Biblioteca distinguida em  

concurso lançado pela RBE  
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 Em reconhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito da promo-
ção da leitura, a biblioteca escolar foi agora distinguida pelo  projeto «Ler 
e escrever+: um caminho para o sucesso»,  num concurso lançado pela 
Rede das Bibliotecas Escolares. 
 O reconhecimento deve-se ao trabalho desenvolvido ao longo de 
vários anos, nos diferentes ciclos de escolaridade, e em diferentes áreas 
das literacias. Esse trabalho, que incluiu o desenvolvimento de projetos 
como «a promoção do sucesso escolar com histórias de encantar», 
«debate com livros e chocolate», oficinas de leitura e de escrita, lança-
mento do livro «Vozes», deu forma à candidatura cujos argumentos con-
venceram o júri do concurso.  
 Falta dizer que o prémio já tem alguma expressão - 2650 euros, 
que vão ser gastos no enriquecimento do fundo documental, na formação 
e aquisição de mobiliário. 

Projetos e empreendedorismo 
 
Está muito em voga o empreendedorismo. O tema 
começa a mexer com o pessoal mais jovem, as 
escolas e os alunos. Mesmo o nosso Agrupamento, 
em colaboração com a Fundação Lapa do Lobo, 
recebeu neste ano letivo, um dos atuais “gurus” desta 
dinâmica, o conhecido Miguel Gonçalves. Também 
alguns grupos de alunos, orientados por professores 
da escola (Prof. Virgilio Henriques e Jorge Figueiredo) 
têm participado, extra escola, em ações /concursos 
sobre esta temática. 
 
A nivel nacional, o ultimo número da revista “VISÃO”, 
dedica a sua manchete ao tema “Miúdos que criaram 
negócios”, referindo que “têm menos de 20 anos, 
acreditam nas suas ideias, arriscam por conta própria 
e ganham dinheiro.  O País só agora os começa a 
descobrir”. Se lermos os artigos de dentro, 
descobrimos os jovens que arriscam – seja no serviço 
de design gráfico, marcas de vestuário, plataformas 
online, brinquedos, etc. Quase todos muito jovens, 
gerem negócios de muitos milhares de euros. 
 
Empurrados ou não pela tão repetida “crise” (a 
verdade é que, desde que me lembro que esta palavra 
persegue Portugal e os portugueses), os jovens 
parecem mais dinâmicos, mais “desenrascados”, mais 
confiantes – e, provavelmente, terão mesmo de o ser, 
num mundo que cada vez se mostra mais competitivo. 
Os empregos para toda a vida, seja no mundo 
empresarial, seja na esfera pública (os tradicionais 
“funcionários públicos”) têm os seus dias contados.  
A iniciativa privada individual está, assim, cada vez 
mais atual. Cada um olha à sua volta, procurando ver 
oportunidades de negócio, criar coisas novas ou 
simplesmente pôr em ação ideias antigas. É o tempo 
de criar sonhos e, nalguns casos, transformar estes 
sonhos em negócios. 
 
Na nossa escola, abundam os exemplos de dinâmicas 
empreendedoras, seja dentro ou fora das salas de 
aula. Multiplos projetos, que inculcam nos mais jovens 
a criatividade, a confiança, a destreza, as 
competências das áreas sociais e das ciências. As 
participações de alunos/turmas na feira medieval, no 
sarau final, no carnaval (escolar e de canas), na mesa 
de outono, olímpiadas diversas e projetos desportivos - 
em multiplos eventos do plano de atividades, são 
exemplos perfeitos dessa dinâmica, entusiasmo e 
capacidade de iniciativa. Pela sua atualidade e porque 
resultaram principalmente da iniciativa e méritos 
pessoais, destacarei outras três, de alunos nossos: a 
do João Ambrósio (12ºA), em realce no Jornal do 
Centro e que ganhou o 3º prémio nacional no concurso 
“venda direta/método de venda alternativa”;  a 
publicação em livro, de um conto da autoria do Rafael 
Borges (12ºA) e a magnifica participação do Cristiano 
Pereira (10ºA) no campeonato do mundo de atletismo, 
que se iniciará dia 11 de Junho em Praga, República 
Checa, na qualidade de atleta da Seleção Nacional.. 
Quantos se lhes seguirão? 

EDITORIAL 

António José R. Cunha 
 

Diretor do Agrupamento 

 
Disciplina 

 
Média de escola 

 
Média nacional 

 
Português 

 
9º Ano 

 
57,8% 

 
49,0% 

 
Português 

 
12º Ano 

 
13,4 

 
12,2 

 
Geografia 

 
9º Ano 

 
55,1% 

 
50,0% 

 
Matemática A 

 
12º Ano 

 
12,7 

 
9,3 

 
Matemática A 

 
11º Ano 

 
10,1 

 
8,0 

 
Matemática 

 
9º Ano 

 
38,7% 

 
32,4% 

 
Filosofia 

 
11º Ano 

 
12,4 

 
10,5 

 
História 

 
9º Ano 

 

 
60,2% 

 
51,7% 

 
Física e Química 

 
11º Ano 

 
8,0 

 
8,3 

 
Ciências naturais 

 
9º Ano 

 
53% 

 
46,6% 

Resultados dos testes intermédios 



 O MOCHO   Junho  2013 

 
Página 3 

 Nos pretéritos dias 27 e 28 de 
maio decorreu a Sessão Nacional do 
Parlamento dos Jovens do ensino secundá-
rio, na Assembleia da República, em 
Lisboa, para a qual fomos eleitos, na fase 
distrital, para representar o Círculo de 
Viseu. 
 O programa Parlamento dos 
Jovens é uma iniciativa institucional da 
Assembleia da República que procura 
incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política. 
 Partimos de Viseu pelas 09:00h e, 
uma vez chegados ao Palácio de Belém 
por volta das 14:00h, integrámos a 4ª 
comissão com 32 jovens deputados e cuja 
mesa era constituída pelos deputados Rita 
Rato (PCP) e Rui Duarte (PS). Em cada 
comissão era necessário debater, na 
generalidade e na especialidade, os 
Projetos de Recomendação aprovados nos 
diversos círculos eleitorais, de forma a 
redigir um Projeto de Recomendação que 
apresentasse, no máximo, cinco medidas. 
 No âmbito do programa cultural, 
houve, antes do jantar, atuações por parte 
do grupo de dança do Agrupamento de 
Escolas de Águas Santas.  
 No final do dia, estavam propostas 
19 medidas, resultado do trabalho das 
quatro comissões, que visavam, sobretudo, 

quatro aspetos fundamentais, tendo em 
conta o tema em debate, “Os jovens e o 
emprego: Que futuro?”: benefícios fiscais, 
aproveitamento dos recursos endógenos, 
atualização de programas curriculares e, 
finalmente, fomento do empreendedorismo 

jovem. 
               Uma vez terminados os trabalhos , 
fomos para o Inatel de Oeiras, onde 
pernoitámos, já conhecendo o conteúdo do 
Projeto de Recomendação aprovado e que 
viria a ser apresentado e votado no dia 

seguinte na Sessão Plenária. Tivemos 
ainda oportunidade de rever os trabalhos 
no canal do parlamento, ARtv. 

  No dia seguinte, a Sessão Plenária 
teve  início pelas 10:00h, não contando 
com a abertura solene pela Presidente da 
Assembleia da República, Maria de Assun-
ção Esteves, como inicialmente previsto, 
substituída pelo Presidente da Comissão 
de Educação, Ciência e Cultura, Dr. Ribeiro 
e Castro.; prolongou-se até às 17:30h. 
Nesta, houve um período de questões a 
deputados dos seis partidos com represen-
tação no parlamento, (PSD, CDS-PP, PS, 
BE, PCP, PEV), seguindo-se a discussão 
das medidas anteriormente aprovadas 
pelos 130 jovens deputados em representa-
ção dos 22 círculos eleitorais. 

  
 Depois de dois intensos dias, o programa 
Parlamento dos Jovens concretizou as 
nossas expetativas, revelando-se uma 
ótima ferramenta de aproximação ao 
trabalho parlamentar desenvolvido na 
Assembleia da República. Esta experiência 
foi bastante profícua, exigindo de nós 
capacidades argumentativas, discursivas e 
reflexivas; competências fundamentais na 
participação cívica. 

 

Joana Pinto/João Ambrósio 
 

Projeto de recomendação aprovado na votação final global 
 
1. Implementação de escalonamentos, ao nível de impostos, para empresas 

que integrem nos seus quadros 15% de jovens recém-licenciados, devida-
mente qualificados, promovendo o emprego jovem. Este incentivo seria 
anulado, caso se verificassem despedimentos, exceto despedimentos com 
justa causa. 

2. Reduzir a TSU para as empresas exportadoras em pelo menos 4% aliando a 
esta uma redução em 10% no IRC para as empresas que façam novos 
investimentos, atraindo o investimento direto estrangeiro imediato. 

3. Fomentar a implantação do microcrédito em Portugal, lançando uma agência 
governamental para a avaliação de pequenos projetos empresariais destina-
da a fornecer indicações sobre viabilidade, grau de risco, prazos de retorno 
de investimento. Indicações a disponibilizar a potenciais investidores, 
conferindo benefícios fiscais aos investidores de microcrédito em sede de IRS 
(indivíduos) ou IRC (empresas), num esquema semelhante às deduções para 
a solidariedade social e à lei do mecenato; e criando uma plataforma digital 
que promova o encontro entre os candidatos a microcrédito e os potenciais 
investidores. 

4. Atribuir benefícios fiscais a empresas (tais como a redução de IRC e de 
segurança social), bem como facilitar a burocracia inerente a empresas 
criadas por jovens e/ou que empreguem uma percentagem significativa de 
jovens. 

5. Apostar no desenvolvimento das atividades primárias, implementando 
empresas nas zonas com potencial do País, aproveitando o uso das matérias
-primas naturais, captando investimento nacional e estrangeiro, do ponto de 
vista do investidor, com a colaboração da associação empresarial de Portu-
gal.  

6. Deve-se incentivar à criação de associações de produtores locais, como 
cooperativas, as quais devem ter os seus produtos adquiridos por superfícies 
comerciais, que teriam assim alguns benefícios fiscais. Caso estas cooperati-
vas possuam terrenos abandonados ou não ocupados devem, os mesmos, 
ser atribuídos e rentabilizados na aposta às energias renováveis, nomeada-
mente no desenvolvimento da energia solar, a partir da criação das hortas 
solares e de energia hídrica, apostando-se no desenvolvimento de barragens. 

7. Reforçar o investimento e atualizar os recursos profissionais e superiores, 
adaptando-os à atual realidade mundial e às necessidades dos mercados, 
dando maior realce às áreas em que temos vantagens competitivas (energias 
renováveis, economia do mar, turismo, economia florestal, produção de vinho 
e calçado, entre outras), que promovam o desenvolvimento sustentável do 
país.  

8. Sensibilizar os jovens para as potencialidades do setor primário, incentivando 
o rejuvenescimento das atividades ligadas ao mesmo e o regresso às áreas 
inerentes a este setor, desenvolvendo projetos de aproveitamento dos 
recursos endógenos e de mais potencialidades destes locais, utilizando para 
esse fim os programas já existentes a nível europeu. 

9. Promover a divulgação e coligação de empresas recém-criadas por jovens no 
mercado nacional e internacional, com especial destaque para os CPLP, 
como forma de estágio, com vista a formação de linhas de produção entre 
estas empresas, para que possam ser mais competitivas com o estrangeiro. 

10. Criação de parcerias entre o estado português e empresas internacionais 
reconhecidas para jovens trabalhadores que apresentem projetos de investi-
mento futuro em Portugal, aos quais se atribuirá bolsas de estudo formação/

estágio nessas mesmas empresas, aumentando assim a produtividade, 
criatividade e o empreendedorismo português. 

Discussão intensa e animada na Sessão Nacional com 

participação meritória dos nossos deputados João Am-

brósio e Joana Pinto, integrados no Círculo de Viseu 

O trabalho começou, no dia 27, nas Comissões (os nossos deputados estavam na 4ª 
Comissão), de onde sairiam as propostas a levar à sessão plenária do dia seguinte. 

 No dia 15 de maio, a fim de 
sensibilizar os jovens para o exercício 
de uma cidadania responsável e 
prevenir a criminalidade, a turma de 
Serviços Jurídicos do 11º deslocou-
se ao Estabelecimento Prisional 
Regional de Viseu, situado na cidade 
de Viseu e ao Estabelecimento 
Prisional de Viseu, situado em Vila 
Nova do Campo - Viseu. 

Por volta das 10:30h da manhã, 
iniciámos a atividade “Estou privado 
da liberdade” no EPR de Viseu 
(Estabelecimento Prisional Regional 
de Viseu) em que nós (a turma 
11ºSJ) fomos envolvidos numa 
experiência simulada em ambiente 
prisional que nos permitiu sentir o 
que realmente significa estar privado 
da liberdade. Conhecemos também 
um pouco de algumas facetas da vida 
prisional.  

Durante este primeiro momento, 
estivemos em contato com duas 
estagiárias de nacionalidade espa-
nhola (Ana e Sílvia) que se encontra-
vam em Portugal, no âmbito do 
programa “Erasmus”. Conhecemos o 
Dr. Rui Lima, Técnico Superior do 
Estabelecimento Prisional, que se 
disponibilizou-se para nos acompa-
nhar nas várias etapas desta visita. 
Não se limitando a isso, cedeu-nos a 
sua ajuda para o esclarecimento de 
eventuais dúvidas que foram surgin-
do ao longo desta visita.  

Ao fim desta atividade, deslocámo
-nos ao EPE de Vila Nova do Campo 
– Viseu, por meio de um autocarro 
dos Serviços Urbanos de Viseu, para 
assim continuarmos a nossa visita.  

Ao entrarmos neste estabeleci-
mento (EPE de Vila Nova do Campo 
– Viseu), os guardas prisionais 
presentes, procederam à nossa 
identificação, revista e retiraram-nos 
todos os bens que possuíamos. De 
seguida o Dr. Rui Lima, acompanha-
do pelas estagiárias, levou-nos até ao 
Parlatório (deriva do Latim parlere e é 
um lugar onde se recebem visitas 
para conversar). Aí, procedeu-se ao 

debate sobre os dados previamente 

fornecidos pela instituição aquando 
do desenvolvimento da atividade 
“Estou privado da liberdade”. Posteri-
ormente, foi-nos fornecida uma breve 
visita às instalações em reconstrução 
do estabelecimento. 

Por volta das 13h, encaminhámo-
nos para o refeitório do EPE de Vila 
Nova do Campo – Viseu, onde 
almoçámos com a companhia das 
estagiárias e supervisionados por três 
guardas prisionais que nos foram 
levantando questões sobre o nosso 
curso e sobre as possíveis saídas 
profissionais. Ao fim de almoço, cada 
um dos alunos procedeu, como os 
reclusos, à lavagem do próprio talher 
(somente colher e garfo).  

A seguir ao almoço, fomos visitar 
o resto das instalações, incluindo o 
complexo desportivo que se encon-
trava ao lado. Posto isto, fomos 
novamente para dentro do estabeleci-
mento prisional onde, já divididos em 
dois grupos de oito alunos. Os 
primeiros oito alunos foram fechados 
em grupos de quatro, dentro das 
“celas de separação” onde permane-
ceram cerca de 20min. Ao mesmo 
tempo, o outro grupo de oito elemen-
tos, estava a fazer trabalhos iguais 
aos que os reclusos costumam fazer, 
nomeadamente, trabalhos agrícolas 
na quinta do Estabelecimento. 
Posteriormente o primeiro grupo 
procedeu também aos mesmos 

trabalhos, enquanto era a vez do 

segundo grupo ser fechado nas 
mesmas “celas de separação”. 

Para finalizar a nossa visita, 
estivemos à conversa com um 
recluso, onde nos apercebemos das 
atitudes e comportamentos que 
significam não ter controlo das 
nossas vidas e fomos convidados a 
refletir sobre as consequências desta 
omissão. Este recluso partilhou 
connosco as suas experiências 
pessoais, em especial a forma como 
ele se viu envolvido num processo 
judicial a que foi sujeito, partilhando 
também o que significa “Estar privado 
da liberdade” e mostrou o seu 
arrependimento dizendo, nomeada-
mente, o que mudaria na sua vida se 
pudesse voltar atrás.  

Este dia na prisão foi muito 
importante porque tivemos a oportu-
nidade de viver um dia como os 
reclusos, sem as regalias que temos 
presentes no nosso dia-a-dia, dando 
assim valor à palavra LIBERDADE/ 
RESPONSABILIDADE.  

Para concluir, só nos resta 
agradecer ao Estabelecimento 
Prisional por nos ter recebido, ao Drº 
Rui Lima por nos ter acompanhado 
nesta visita enriquecedora e sem 
nunca esquecer, às estagiárias que 
tão bem nos acompanharam e 
ajudaram na realização dos traba-
lhos. 

Turma 11º Serviços Jurídicos  

UM DIA…NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE VISEU 
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Vamo-nos “bater” à bandeira Eco-Escolas 
 

Tal como a bandeira azul para a melhor  praia, a ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) atribui a ban-
deira Eco-escola  às escolas com as melhores práticas ambientais. Como na nossa essas práticas já exis-
tem há muito, chegou a altura de  as vermos reconhecidas candidatando-nos à distinção da ABAE.. 

Caminhar pelo coração! 

 O grupo de biologia lançou o desafio, os 
formandos de turismo desenharam o percurso, 
entre as sombras e os caminhos rurais ao redor 
da vila, pontuado por testemunhos monumen-
tais, alguns alunos (poucos), funcionários 
(poucos também) e professores (ainda menos) 
aceitaram-no e, ao longo de vários quilómetros, 
esqueceram os seus papéis costumeiros e 
descomprimiram em conversas informais, co-
nheceram alguns pormenores históricos de 
Canas e de Vale de Madeiros, as duas localida-
des atravessadas, jogaram ao ar livre e, mais do 
que estava previsto, andaram, andaram, anda-
ram…e cansaram-se (uns mais do que outros), 
a ponto de nem os alongamentos do professor 
Zé Silva terem surtido grande efeito!  
 O melhor da festa - ou o pior para alguns, onde o vermelho dominante na ementa terá provocado algumas 
indigestões! - estava no entanto reservado para o jantar, oportunidade para recuperar algumas forças perdidas. 

Eis aqui os guerreiros no merecido descanso no lendário penedo 

mata-burros. 

 Explicar a importância das energias renováveis 
  

 Um técnico da Galp veio à nossa escola falar com os alunos do 6º e 7º 

ano sobre energias renováveis e não renováveis e a sua importância. Aconte-

ceu na biblioteca escolar e integrou-se na divulgação do projeto Missão UP/

Unidos pelo Planeta, em que se procuram sensibilizar os alunos dos 1º e 2º 

ciclos para a temática do consumo de energia. 

 Durante cerca de 45 minutos ficámos a saber, a partir de alguns filmes 

didáticos, que as energias renováveis – produzidas pela água e pelo vento – 

são amigas do ambiente, enquanto as não renováveis são mais poluentes e 

são produzidas a partir de fontes não reutilizáveis. 

 Para mais informações podes ir ao site:   

 http://www.missaoup.com/#home  

André Neto, 7º A 

 
 

Pelas oito horas da manhã, do dia 22 de maio de 
2013 partimos alegres e bem - dispostos, rumo às Grutas 
da Moeda e à cidade de Tomar, onde visitámos: o 
Convento de Cristo, o Museu dos Fósforos e uma olaria.  

Chegados às grutas, o senhor que nos guiou, deu a 
cada um de nós um guião e um lápis, onde íamos anotan-
do, passo a passo, as informações importantes que nos 
iam sendo dadas. Um dado importante que aprendemos 
foi que estas grutas se situam em zonas calcárias – 
regiões em que a água, juntamente com o calcário, forma 
verdadeiras maravilhas da Natureza! De facto, sentimo-
nos deveras extasiados com tanta beleza!... 

Nas grutas pudemos observar lagos de água 
cristalina, belas cascatas cantantes, maravilhosas 
estalactites e estalagmites que, quando se unem formam 
elegantes colunas. O cheiro que se sentia no interior 
assemelhava- -se ao cloro das piscinas. A temperatura 
era amena. 

Dali, passámos ao Centro de Ciência e Ambiente, 
onde nos foram dadas informações sobre: formas de 
relevo, aplicações do calcário e de vários minerais no 
quotidiano das pessoas. Também tivemos o ensejo de 
observar alguns fósseis, para além de belíssimos exempla-
res de minerais, vindo não só de várias regiões de Portu-

gal, mas também de outros países. Ficámos, igualmente 
boquiabertos com a beleza de muitos deles! 

Quase sem darmos por isso, chegou a hora de 
saborearmos os deliciosos farnéis que as nossas mães 
prepararam . 

Repostas as energias, retomámos os autocarros em 
direção à cidade de Tomar, onde começámos por visitar o 
Convento de Cristo. Ali, pareceu termos entrado na 
máquina do tempo, onde recuámos alguns séculos e 
conhecemos figuras importantes da nossa História, 

ligadas àquele monumento: D. 
Gualdim Pais, o Infante D. Henri-

que, o Rei D. Manuel e a Rainha D.ª Catarina. Foi 
muito engraçado! Aquelas figuras foram encarnadas por 
alguns dos nossos colegas. Também pudemos visitar a 
famosa Janela Manuelina, a Charola, o refeitório, a 
cozinha, os dormitórios dos frades e, ainda, o sistema de 
aquecimento de quartos usados pelos mesmos. 

Seguimos, depois para o Museu dos Fósforos, onde 
pudemos ver uma extensa coleção de 40 000 caixas de 
fósforos, oriundas de 117 países. 

Na olaria vimos vários objetos feitos em barro. 
Também tivemos a oportunidade de ver uma senhora a 
trabalhar com a roda do oleiro. - Havia peças muito 
engraçadas, mas muito caras! 

Antes de deixarmos Tomar, dirigimo-nos ao Parque 
da Cidade, onde merendámos e, no fim, saboreámos um 
gelado. 

Finalmente, retomámos os autocarros em direção a 
Canas de Senhorim, onde chegámos pelas 21h. Os nossos 
pais aguardavam-nos já com alguma ansiedade… 

Foi um dia bem passado que, certamente, ficará 
nas nossas memórias. 

 
Composição coletiva escrita pela  

da Turma do 3.º F - Canas de Senhorim  

http://www.missaoup.com/#home
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Coreia do Norte: um outro 

muro que falta derrubar. 

  

 Sinceramente, custa-me mesmo muito enten-
der tanta coisa estranha que caracteriza este país. 
Há ainda coisas ditas normais por lá?! 
 Apesar do enorme poderio militar exibido pelo 
regime de Pyongyang, a maioria da população 
passa fome. Como é possível que as forças arma-
das sejam mais importantes que o combate contra 
a pobreza? E mais: como chora o povo desalmada-
mente a morte do seu ex-líder? 
 A anormalidade – vista pelos padrões ociden-
tais e favorecida pelo véu de desconhecimento que 
continua a encobrir aquela cultura – deste estado 
não se fica por aqui: para quem não sabe, na Co-
reia do Norte vigora o conceito da 
“responsabilidade repartida”, ou seja, uma pessoa é 
presa e, fazendo todo o sentido, é acompanhada 
pelos familiares e amigos. Como se não bastasse, 
pode até ser-se preso por se ter um rádio sem auto-
rização! Mais insólito ainda: são apenas permitidos 
28 cortes de cabelo! 
 Se não são ainda suficientes as surpresas, 
falemos de outros assuntos não menos estranhos. 
Conforme se tem ouvido falar, o regime de Py-
ongyang continua a testar armas, algumas delas 
nucleares. Como é possível gente louca como esta 
ter tamanha capacidade nas mãos? Quando farão 
das ameaças ataques? Apesar de tudo, sabe-se 
que, embora sejam mais de um milhão os soldados 
e imensa a artilharia, grande parte é já antiga e os 
números são mais impressionantes do que o seu 
poder efetivo. Só isto permite compreender que 
cheguem vindas da Coreia do Norte imagens de 
ações militares alteradas pelo uso – ainda por cima 
mal dissimulado – do Photoshop. Enfim… Os líde-
res deste país são loucos, porém, ainda que não 
pareçam, são racionais, com tudo isto vão ganhan-
do enorme força na hora de negociar. 

O que acabei de descrever parece um 
texto de mentiras mas o que é facto é que o país de 
Kim Jong-un é um gigantesco problema que a co-
munidade internacional tem nas mãos, e ninguém 
as quer sujar. Até onde isto poderá ir? O que pre-
tendem efetivamente? É incompreensível este regi-
me! Pobres dos cidadãos que na sua ignorância e 
miséria trabalham duramente e são escandalosa-
mente condenados à privação de um bem que de-
veria ser universal: a liberdade. 

Em suma, não serve este texto para pen-

sarmos que, afinal, vivemos num país utópico, ape-

nas tem como objetivo dar-nos uma ideia do que se 

passa naquele país – onde as militares usam saltos 

altos! – e o que é o ser humano capaz de fazer e 

deixar que se faça. 

Hoje escrevo eu… 
 

André Alves, 12º A 

Rafael Borges, 12º A 

Mudar Portugal 

 

H 
oje em dia vivemos num mundo/numa sociedade de desafios. 
Para mim, na vida há coisas boas e más (ou menos boas) que 
eu encaro como desafios. Assim, direta ou indiretamente, 
enfrentamo-los e para eles devemos encontrar, rápida e efi-

cazmente, soluções.  
A linha de raciocínio que, atualmente, une a nossa população é só uma: 

o nosso país está “virado do avesso” e as coisas estão muito mal por causa da 
crise. Mas será só por isso? Penso que não. O facto de vivermos esta crise resul-
ta do estado do país, isto é, tudo está “virado do avesso”. 

No caso português, há três aspetos fundamentais que suportam esta 
minha linha de pensamento: o primeiro, Portugal é o único país que está em crise 
há 30 anos; o segundo, há sempre alguém que nos resolve os problemas (que 
não nós); e o terceiro, talvez o mais penoso, passamos a vida a queixar-nos! 

É frequente ouvirmos expressões como “partiu-se”, “acabou-se”, “gastou
-se” (esta sendo a mais usual!), que ilustram na perfeição a forma como o povo 
português se desresponsabiliza e se lamenta. “Quem é que partiu?”, “Quem é que 
gastou?” são questões às quais ninguém sabe (ou quer) responder. Não serão 
elas uma justificação para a nossa passividade perante os acontecimentos?  

O ser humano é insatisfeito por natureza; aquilo que hoje mais deseja, 
amanhã já não quer ou vice-versa. Quando se fala em crise, fala-se em dinheiro, 
dificuldades económicas, sociais... Ora, sabemos que um dos maiores anseios da 
população é ter dinheiro! Quantas vezes se ouve dizer “Ai se eu fosse rico…”? 
Muitas. Porém, em meu entender, as pessoas só não o são, porque não se esfor-
çam o suficiente e este será o grande problema da sociedade portuguesa, isto é, a 
falta de esforço individual ou coletivo. 

 No dia-a-dia, todos nós procuramos, de certa forma, as coisas erradas. 
Porquê? Para evitarmos problemas e não termos que pensar em alternativas ou 
soluções! Será uma atitude correta? Penso que não.  

O negativismo atual, em Portugal, em particular, traduz a nossa falta de 
confiança no futuro. Quando alguém pergunta como “vamos”, respondemos "ando 
atrás do prejuízo" ou então “mais ou menos”.  

Este pensamento está errado como também é grave, bastante grave 
até! Porque é que, em vez de corrermos atrás do “prejuízo”, não corremos atrás 
do “lucro”? Temos de nos consciencializar de que, para mudarmos o nosso rumo 
e o do nosso país, temos de agir, de fazer alguma coisa, em vez de estarmos 
eternamente à espera de um “empurrão”. 

Neste momento a faixa etária com melhores apetências/condições para 
operar esta mudança é a dos jovens, são eles que devem ser os primeiros a 
mudar – no sentido de saírem da sua zona de conforto - mas não só! A sociedade 
também e muito! Não podemos continuar com o nosso fatalismo do “Quem tudo 
quer, tudo perde” ou “Começas bem, vais acabar mal”. Não é fácil, mas “tudo é 
possível quando a alma não é pequena”, não terá já dito isto o nosso Camões? E 
talvez neste verso esteja parte da resposta ao nosso problema. É preciso mudar a 
nossa mentalidade, mas também educar os mais jovens por forma a não terem 
medo do erro, pois é ele que nos faz crescer e evoluir ou não diríamos que “errar 
é humano”? 

Para terminar, gostaria de partilhar uma experiência de leitura, mais 
precisamente de uma fábula cujo tema são os desafios. A fábula apresenta uma 
centena de sapos que pretendem atingir o alto de uma grande torre. Como a 
multidão que assistia a este evento não acreditava que os sapos conseguissem 
alcançar o topo, tentaram desmotivá-los com gritos e palavras pouco simpáticas. 
Alguns sapos começaram a cair, mas para espanto de todos, houve um que 
continuou e atingiu o topo. No final da prova, a curiosidade tomou conta da multi-
dão que queria saber como é que ele tinha conseguido terminar aquele desafio 
tão difícil. Quando lhe foram perguntar, descobriram que ele era surdo, daí não ter 
ouvido as palavras de quem assistia, mas tinha um grande objetivo: realizar o 
sonho de atingir o topo da torre! E foi o que ele fez! 

Tal como o “nosso” sapinho é tempo de lutarmos pelos nossos sonhos, 
por isso, não se sentem, mexam-se! Haverá sempre muita gente a dizer que não 
é possível, mas não desistam e sonhem alto, porque “o sonho comanda a vida”!  

Lutem sempre com todas as vossas forças e ignorem “os profetas da 
desgraça” ou “os Velhos do Restelo”, tal como o sapo da nossa fábula. 

 
André Alves 
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Gap  Year nas Améri-

cas – Após a chegada 

 
 Agora que cheguei a Portugal consegui 
assentar e refletir um pouco sobre os meus 
últimos seis meses. 
 Com esta viagem ganhei muitas coisas 
que achava, até à minha partida, completamen-
te impossíveis. Nunca foi, para mim, uma via-
gem de sonho, até porque era um conceito que 
desconhecia. Mas quando se fala em ter uma 
oportunidade assim, é preciso ir à luta, que ao 
início é bem complicada. Deixar a família e 
todas as outras coisas que temos por cá pode 
não parecer agradável, mas e quando regressa-
mos? Dizemos que foi pouco tempo, que aquela 
coisa peganhosa que provámos até era boa e 
devíamos ter comido mais! Um Gap Year dá 
experiência para a vida... 
 Comecei por aprender que se pode ser 
feliz com muito menos do que se tem. Dei aulas 
durante cinco semanas a crianças realmente 
pobres e recebi sorrisos, abraços, beijos, mo-
mentos que agora recordo e me dão bastante 
vontade de os voltar a ter. A par deste, também 
os outros trabalhos de voluntariado me proporci-
onaram das melhores experiências que tive na 

vida e no final 
disso, consegui 
também enri-
quecer o meu 
currículo, o que 
será sem dúvida 
uma mais valia 
quando decidir entrar 
no mercado de trabalho. 
Consegui cozinhar para 
a minha família quando 
nem uma batata sabia 
cozer, consegui comer 
gafanhotos, aprendi a ser 
mãe de mim próprio! Não há 
quem dobre a roupa nem quem 
cozinhe...  
 Aprender novas línguas parece também 
muito estranho; a aprendizagem na escola é bem 
diferente do aprender para “desenrascar”, mas se 
passarmos a falar fluentemente (no meu caso o 
espanhol) podemos facilmente encurtar relações 
com pessoas e/ou empresas de outros países. 
 O que mais me marca no final disto, para 
além do voluntariado e do carnaval no Rio de 
Janeiro, é também o regresso. Voltar a ver tudo e 
todos é completamente inexplicável. Parece que 
nem sequer saí de casa. Sinto que alguém che-
gou e me contou tudo o que se passou, e até 

mesmo as fotos me parecem montagem.   
  Aos jovens que leiam isto e que estejam a 
pensar candidatar-se ao próximo projeto digo: 
não sejam estúpidos! Esta oportunidade não a 
terão mais na vida, e os outros que terminem a 
universidade primeiro, muito possivelmente 
perderão um ano a encontrar emprego, já vocês 
perderão um ano que parecem dez, e que po-
dem fazer coisas por vinte! 

 
 

Bruno Lourenço/João Paiva 

 

EQUAMAT 

super-heróis da matemática 

 
 O Equamat é um concurso nacional de 
literacia matemática dirigido aos alunos do 3º 
Ciclo, organizado pelo Departamento de Mate-
mática da  Universidade de Aveiro, onde tam-
bém se realiza. 
 Durante 20 a 30 minutos, Os participan-
tes, reunidos em equipas de dois elementos, 
são confrontados com 20 níveis de questões - 
do tipo verdadeiro/falso e respondidas online - 
sobre conteúdos do programa correspondentes 
ao seu ano de escolaridade.  
 A nossa escola participou com algumas 
equipas formadas por alunos do 8ºano, acompa-
nhados pelas professoras Ana Tintim e Catarina 
Azinhaga. 

              Os melhores desempenhos foram os 
das equipas “qualquer conta”, constituída pela 
Tânia Gomes e pela Mariana Pinto, do 8º A 
(nível 15, com o tempo de 15:26), e 
“Sophyvask”, constituída pela Sofia Matias e 
pelo Vasco Ramos, do     8º B (ficaram-se pelo 

nível 11, em 15:12). 
  No final, houve ainda tempo para dar um 
salto à praia da Barra para refrescar ideias e 
recarregar baterias para o resto do ano letivo. 

O programa também incluiu outras atividades como os 
jogos tradicionais. 

 No âmbito da disciplina de Formação Cívica, os alunos 

do 8ºA, acompanhados pela professora Ana Tintim, assisti-

ram a uma ação de formação em primeiros socorros, dinami-

zada pelos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, 

no dia 6 de março. 

 A palestra foi organizada de modo a contemplar uma 

dupla vertente: teórica e prática. Na parte prática os alunos 

foram convidados a executar alguns procedimentos aprendi-

dos, essenciais ao salvamento de vidas, o que fizeram com 

todo o voluntarismo. 

Ação de formação sobre primeiros socorros 

Aprender pequenos gestos que podem salvar vidas 
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Recriação do 25 de Abril de 1974 

O passado dia 24 do mês de abril, assistimos na nossa escola a uma 
recriação da Revolução dos Cravos. As turmas A, B e C do  9º ano 
juntaram-se e, com a ajuda dos professores de história, trouxeram a 
revolução  à escola 
 
 Ao sinal de partida, ao som da música “E depois do Adeus”, de Paulo de 
Carvalho, os militares saírem em direção à sala dos professores para prender os 
informadores da PIDE ali presentes. O povo, ao ver aquilo, questionava-se sobre o 
que se estaria a passar. Foi então que os militares revoltosos deram conta de uma 
fotografia do ditador, António Salazar, e destruíram-na. Levando os fascistas dali, 
dirigiram-se para a secretaria da escola, onde revistaram o cofre e todos os funcioná-
rios ali presentes e voltaram a encontrar dois fascistas, informadores da PIDE, e um 
quadro do ditador que perseguiam. Dirigiram-se então para o átrio, para festejarem a 
revolução. O povo já gritava “Viva a liberdade, Viva a Revolução”. Foi aí que se ouviu 
a “Grândola Vila Morena”, que militares e civis entoaram com alegria. As mulheres 
distribuíram cravos pelas espingardas dos militares e pelos civis. Naquele momento 

foi recriado o quadro alusivo ao 25 de Abril, dia em que Portugal recuperou a liberda-
de. 
 Para finalizar aquela recriação, todos juntos gritámos “Viva a Revo-
lução”, orgulhosos de termos revivido o dia em que ganhámos  LIBERDA-
DE! 
 

Cátia Soeiro, Sara Pais, 9º A 

FEIRA DO LIVRO 2013               
A leitura engrandece a alma.” 

Voltaire 
              Mais uma vez, teve lugar a Feira do Livro, evento que traz à Escola-sede 
todos os alunos do agrupamento. 
 Além de promover o gosto pela leitura, divulgando toda uma vasta gama 
de livros de vários domínios, os mais pequenos tem a oportunidade de passar 
momentos diferentes, no âmbito da Animação, antes ou depois da visita à Feira. 
 Para tal, contámos, como já tem vindo a acontecer, com a imprescindível 
participação dos alunos do Curso profissional de Animação Sociocultural que, a 
tempo inteiro, deram o seu contributo para o enriquecimento do evento que 
decorreu ao longo de toda a semana, com atividades preparadas no âmbito das 
disciplinas técnicas. 
 Poder-se-á fazer ainda melhor, mas toda a contribuição mostra o empe-
nho daqueles que gostam de fazer da Escola um espaço dinâmico. 

Carlinda Oliveira 

  

 

Ação de sensibilização sobre Autismo 
 

No âmbito da formação em contexto de trabalho, a aluna Rafaela 
Santos do 12 ano do curso profissional de Animação Sociocultural, encontra-se 
a fazer estágio na Unidade de Ensino Estruturado para Crianças com Perturba-
ções do Espetro do Autismo (UEEA) do Agrupamento de Escolas de Canas de 
Senhorim, onde dinamizou uma Ação de Sensibilização em conjunto com a sua 
coordenadora Paula Rodrigues e a sua tutora de estágio Tânia Duarte. A ação 
foi moderada pela Dra. Prazeres, fundadora e presidente da Associação Portu-
guesa de Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA). 

A ação realizou-se no passado dia 22 de maio de 2013, no auditó-
rio da Escola Sede do Agrupamento de Canas de Senhorim. Esta teve o objeti-
vo de sensibilizar o meio escolar e comunitário para a aceitação de crianças 
com Perturbações do Espetro do Autismo (PEA) na comunidade e também dar 
a conhecer o que são as PEA. 

É de realçar que o sucesso da mesma, onde se verificou um 
elevado número de inscrições (perto de 40 pessoas). 

http://pensador.uol.com.br/autor/voltaire/
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Menção honrosa 

para a melhor co-

municação  

da ideia 

 
 Realizou-se em Nelas a 
sessão regional de apresentação 
das ideias de negócio criadas 
pelos alunos das duas escolas 
secundárias do concelho - Canas 
e Nelas -, no âmbito do projeto 
“Empreendedorismo nas Esco-
las”, patrocinado pela Comunida-
de Intermunicipal Dão-Lafões.  
 
  A cerimónia foi inaugurada 
com as intervenções do represen-
tante da CIMDL, Dr. Nuno Marti-
nho, que destacou a importância e 
o impacto do projeto, que envolve 

centenas de alunos, dezenas de 
escolas e de professores, e da 
Presidente da Câmara anfitriã, Dra. 
Isaura Pedro, que se referiu à 
importância de formar os jovens  na 
área do empreendedorismo, a que 
se seguiu a defesa das cinco ideias 
concorrentes: duas de Canas e três 
de Nelas. 

  Pelo Agrupamento de Canas 
concorreram dois projetos: o Ways 
& OPPORTUNITIES”, inovador na 
área da prospeção, seleção e 
formação de recursos humanos, e 
o VER CLARO, que concebia uma 
espécie de caixa negra - ABA 13 -,  
a instalar em veículos de passagei-
ros de forma a registar alguns 
dados, especialmente útil  em caso 
de acidente. 

  O VER CLARO foi desenvol-
vido e apresentado pelo André 

Alves (12º A), André Antunes (12º 
B) e pela Maria Brito (12º A). Por 
sua vez,  o WAYS & OPPORTU-
NITIES foi desenvolvido pela Inês 
Nogueira, pelo João Pratas e pelo 
José Amaral,  todos do 12º A. 

  Cada um dos projetos foi 
apresentado a um júri constituído 
por dois empresários, um represen-
tante da Câmara de Nelas, um 
representante da CIMDL e um 
representante da empresa de 
formação em empreendedorismo 
Gesentrepreneur, que acompanhou 
alunos e professores durante o 
processo. O seu veredito destacou 
como melhor ideia de negócio a 
apresentada  por um grupo de 
alunos da Escola Secundária de 
Nelas, mas não deixou de relevar 
igualmente a componente comuni-
cativa do nosso VER CLARO, 

premiado com uma menção honro-
sa. 

  Em jeito de balanço final, no 
que à nossa escola diz respeito, 
salienta-se o esforço, o empenho 
e a responsabilidade dos alunos 
intervenientes, que desde o pri-
meiro momento assumiram o 
projeto nas suas mais diversas 
vertentes, desde o nascimento da 
ideia à sua apresentação pública, 
encarnando plenamente o espírito 
que o animava, de tal modo que, 
independentemente de não terem 
passado à fase seguinte, não 
andaremos longe da verdade se 
vaticinarmos que os seus ensina-
mentos perdurarão. 

 
 
 

António Jorge Figueiredo O grupo dos Andrés e da Maria deu muita atenção à comunicação, inclusive na indumentária! 

 

 No 3º ciclo o objetivo era a criação de 
uma empresa escolar, empreendimento 
assumido pelos alunos do 8º A, que 
apresentaram o resultado do seu trabalho 
num concurso em que estiveram presen-

tes todas as escolas da área de influência 
da CIM Dão-Lafões que aceitaram o 
desafio de integrar o projeto. A apresenta-
ção e a mostra de produtos decorreu no 
átrio da Escola Secundária de Alves 
Martins, em Viseu, bem dinamizada pelos 
“empresários”, mas pouco concorrida de 
público, incluindo o ligado às escolas 
envolvidas. 

 A empresa foi batizada de 
Ecotradicional e o seu objetivo era 

reviver tradições do passa-
do por meio de 
workshops, criação de 

uma ecoloja, onde seriam vendidos produ-
tos tradicionais vindos diretamente do 
produtor, ao mesmo tempo que se sensi-
bilizavam os habitantes de Canas - o 
principal público-alvo do projeto - para o 
uso de sacos de pão, especialmente 
decorados com motivos alusivos à fregue-
sia.  

 A ideia não morreu na mostra, mas será 
continuada através da entrega de 100 
sacos de pano, decorados pelos próprios 
alunos, à população em geral. 

  Olhando para o caminho percorrido, 
valeu pelo empenho, pela dedicação e 
pela inovação da ideia - era o único pro-
jeto do género, que  juntava ambiente e 
tradições regionais,  presente na mostra -, 
competências aliás reconhecidas pelos 
formadores que acompanharam os alunos 
ao longo do processo. 

O Pratas, o Zé e a Inês também se esmeraram em convencer o júri para as virtudes da sua ideia. 

O stand da escola teve a visita do presidente da CIMRDL, Dr. Carlos Marta, atual 
presidente da Câmara de Tondela. 

A ideia foi primeiro apresentada a um júri que a avaliou 
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“Braços no ar, todos de pé, vamos cantar, Canas olé!”  

 Foi o que se pôde ouvir no passado dia 14 de Abril no TAGV (Teatro Acadé-

mico Gil Vicente), na 24ª edição das Escolíadas, pela claque de Canas de Senhorim, 

levando todo o positivismo da juventude, com o intuito de mudar Portugal. 

           As Escolíadas integraram provas no âmbito da dança, canto, teatro, pintura e 

prova do conhecimento. A nossa escola ficou, a nível global, em 5º lugar (Polo I), com 

275 pontos e a Escola Secundária Dom Dinis- Coimbra— em 1º lugar (Polo I), com 

294 pontos, juntamente com a Escola Secundária da Mealhada que, a nível global, 

ficou em 4º lugar (Polo I) com 297 pontos. 

 As Escolíadas têm como objetivo levar a arte e o conhecimento a todos os 

jovens da região centro, promovendo não só novas aprendizagens, mas também 

novos laços de amizade. Música, cor, magia foi o que se pôde observar e sentir em 

cada escola participante, criando assim uma experiência única para todos os Esco-

liásticos. 

 A finalíssima realizou-se no CAE (Centro de Artes e Espetáculos) na Figueira 

da Foz, no dia 25 de Maio, onde a Escola Secundária de Esgueira conquistou o 1º 

lugar com 309 pontos. 

 A escola de Canas, para o ano, irá participar de novo e convida todos os 

alunos do Secundário que queiram  participar a fazê-lo. 

 Fica um muito obrigada a todos os que fizeram com que tudo se tornasse tão 

especial e único.           

Mariana Ferreira, 10º A 

A Festa da Arte e da Juventude continua! 

    
     É assim o slogan deste grande evento que junta ao longo de 
alguns meses milhares de jovens do ensino secundário de 
várias escolas dos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu. 
    Acima de tudo este projeto pretende ser um estímulo para 
professores e alunos do ensino secundário mostrarem, ao nível 
cultural e artístico, a sua criatividade e animação - as suas 
melhores capacidades. 
   Neste espírito a congregação de esforços, o empenho, a 
magia, a participação, o gosto pelas artes e acima de tudo a 
interligação de todos os colegas para representação e defesa da 
nossa escola foram a tónica que nos guiou e motivou para 
levarmos a cabo este projeto. 
    A cada ano que passa os sorrisos, a participação e o espírito 
de sacrifício multiplicam-se. Para tornar possível este desafio 
partimos para esta jornada, abdicando um pouco da nossa 
rotina, da  nossa vida pessoal. 
    Eu, a professora Dores, tivemos o privilégio de partilhar com a 
Direção, alunos do secundário, professores e assistentes esta 
aventura que nos tirou muitas horas, mas que resultou extrema-
mente gratificante pela qualidade do espetáculo que levamos a 
cena, pelas boas horas de convívio que passámos, pelo empe-
nho de todos e espírito de grupo que mostraram mais uma vez o 
grande gosto e amor pela nossa escola. 
    Todos os trabalhos que apresentámos: teatro, música/dança 
e pintura são originais e, levaram muitos dias a idealizar, a 
encenar, a selecionar os intérprete, a ensaiar...  
    Tendo como pano de fundo o tema sobre “positivismo”, perfei-
tamente atual na época conturbada que todos nós e, principal-
mente os nossos jovens atravessam, conseguimos levar a palco 
um espetáculo com um elevado nível de criatividade, represen-
tação e envolvimento que a todos orgulhou, deixando a nossa 
escola num patamar elevado de participação, divulgação e 
defesa do bom nome que sempre norteou o nosso Agrupamen-
to.  
    São muitas as fases de trabalho para levar a cabo todo o 
espetáculo que envolveu entre participantes e claque cerca de 
50 alunos, 3 professores e 4 assistentes. Quero no entanto dizer 
que a Organização Escolíadas, equacionar que o calendário das 
provas não se adequa minimamente ao dos alunos do Ensino 
Secundário, uma vez que estes se encontram com a pressão de 
final de ano/exames, facto que lhes dificulta um envolvimento 
mais profundo. 
    Outra situação, prende-se com o júri e a sua tendência incon-
cebível para determinadas escolas (quase sempre as mesmas 
ao longo dos anos) que os impede de aplicar critérios pré esta-
belecidos da mesma forma para todos, prejudicando assim o 
tratamento igualitário que deveriam nortear estas atividades. 
    Não importa o lugar em que se fica, mas sim o excelente 
convívio e troca de experiências entre alunos e professores das 
várias escolas e o ambiente que só estes eventos conseguem 
proporcionar que fazem com que mesmo os menos pontuados 
e/ou injustiçados – acabem sempre por ganhar.   
   Apelo no entanto aos nossos professores e alunos para reser-
varem sempre um cantinho para as artes, a criatividade, o conví-
vio e o gosto pela escola pois, no meu entender, essas áreas 
fazem parte integrante de um desenvolvimento sustentado na 
formação de bons alunos embora, infelizmente, para alguns 
(alunos e professores), só parecem contar as notas e o peso de 
determinadas disciplinas. 
    Obrigado a todos. A partir deste momento vamos concentrar-
nos no fim do ano e nos exames que desejo que corram muito 
bem. 
 

Prof. Luís Pinheiro 
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EDUCAR NA  

RESPONSABILIDADE 

 
 
 

Professor Doutor Manuel Curado*   

 

E 
ducar é uma atividade 
que tem fascinado a 
Europa desde o tempo 
de Homero. O que os 

Gregos pensavam sobre o assunto 
revela-se na viagem do jovem Teléma-
co, filho de Ulisses, à procura de 
notícias do pai. Esta lição já tem mui-
tos séculos, mas continua a ser um 
ponto de referência. Educar é fazer 
uma viagem à procura de sábios que 
guiem a pessoa, como o velho e experi-
ente Nestor; é descobrir os mistérios 
do mundo, indo ao encontro de desafi-
os e oportunidades para conseguir um 
nome famoso; e é aceitar o auxílio do 
sobrenatural, deixando-se guiar por 
Mentor, que de facto era a deusa Atena 
disfarçada. Como os poemas épicos 
que educaram a Grécia derivam de 
cantos orais da Idade do Bronze, aí 
pelo século XV a.C., é possível dizer 
que o problema da educação na Euro-
pa já tem mais de três milénios.  

 

Isto significa que é pouco provável que 
se possa acrescentar algo de original a um 
tema tão importante. É possível, contudo, 
reparar nas diferenças entre as duas épocas 
históricas. Hoje já não se diz que o jovem 
educando deverá procurar sábios, talvez 
porque se duvida da existência de sábios; 
descobrir os mistérios do mundo foi substituí-
do pelo desejo de uma vida confortável 
possibilitada por uma educação de alto nível; 
a procura pela excelência que faz sobressair o 
indivíduo foi desvirtuada pela procura do 
sucesso a todo o custo; e aceitar o auxílio 
sobrenatural deixou de ser assunto da 
educação formal, para passar a ser, no melhor 
dos casos, uma procura privada pelo sentido 
da existência. Se há alguma coisa de comum 
a perspetivas apartadas por três milénios, é a 
responsabilidade, no sentido originário de 
capacidade de responder. Educar é a ativida-
de humana que procura potenciar a capacida-
de de responder aos desafios da vida da 
melhor maneira que for possível numa 
determinada época. É este, pois, o assunto 
que merece uma reflexão renovada a todas as 
gerações de educadores e de educandos. O 
que é educar com capacidade de responder? 
É a esta pergunta que se irá tentar responder.  
 Esta é uma época em que não é fácil 
pensar estas coisas. Por um lado, a riqueza 
da tradição dificulta a procura de perspetivas 
novas. Por outro lado, a capacidade de 
responder parece apontar para uma educação 
meramente técnica, no ensino preparatório e 
secundário, e meramente politécnica, no 
ensino superior. O nível de desenvolvimento 
tecnológico da sociedade contemporânea faz 
com que a melhor resposta aos desafios que 
coloca pareça ser exclusivamente técnica. 
Deste ponto de vista, a pessoa bem-educada 
é aquela que compreende a civilização 
tecnológica em que vive, e que sabe, por 
conseguinte, solucionar problemas que 
derivam dessa tecnologia. As receitas que têm 
sido dadas pelos programas oficiais portugue-
ses das últimas décadas apontam para uma 
educação deste tipo. Apenas alguns exemplos 
recentes. O Inglês começa logo nos primeiros 
anos de escolaridade porque é, ao que se diz, 
uma resposta a um mundo que precisa de 
uma língua universal de comunicação. O 
ensino das línguas clássicas é prejudicado 
porque não corresponde, alegadamente, às 
necessidades do mercado de emprego. Há 
muitos cursos técnico-profissionais porque, ao 
que parece, o mercado precisa deles.  

Portugal teve desde 1974 tantas 
reformas do sistema de ensino que apenas 
uma pequena enciclopédia as poderá inventa-
riar a todas. O mercado obedece aos ritmos 
frenéticos das modas e das tendências. Uma 
atividade social estável e com referenciais 

perenes é uma anomalia inaceitável para uma 
governação que tem um pensamento total-
mente dominado pelo mercado. A corrosão 
dos referenciais perenes já está muito avança-
da, mesmo nas áreas do grande mundo da 
educação que sempre foram imunes à 
mudança. Os professores são avaliados na 
sua carreira por critérios que talvez sejam 
adequados a uma fábrica, mas que são 
ultrajantes para a dignidade profissional do 
magistério. Mesmo os professores do ensino 
superior público português trabalham em 
instituições que têm manuais de qualidade, 
como qualquer fábrica, e veem a sua atuação 
profissional ser avaliada anonimamente por 
inquéritos junto dos alunos, como se se 
tratasse de uma sondagem permanente de 
popularidade das suas pessoas e das suas 
disciplinas.  

Nada pode escapar à lógica do merca-
do. Se o respeito pela autonomia dos profes-
sores se limita a uma retórica postiça, a esfera 
privada dos intervenientes na educação 
começa a ser conquistada pelos modelos da 
vida transparente da televisão e do cinema. 
Começa-se, como sempre, pelos currículos e 
pelos conteúdos letivos; depois, passa-se 
para os professores dos primeiros ciclos de 
ensino; mais tarde, promove-se a invasão do 
ensino superior, violando toda a tradição 
académica. Veja-se um exemplo desta lógica. 
Foi introduzida a educação sexual no ensino 
secundário porque, desde o final do século 
XIX, a corporação dos médicos tenta dominar 
todos os aspetos da vida das pessoas. Para 
eles, a pessoa normal é apenas uma promes-
sa da pessoa que virá a estar doente mais 
tarde ou mais cedo. A 
educação sexual, e 
também a educação 
física, realizam hoje os 
programas dos 
higienistas sociais de 
Oitocentos. A medicali-
zação completa da 
vida humana está na 
sua agenda e é 
provável que apare-
çam no futuro outras 
manifestações dessa 
guerra pelo domínio 
completo da vida das 
pessoas. Não é 
improvável que o 
ensino secundário 
português venha a ter 
disciplinas de Educa-
ção Emocional, 
Educação das Crenças 
e, até, de Educação Política. Como a esfera 
privada dos educandos e das suas famílias foi 
violada pelos agentes educativos do Estado, é 
provável que se siga esta orientação no que 
diz respeito à esfera privada dos professores 
dos vários níveis de ensino.  

Estes sinais, que poderiam ser facilmen-
te aumentados, transmitem de imediato a 
mensagem que a educação com responsabili-
dade já está muitíssimo pensada nas mais 
altas esferas da governação da República. 
Todo o ensino oficial português tem tido nas 
últimas dezenas de anos a preocupação de 
criar um sistema de ensino que consiga 
responder ao que os governantes entendem 
como decisivo – o mercado. Esta situação só 
pode continuar. Não há sinais de que esteja 
para breve repensar este percurso. Nada 
indica que uma outra visão do sistema de 
ensino esteja para aparecer. Trata-se de uma 
tendência muito velha de um país que já teve 
um século de ouro mas que depois sentiu que 
o futuro acontecia noutros países. O movi-
mento dos Estrangeirados do século XVIII 
mostra a obsessão por Portugal ser 
‘moderno’. O século XIX aumentou ainda mais 
essa obsessão. O Portugal de Fontes Pereira 
de Melo queria ser ‘moderno’ em tudo. O 
século XX não poderia ser exceção; como era 
previsível, tanto no início da República, 
quanto nos últimos anos, o ensino oficial só 
quer ser moderno. Como se vê, há mais de 
três séculos que a educação portuguesa tenta 
agarrar um carro que vai à sua frente. Há três 
séculos que o modelo de ensino oficial 
português é o da mão estendida, é o modelo 

do pedinte: fazer com que os filhos estendam 
a mão para que nela seja colocado qualquer 
coisa de que têm supostamente necessidade, 
de tal modo que consigam agarrar o carro que 
vai sempre à frente deles. Perante isto, há 
que dizer que a intenção é boa. Quando se 
repara no dinheiro que o orçamento de Estado 
outorga à Educação, vê-se de imediato que o 
esforço coletivo é colossal. Mas também é 
necessário colocar ao lado destas coisas boas 
muitas outras menos boas. É necessário dizer 
que a receita não está a funcionar, e que 
ninguém gosta de ser pedinte do que quer 
que seja. Uma educação baseada na menori-
dade de um povo nunca poderá funcionar. 
Parece nunca ter passado pela cabeça dos 
governantes que a receita tem de ser outra; 
não pode ser a de pedintes de uma coisa 
estrangeira que se está sempre a afastar e 
que nunca se agarra suficientemente. 

Se alguém não concordar com esta 
visão, só em privado pode fazer alguma coisa. 
As famílias que procurarem outra formação 
para os seus filhos têm de fazer elas próprias 
as diligências necessárias para isso. É uma 
batalha quotidiana contra um sistema que não 
cria felicidade a ninguém. Se criasse e se 
funcionasse, nada haveria a dizer. Infelizmen-
te, não é esse o caso, a despeito do esforço 
coletivo muito oneroso que os Portugueses 
dedicam ao assunto. 

Porquê? Se há três séculos que a 
educação portuguesa procura ser suficiente-
mente moderna e não o consegue, de onde 
vem a esperança de que o irá conseguir num 
futuro próximo? Se há três séculos as pesso-
as que passam pela educação portuguesa 

estendem a mão para 
um conhecimento que 
alegadamente lhes irá 
dar ‘capacidade de 
resposta’ às exigências 
da Modernidade, de 
onde vem a convicção 
de que o presente e o 
futuro poderão fazer 
melhor do que esses 
três séculos? A oferta 
de Jacob de Castro 
Sarmento de um 
microscópio à Universi-
dade de Coimbra tornou
-se um símbolo podero-
so. Têm sido três 
séculos disto, não 
apenas no ensino 
superior mas também 
nos outros graus de 
ensino: oferecer bens 

materiais para melhorar a educação e refor-
mar o que existe. Já se ofereceu tanto à 
educação e já se reformou tantas vezes! Os 
governantes estão sempre, aliás, a fazer isso 
mesmo, e todos ficariam surpreendidos se 
não acontecesse mais do mesmo. Infelizmen-
te, este caminho não tem coração e não leva 
a lado nenhum. 

Há algo profundamente errado neste 
modo de olhar para a educação. A responsa-
bilidade deve ter em conta pontos de referên-
cia mais importantes do que os mercados, do 
que os bens materiais que parecem faltar e do 
que qualquer nova moda para reformar a 
educação. A vida humana não se resume aos 
mercados nem ao desejo invejoso de ter a 
vida confortável que os outros povos parecem 
ter. Estes aspetos desempenham um papel 
relevante na vida das pessoas, mas não um 
papel exclusivo. Veja-se, pois, como se pode 
colocar em perspetiva estes assuntos muito 
complicados. 

I 
Formação com Alma 

 

Em primeiro lugar, a educação tem a 
agenda maravilhosa de formar na íntegra a 
pessoa, e não de lhe dar apenas competên-
cias técnicas. Em certo sentido, o sistema 
educativo português desistiu de formar 
pessoas. Se o sistema anda sempre à procura 
do microscópio que falta, ou das instalações 
que não são adequadas, ou da reforma que 
está para vir, perdeu-se o sentido último da 
educação, que é a formação integral da 
pessoa. Esta é uma perda muito grande. E a 

tragédia coletiva é tanto maior quanto muitas 
famílias delegaram a tarefa de formar a 
instituições que já não estão vocacionadas 
para isso. Não pode ser coincidência que as 
exceções que ainda se encontram estejam em 
atividades que têm obrigatoriamente de formar 
os seus profissionais, e não apenas de os 
educar ou de lhes transmitir informação. O 
ensino da Medicina é uma destas maravilho-
sas exceções. Ninguém pode ser um bom 
médico só por saber o que está nos tratados; 
é necessário formar as virtudes médicas: a 
reserva, o segredo, a confiança, a dignidade, 
a dedicação total aos pacientes, a dureza 
perante a adversidade. O ensino do Direito foi 
muito estragado pela facilidade com que se 
montaram os cursos, mas ainda é possível 
encontrar a formação ao lado da educação, 
com as virtudes dos jurisconsultos: a dedica-
ção ao cliente, o respeito perante os magistra-
dos, a atualização constante do conhecimento 
e a utilização ponderada da Lei. Estas exce-
ções mostram que ninguém pode ficar 
contente com a mera transmissão de conheci-
mentos sem um quadro de valores que lhes 
dê sentido. Sem valores e sem tradições, 
nada há de duradouro. No ensino secundário 
português há também exceções muito interes-
santes que permitem reconhecer imediata-
mente o aluno que nelas foi formado. A 
capacidade de trabalho dos alunos de alguns 
colégios é conhecida por todo o país; o 
Instituto Militar dos Pupilos do Exército e o 
Colégio Militar formam pessoas cujo carácter 
é respeitado; os hábitos de estudo dos alunos 
de outros colégios são conhecidos. As 
escolas que desistiram de formar não são, 
pelo contrário, conhecidas. As escolas que 
educam mas não formam são fábricas de 
conhecimento, mas não entram na alma de 
ninguém, nem dos alunos, nem dos profissio-
nais que lá trabalham, nem das pessoas que 
contactam com os que lá aprenderam. Uma 
instituição educativa tem de ter uma alma. 
Mais do que os conteúdos locionados, o que 
ficará para o resto da vida dos alunos é essa 
alma. Décadas depois de saírem da escola 
que os formou, é muito provável que já não se 
lembrem desta matéria ou daquela; mas será 
impossível apagar os valores de retidão e os 
hábitos de trabalho. Dizendo de outro modo: a 
educação pode desaparecer, mas não a 
formação. 

II 
A Alma tem uma Identidade 

 

As pessoas têm e merecem ter identida-
de. O ataque à identidade na nossa época 
vem de várias frentes. Apesar de Portugal ser 
um país que fala uma língua novilatina, não 
há nenhum apoio especial ao ensino das 
raízes da própria língua e cultura. Se os 
Portugueses não vieram de sítio nenhum, não 
têm identidade cultural própria. Isto é surpre-
endente, sobretudo quando se repara que 
países não novilatinos, como a Alemanha e a 
Finlândia, atribuem às línguas clássicas um 
peso que deixa envergonhados os educado-
res portugueses. Os professores do ensino 
superior já se vão habituando, infelizmente, a 
encontrar alunos a quem Camilo, Eça de 
Queirós e os outros clássicos da língua nada 
dizem. Que referências obrigatórias da cultura 
ainda apareçam, como os autores greco-
latinos ou a Bíblia, é uma esperança que 
todos os dias se vê que não tem fundamento. 
Toda a educação deverá ser acompanhada 
pela cultura que dá identidade, que ajuda a 
pessoa jovem a desenhar os traços do seu 
próprio rosto.  

Este é um desafio infinito, certamente, 
mas cada professor deverá abraçá-lo no seu 
campo de intervenção. Talvez uma aula de 
Informática possa começar por uma referência 
à resolução de problemas de modo criativo, 
seguindo o exemplo de Ulisses, o herói de mil 
artifícios. Muitos exemplos de conciliação do 
perene com o efémero poderiam ser dados, 
mas, como é evidente, só se tenta a concilia-
ção se se conhece o perene; caso contrário, o 
efémero faz desaparecer toda a formação. É 
obrigação de todos os educadores fazerem 
muito melhor a este respeito do que as 
orientações que lhes chegam de Lisboa. 
Estas orientações há muito tempo que se 
esqueceram das raízes do que importa.  

 
Há algo profundamente errado 

neste modo de olhar para a edu-
cação. A responsabilidade deve 

ter em conta pontos de referência 
mais importantes do que os 

mercados, do que os bens materi-
ais que parecem faltar e do que 
qualquer nova moda para refor-
mar a educação. A vida humana 

não se resume aos mercados 
nem ao desejo invejoso de ter a 
vida confortável que os outros 

povos parecem ter. Estes aspetos 
desempenham um papel relevan-
te na vida das pessoas, mas não 

um papel exclusivo. 



 O MOCHO   Junho  2013 

 

Página 11 

III 
Objetos Transfigurados 

 

A 
 cultura portuguesa teve sempre 
uma grande dificuldade em lidar 
com as profissões humildes. A 
cultura superior nunca valorizou 

o pequeno ofício. É difícil encontrar alguém que 
consiga dizer rapidamente meia dúzia de 
nomes de grandes mestres artesãos que 
tenham trabalhado no Mosteiro da Batalha, no 
Palácio de Mafra, ou na construção do Palácio 
da Ajuda. Mesmo as pessoas mais cultas não 
têm vontade nenhuma de saber quem foram os 
mestres das indústrias da pedra, do vidro, do 
móvel, do cabedal, do livro e da porcelana, só 
para dar alguns exemplos. Este é um sinal de 
como a educação portuguesa está a planar 
muito alto, demasiado longe da vida que as 
pessoas vivem efetivamente. Este é um 
problema de muitos países ocidentais mas que 
se manifesta de um modo especialmente 
dramático na cultura educativa portuguesa. 
Tudo sabe a pouco. O universo da educação 
não é exceção a este respeito. Os jovens 
sonham em vir a ser advogados, médicos ou 
engenheiros, e não parece haver ninguém que 
aspire a fazer uma porcelana perfeita, ou um 
móvel elegante, ou um trabalho em metal que 
possa rivalizar com uma armadura de um 
príncipe renascentista ou com uma espada 
samurai. Esta situação promete muita infelicida-
de porque significa que se vive ao lado do real, 
no meio de conceitos abstratos. Falta um pouco 
do modo japonês de olhar para o mundo. Todas 
as terras têm jardins e jardineiros, mas já não 
se sabe como transformar essas artes em vias 
de acesso ao Espírito. Há muitas pessoas que 
bebem chá, aqui e em muitas partes do mundo, 
mas a perfeição na arte do chá e a compreen-
são de que está aí um caminho que pode levar 
ao Espírito é coisa completamente distante do 
entendimento contemporâneo.  

Isto é uma anomalia porque, precisamen-
te, a cultura ocidental está cheia de exemplos 
de amor profundo pelo domínio de um objeto ou 
de um instrumento, qualquer que ele seja. Onde 
está o chá, ou onde está o jardim japonês, é 
possível colocar o vitral das catedrais da Idade 
Média, a arte dos metais dos metalúrgicos do 
Renascimento, e a arte do móvel do século 
XVIII. O domínio do instrumento e do objeto é 
uma batalha infinita que está na origem da 
civilização europeia. O poeta grego Píndaro 
cantava os atletas que, contra todas as expec-
tativas, venciam as competições. Quando se 
vence uma competição de um modo imprová-
vel, só se pode ver aí uma manifestação do 
Espírito. Os Gregos, de que todos os Portugue-
ses são herdeiros, tinham a noção de areté 
para denominar a excelência que é possível 
alcançar em pequenos aspetos da vida: a areté 
de um guerreiro, a areté de um músico, a areté 
de um médico, a areté de um estadista. Um 
violino ou um piano não são apenas instrumen-
tos musicais; são vias de acesso ao mundo do 
Espírito. O que mais surpreende ao olhar para a 
educação que se tem em Portugal é ver nela 
uma coleção de brinquedos para crianças 
mimadas. O microscópio de Castro Sarmento 
foi multiplicado por milhares de instrumentos, 
mas nada parece ser suficiente para as crian-
ças mimadas. A fatia do orçamento de Estado 
para a Educação é das mais generosas. Biliões 
de euros são todos os anos injetados nessa 
atividade, mas nunca é suficiente. Os educan-
dos podem ter aulas de música, mas não têm 
nenhum mestre que puxe por elas e que lhes 
mostre que uma banal flauta é uma via de 
acesso ao Mistério. Podem ter desporto na 
escola, mas não há nenhuma exigência para o 
domínio espiritual dessas atividades. Podem ter 
trabalhos manuais ou oficinais, mas nunca lhes 
passa pela cabeça que um trabalho em barro, 
metal ou madeira os pode tornar inesquecíveis. 
Há oficinas, há barro, há metal e há madeira; o 
drama dos estudantes portugueses é, contudo, 
terem perdido a ligação com o Espírito. Falta 
um olhar grego e japonês sobre as coisas, um 
modo de reparar que tudo é terra de conquista, 
que tudo pode ser transfigurado pelo trabalho 
humano – a pedra tosca, o metal rude, o vidro 
banal, o violino velho, o jogo desportivo. Existiu 
essa grande tradição no Ocidente com os 
modelos greco-latinos, com a vida monástica, 
com as artes mecânicas do Renascimento, com 
os mestres de ofício do século XVIII, mas foi 
lançada fora. A sua falta faz-se sentir penosa-

mente.  
Este é um grande desafio para qualquer 

escola de tamanho médio. Curiosamente, é um 
desafio que está ao alcance das pessoas 
envolvidas no processo educativo. Não é 
necessário o microscópio caro de Castro 
Sarmento nem mais uma reforma. Apenas é 
preciso respeito pelo trabalho humano e a 
crença em que esse trabalho pode transfigurar 
qualquer objeto. Um mestre artesão é um bem 
no nosso mundo. As pessoas vivem rodeadas 
de objetos produzidos em série e que não 
alimentam a sua ânsia de perfeição. Os objetos 
únicos atingem preços incalculáveis junto dos 
conhecedores. Não se vê muita gente a falar 
sobre isso, talvez porque a cultura pública 
nacional só se satisfaz ao serviço das ordens 
dos estrangeiros. A receita é a de voltar aos 
objetos. A religião dominante do povo portu-
guês transmite exemplos notáveis de razoabili-
dade. O Salvador quando fez alguns dos Seus 
milagres não os escreveu no azul do céu nem 
alterou a posição das montanhas. O pão 
modesto, o peixe que é sempre igual e o vinho 
que está em todas as mesas foram os objetos 
transfigurados pelo Espírito. As oficinas 
escolares dos estabelecimentos de ensino 
portugueses precisam também de Espírito. Que 
o trabalho de metais, o projeto elétrico, a 
encadernação de livros antigos, o móvel e 
tantos outros objetos sejam iluminados pelo 
trabalho humano. O amor pelas artes que 
produzem objetos poderia ser um dos mais 
nobres projetos educativos que uma escola 
pode abraçar. O mundo iria ver esses objetos 
com muita atenção. Um automóvel não custa 
milhões de euros, mas um violino Stradivarius 
pode custar milhões de euros. 

 
IV 

Desistentes 
 

Se durante três séculos os estudantes 
portugueses andaram como pedintes atrás da 
esmola da Modernidade, com a obsessão 
doentia de serem modernos como os outros 
povos, isso significa que deixaram de fazer a 
sua própria civilização. O que parece aos pais e 
educadores portugueses digno de constituir um 
conteúdo para a educação dos seus filhos é o 
que vem de fora. Os Portugueses abdicaram de 
fazer uma cultura própria e um modo de viver 
que possa ser considerado uma civilização. 
Estão tão afastados desse ideal que qualquer 
sugestão nesse sentido só pode ser recebida 
com incredulidade. E, no entanto, poder-se-ia 
perguntar, por que razão vivem como desisten-
tes, com uma cultura emprestada, com uma 
civilização que lhes é imposta sem que tenham 
algo a dizer? No tempo da Geração de 70, Eça 
de Queirós dizia que a cultura chegava de Paris 
em caixotes transportados pelo comboio; hoje 
chegam formas de viver pela televisão e pelo 
computador que ofendem as pessoas bem-
formadas, sem nada se poder fazer, aparente-
mente. Os filhos dos Portugueses sabem mais 
de história norte-americana do que de história 
portuguesa e os seus sonhos não têm muito a 
ver com a terra que luta por eles. Isto é um 
absurdo completo! Os Portugueses são 
desistentes e já desistiram de fazer uma 
civilização própria! Os que desistem de fazer a 
sua própria civilização têm de aceitar a civiliza-
ção dos outros, quem quer que sejam.  

Há uma civilização portuguesa, mas a 
questão não se coloca aí. Mesmo que não 
houvesse nenhuma civilização portuguesa, é 
imperativo dos educadores trabalhar na 
convicção de que existe uma ao alcance dos 
seus esforços. Se não há uma, é obrigação de 
cada um criá-la! Quando se viaja por essa 
Europa fora, repara-se facilmente nos sistemas 
educativos que presumem uma civilização 
nacional. Não se sabe se há uma civilização 
basca; mas sabe-se que os Bascos vivem com 
o desejo intenso de a construir. Não se sabe se 
há uma civilização catalã, mas sabe-se que os 
Catalães exigem a ideia de uma civilização 
catalã. A Rússia pós-comunista poderia ter-se 
tornado mais uma terra sem identidade própria; 
as máfias e todos os outros vícios do Ocidente 
entraram lá, mas há uma alma russa que não 
se perdeu. O Japão recebeu contra a sua 
vontade as coisas do Ocidente estrangeiro; 
trabalhou-as para os seus fins e nunca vendeu 
a sua alma. A China, apesar de se ter tornado a 
fábrica do mundo, manteve a sua identidade 
própria. Os exemplos poderiam facilmente 

continuar. Hoje Portugal educa os seus filhos 
como se não tivesse alma própria e uma alma 
nacional. O país fez um mau negócio, e vai 
levar muito tempo até conseguir endireitar a sua 
espinha. É provável que já não consiga. 

 

V 
Uma Cultura Física tocada pelo Espírito 

 

As boas artes marciais tinham de 
desaparecer do nosso panorama educativo 
porque todas as coisas do Espírito também 
desapareceram, tendo ficado uma educação 
mediana que só dá para se ser um bom 
operário nas fábricas da Alemanha ou na 
construção civil de França. Um tabuleiro de 
xadrez, umas sapatilhas desportivas, um 
pedaço de barro, um bloco de madeira, um 
pincel, um jardim, uma cozinha, um arranjo 
floral ou um computador são portas de acesso 
ao Espírito. A boa educação tem de colocar na 
alma dos jovens a missão nobre da transfigura-
ção da matéria. Um país que nasceu durante as 
campanhas esforçadas contra o mundo do Islão 
teve o auxílio das ordens monásticas militares. 
A arte da espada deveria ser o desporto 
nacional português, e não o entretenimento 
inglês a que se chama futebol. Os pseudo-
educadores portugueses não têm nenhum 
sentido do Espírito e a esgrima parecer-lhes-ia 
coisa violenta. Uma espada é como um violino 
ou uma equação matemática: existe para 
auxiliar as pessoas a iluminar a matéria por 
dentro. A educação física portuguesa é como 
toda a outra educação: um hambúrguer 
MacDonald’s para se ir vivendo uma vidinha 
emprestada. A espada não está nos currículos 
escolares; a equitação também não; o varapau 
do Norte nunca marcou presença; a nobre arte 
do arqueiro é coisa que nunca se cultivou 
seriamente; a vela é uma ausência chocante 
num país com tradições riquíssimas de mari-
nharia. Tudo isto causa espanto. É praticamen-
te impossível existir um estabelecimento de 
ensino na nossa época, qualquer que seja o 
seu nível, sem ter um edifício dedicado ao 
exercício físico. Estas coisas derivam dos erros 
do século XIX, das teorias pseudocientíficas 
que afirmavam que a raça estava degenerada, 
e das teorias também erradas que se propu-
nham resolver esse problema inexistente com 
higiene social, com educação física e com 
medidas de profilaxia eugénica. Estes erros 
deram origem ao exercício físico escolar. Esta 
coisa boa, contudo, é como o microscópio que 
Castro Sarmento ofereceu à Universidade de 
Coimbra: vem de fora e não tem nenhuma 
ligação à alma lusitana nem ibérica. Essas 
atividades coletivas sem alma nunca darão 
felicidade a ninguém. É devido à natureza das 
coisas que assim seja. Seria desejável ter uma 
educação física com desportos que dissessem 
alguma coisa às pessoas que vivem nesta parte 
do mundo. O mar diz muito; os rios dizem 
muito; as florestas dizem muito; as planícies 
dizem muito. Não existem desportos escolares 
para nada disto; talvez existam algumas 
exceções a este diagnóstico, mas não são 
relevantes. A educação portuguesa começará a 
ter alma quando desaparecerem as atividades 
norte-americanas e inglesas dos ginásios 
portugueses. Se não se tiver criatividade 
suficiente para redescobrir as riquíssimas 
tradições lusitanas e ibéricas, ainda há o 
património greco-latino a que sempre se pode 
recorrer.  

VI 
A Cultura vem da Terra 

 

Falou-se de desporto, mas é possível 
generalizar esta questão educativa a outros 
domínios. A educação que hoje se dá aos 
jovens portugueses não tem terra, não tem 
raízes, não pertence a sítio nenhum. Estudar 
em Braga ou Guimarães é a mesma coisa que 
estudar em Coimbra, Lisboa, Beja ou Funchal. 
Não há qualquer ligação forte à terra. As 
cidades fluviais não aproveitam esse facto para 
as suas atividades; a educação física secundá-
ria não quer saber disso para o remo, a canoa-
gem ou a vela. Só lhes importa desportos que 
não dizem nada à alma do povo português e 
que não exprimem o seu espírito. As pessoas 
foram levadas a pensar que os entretenimentos 
estrangeiros do futebol e do basquetebol são 
para todos os povos. Misericordiosamente, as 
pessoas foram poupadas à qualificação que se 
deve acrescentar: entretenimentos para todos 
os povos colonizados ou sob protetorado. As 

lezírias e as grandes planícies do Sul têm 
ótimas condições para a equitação; como não 
se veem de Lisboa, é como se o assunto não 
existisse. O Centro e o Norte têm bons locais 
para orientação, para alpinismo e para espeleo-
logia. Como também não se veem do Terreiro 
do Paço, é como se não existissem. O ensino 
oficial está de costas voltadas para todas essas 
oportunidades de se promover uma educação 
com alma. A verdadeira educação vem da terra 
porque a cultura também vem da terra. O 
exemplo do desporto deve, pois, ser alargado a 
todas as matérias relevantes. Seria bom ver 
uma aula de Matemática a lecionar trigonome-
tria com o auxílio dos edifícios históricos. Seria 
bom que as aulas de História de todo o país 
incluíssem sempre um módulo sobre a história 
local do município onde as pessoas vivem, 
valorizando os muito esquecidos autores de 
monografias locais. O limite é a imaginação. 
Uma educação sem terra onde tenha raízes só 
dará o triste espetáculo da emigração. As 
pessoas vão-se embora porque, atormentadas 
pela procura do pão, não têm nenhuma fidelida-
de à terra que as viu nascer. Não há nenhuma 
razão para que este destino triste atormente 
cada geração de Portugueses como se fosse 
uma lei da natureza. Muitos países mais 
pequenos e mais pobres em recursos naturais 
não entendem a emigração dos seus filhos 
como uma inevitabilidade. Os poderes que 
estão em Lisboa sempre toleraram esse cancro 
da história portuguesa; bem vistas as coisas, 
esse cancro até lhes deu jeito para disfarçar a 
sua incompetência como governantes. Os 
Portugueses fora de portas não fazem estragos 
nem pedem coisas. Esta sangria constante tem 
de terminar. A educação que se está a dar aos 
jovens não está a resolver o problema. Os 
cursos superiores são baratíssimos em Portu-
gal, mas custam muitíssimo aos contribuintes 
portugueses. Os licenciados já não estão para 
se contentarem com um nível de vida pouco 
confortável; como receberam uma educação 
sem raízes na terra portuguesa, vai daí que 
embarcam apressadamente para o estrangeiro. 
Não se esperaria outra coisa de crianças 
mimadas. 

VII 
Conversão dos Educadores 

 

Perante este diagnóstico educativo pouco 
convencional, que nada quer saber das estatís-
ticas do Ministério nem de rankings internacio-
nais, o que fazer? As tradições religiosas 
atribuem um papel muito importante à conver-
são. Com a Educação, é necessária também 
uma conversão. Mais uma reforma educativa 
não conduzirá a sítio nenhum. As reformas são 
coisas que funcionários que não conhecem 
nem a Vida nem o Espírito se entretêm a fazer 
nos seus gabinetes das 9 às 5 da tarde. Nunca 
será uma coisa séria. Muitas mais reformas 
aparecerão no futuro. Nada de bom há a 
esperar delas. Far-se-á muita coisa para nada. 
É necessária a conversão dos educadores. 
Essa conversão começa quando se repara que 
não se está a ser feliz com a educaçãozinha 
que se recebe e que se anda a transmitir. Se as 
pessoas se sentissem felizes, então deveriam 
continuar a fazer o que se tem andado a fazer 
em Portugal nos últimos três séculos. Como se 
sentem infelizes, talvez seja altura de agarrar 
no livro, ou no violino, ou no microscópio, ou na 
espada, ou na bola, ou na aula, ou na oficina, 
com outros olhos.  
 A pergunta inicial era a de como educar 
na responsabilidade. Agora a resposta é 
evidente. Se por ‘responsabilidade’ se entender 
a capacidade de responder, cada família e cada 
instituição educadora tem de decidir a que é 
que a educação que propõe irá responder. 
Pode fingir-se que o assunto é muito complexo 
e que há muitos parâmetros a considerar. Nada 
disso. A questão é maravilhosamente simples. 
Trata-se de escolher entre viver com a espinha 
dobrada ou com a espinha vertical. Trata-se de 
escolher entre uma educação de pedinte e uma 
educação de senhor. Trata-se de viver uma 
vida emprestada ou de viver uma vida própria. 
Trata-se de escolher entre usar os objetos ou 
tomar-se cada objeto como uma porta de 
acesso à luz do Espírito. Colocar a luz nessa 
escuridão é o único fim da educação. É a isso 
que se pode chamar educar na responsabilida-
de. 

*Investigador e professor de lógica, epistemo-
logia, filosofia da mente e ciências cognitivas  na 
Universidade do Minho.  



 O MOCHO   Junho  2013 

 
Página 12 

Festa da primavera promove convívio de alunos  

e professores com a natureza 

 No passado dia 03 de maio, 
no campo de futebol da Gatuna, 
realizou-se uma vez mais a “Festa 
da Primavera”, um convívio entre 
os alunos e professores das 
escolas do 1º CEB e Jardins de 
Infância de Vale Madeiros e Lapa 
do Lobo. 

Esta iniciativa foi organizada 
e dinamizada pelos Professores 
Titulares das turmas referenciadas, 
pelos Professores das Atividades 
Extracurriculares e pela Educadora 
de Infância responsável pelo 
projeto “Eventos Desportivos”. 
Contou ainda com o apoio do 
Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim e da Câmara Munici-
pal de Nelas. 

Realizaram-se diversos jogos 
tradicionais, onde não faltou a 
“caça ao tesouro”, jogo em que 
chocolates, escondidos no pinhal, 
são avidamente procurados pelos 
jogadores.  

No final das atividades, para 
repor calorias, partilhou-se um 
almoço primoroso. 

Para além dos objetivos que 
desde a primeira hora associámos 
a esta iniciativa, vivemos momen-
tos muito importantes, onde a 
diversidade das atividades, a 
pluralidade das abordagens e o 
interesse das iniciativas previstas, 

quer para os alunos, quer para os 
professores, muito contribuíram 
para darem visibilidade ao convívio 
salutar entre as crianças, a equipa 
docente e não docente. 

Não podemos deixar de dar 
relevo às crianças, que demonstra-
ram as suas expectativas e senti-
mentos através do seu dinamismo 
e envolvimento, com expressões 
de felicidade no rosto, mais elo-
quentes do que mil palavras. 

Feita a avaliação da iniciativa, 
muito positiva pelo envolvimento 
dos diversos agentes educativos na 
promoção da formação integral das 
crianças, há que dar-lhe continuida-
de, alargando-a inclusivamente a 
todo o Agrupamento.  

Isabel Garcia 

“Duas mãos, dez dedos, dez 

segredos! Dez histórias para 

ouvir e para contar. 

Cada dedo seu segredo, 

Cada história sua glória, 

Para ouvir, contar e cantar” 

 

 Foi à volta destas histórias - integradas no 
livro «Dez dedos, dez segredos», de Maria Alber-
ta Menéres - que foi dada continuidade ao projeto 
“Promoção do sucesso escolar com histórias 
de encantar”. Através da dança, da música, do 
teatro de fantoches, das histórias e da escrita 
criativa desenvolveram-se nos mais jovens um 
conjunto de competências - socialização, autoco-
nhecimento, criatividade, autonomia, cooperação, 
respeito pelo outro -, essenciais à sua formação 
integral como pessoas, ao mesmo tempo que 
facilitaram a apreensão dos saberes do currículo 
formal. 
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As meninas do 

vólei é que é! 

 

Não foram as primeiras mas 
foram vice-campeãs regio-
nais! 

Canas 0-3 Alves Martins 

Carregal 0-3 Canas 

Sátão 2-1 Canas 

FASE ESCOLA 

Canas 3-1 Satão 

Alves Martins 4-1 Canas 

REGIONAL 
De joelhos, da esquerda para a direita:  Maria Francisca  (9ºB); Andreia 
Correia  (8ºB); Magda Dias (9ºD); Beatriz Pais (9ºD).   
De pé: Joana Soeiro (9ºD); Bruna Moitas (10ºA); Rafaela Monteiro 
(8ºB); Beatriz Santos (8ºB); Ana Rita Fernandes (10ºA); Juliana Macha-
do (10ºA); Ana Cláudia (10ºA); Maria Soeiro (8ºA) . 

 

Se eu fosse um golfinho… 
 

 O verão chegou! Eu como sempre, ando de um lado para o outro a mergulhar no Estuário do rio 

Sado, sem nada para fazer. 

 Como só tenho 3 anos, ainda sou muito irrequieto e brincalhão. 

 A minha mãe anda sempre preocupada comigo, porque eu não paro no mesmo sítio. 

 Ontem, enquanto eu dava uns mergulhos avistei ao longe um ferry que levava muitos 

carros e pessoas. De repente vi as pessoas a correr dentro do ferry, de um lado para o outro com 

câmaras de vídeo e máquinas fotográficas apontadas para mim. Via-se que elas estavam contentes por me 

terem visto, pois é muito difícil um golfinho andar perto das pessoas. Os meus pais e irmão não gostam de 

intrusos por perto, ou seja, não gostam de ver barcos muito próximos, com medo que as pessoas nos façam mal. 

 Eu não sou assim e por isso aproximei-me do ferry, dei um valente salto e entrei lá dentro. 

 As pessoas ficaram espantadas e ao mesmo tempo assustadas. Tiraram as fotografias que quiseram, 

mas eu estava cansado e com fome. O comandante do ferry apercebeu-se disso e logo se preocupou em procurar os 

meus pais. 

 A uns dez metros atrás andavam eles à minha procura. Então o comandante e o seu colega pegaram 

em mim e deitaram-me ao rio. Estava salvo e contente! 

 Os meus pais abraçaram-me e disseram-me para não voltar a repetir a mesma coisa. 

 As pessoas são amigas dos animais, mas com esta aventura aprendi que afinal o meu habitat 

é no Estuário e não junto deles! 
 

Vitória Ramo, EB 1 da Aguieira 

O nosso Cristiano  

continua a dar cartas 

no atletismo! 

  

 No início de maio, em mais uma tentativa para 
obter os mínimos para o Brasil, arrancou o 2º lugar 
numa prova de 1500 metros, no Luso. 
  A 11 de maio, em Braga, de novo nos 1500 
metros, cortou a meta em 1º lugar, melhorando a sua 
marca pessoal - que já era record nacional da distância 
na categoria de juniores -, mas não conseguiu, por 
escassos dois segundos, os mínimos para o Rio de 
Janeiro.  
 A última oportunidade vai tê-la em Praga, na 
República Checa, no 9º Campeonato do Mundo de 
Atletismo INAS, a decorrer de 9 a 16 de junho., onde 
representará a seleção nacional. 

Da esquerda para a direita: Artur, Francisco, Patas, João Sampaio, 
Ricardo, Jorge, João Santos, João Silva, Juka, João Henriques, Ricardo 

No futsal é que as coisas não correram tão bem... 

1º FASE  

Penalva 2-0 Canas 

Canas 2-7 Viso 

Silgueiros 3-4 Canas 

2ª FASE  

Canas 3-2 Oliveira Frades 

Mões 10-3 Canas 

Canas 2-7 Abraveses 

Conseguiram apenas duas vitórias 
nas duas fases da competição 
interescolar, mas valeu o esforço e 
empenho postos na competição. 
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Para ir lendo... 

 

 A  palavra crise assumiu hoje em dia o papel 
de Adamastor. Ela amedronta a todos. Todos dela 
falam. É ela que serve de desculpa para tudo o que 
acontece.  O que está a acontecer connosco? Tal-
vez a origem da crise esteja numa outra crise, a 
crise de identidade. Que rumo podemos seguir se 
não sabemos quem somos? 
 Tentando colmatar esta lacuna, a turma B do 
7º ano escolheu um autor que já foi muito lido e que 
hoje pouco aparece nos nossos manuais, talvez por 
um falso pudor, Miguel Torga. O livro escolhido foi 
«Novos contos da montanha». Porquê? Porque em 
cada um dos contos podemos descobrir a essência 
daquilo que somos. Do contrabandista de “fronteira”. 
Do pastor Gabriel, do Garrinchas de Natal ou de 
qualquer um de todos os outros, todos nós temos 
um pouco. 
 Aqui fica o desafio. Mergulha no ambiente 
rural e montanhoso deste livro, através de uma lin-
guagem pura que fala da realidade nua e crua. 
 
D Quixote, 2008 

Madalena Neves. 

 

 Se queres ocupar as férias  em atividades socialmente relevantes e 
que simultaneamente te proporcionam conhecimento da realidade e aumen-
tam as tuas competências pessoais e sociais, então o programa OTL é uma 
excelente proposta. 
 Pensado para jovens dos 15 aos 25 anos, desenvolve-se em áreas 
tão diversas como a saúde,  o ambiente,  o património e a cultura,  a ciência 
e a tecnologia, o desporto,  o apoio a idosos e/ou crianças,  o combate à 
exclusão social, entre outros de reconhecido interesse social. 
 

 Como, quando e onde podes inscrever-te? 
 

 As inscrições, gratuitas, são feitas nas delegações regionais do Insti-
tuto Português do Desporto e Juventude. Tens de preencher um formulário 
de inscrição que podes encontrar na página do OTL ( projetos de longa 
duração > mais informação >ficha de inscrição). A inscrição deve ser acom-
panhada, no caso dos menores de 18 anos, de uma declaração de autoriza-
ção do encarregado de educação. 

 

 Os campos de voluntariado jovem são especialmente dirigidos  a 
jovens que queiram participar em atividades de valorização dos recursos  
florestais. Em concreto, podes limpar florestas,  recuperar trilhos e caminhos,  
observar e vigiar a fauna e a flora,  dinamizar ações de sensibilização junto 
das populações,  dinamizar ações de prevenção dos incêndios florestais, 
entre outras. 
 

 Como participar? 
 

 A inscrição é online no Portal da Juventude, numa loja Ponto Já, nas 
delegações regionais do IPDJ, mediante o pagamento de uma taxa de 2 
euros por noite (cada campo tem a duração de  7 noites/8 dias). 
 

 Benefícios 
 

 Tens direito a alojamento, estadia e seguro de acidentes pessoais. 
Apenas tens de garantir a deslocação de e para cada campo. 

Regista-te e apresenta um projeto social na comunidade onde vives. É uma 
forma de aproveitares o teu tempo - um minuto que seja - em prol dos outros.  

Duas sugestões para  

ocupares as tuas férias 
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Este projeto só pôde passar 
para a fase de concretização 
com o apoio de uma fundação 
aberta à criatividade, cultura, 
progresso...em suma aberta ao 
pulsar da comunidade envolven-
te, a Fundação Lapa do Lobo - 
representada pelo seu presiden-
te, Dr. Carlos Torres, na foto ao 
lado do Diretor do Agrupamento, 
Dr. António Cunha -, que vem 
colaborando com o Agrupamen-
to de Escolas de Canas de Se-
nhorim de uma forma empenha-
da e solícita e, no caso particular 
do departamento pré-escolar, 
financiou a edição dos seus três 
livros. 

Apresentação do livro  

“O sonho da Clarisse” 

Pelo terceiro ano consecutivo, o 
Departamento pré-escolar do Agrupa-
mento de Escolas de Canas de 
Senhorim, com o apoio da Biblioteca 
Escolar, procedeu ao lançamento de 
um livro que tem como autores as 
crianças dos vários Jardins de Infân-
cia. Estes alunos, apoiados e impulsi-
onados pelas suas educadoras de 
infância, elaboraram o livro “O Sonho 
da Clarisse”. 

O evento teve lugar na escola 
sede do Agrupamento, no dia 17 de 
maio de 2013, e contou com a pre-
sença dos alunos - seus autores -, 
pais, educadoras de infância, direção 
executiva, e representantes da Fun-
dação Lapa do Lobo, entre outros 
convidados. 

O livro “O Sonho da Clarisse”, 
conta A história de uma menina, 
Clarisse, e foi iniciado num jardim de 
infância, sorteado para o efeito, 
seguindo o seu percurso criativo nas 
várias salas de jardim de infância do 
agrupamento de escolas de Canas de 
Senhorim (Vale de Madeiros, Canas 
de Senhorim, turma dois, Canas de 
Senhorim, turma um, Lapa do Lobo, 
Póvoa de Sto. António e Aguieira). 
Este O saboroso lanche servido após 
a apresentação do livro esteve a 
cargo dos alunos do curso profissio-
nal de cozinha e pastelaria, orienta-
dos pela professora Fernanda Costa.  

O Departamento do pré-escolar 

agradece reconhecidamente todos os 
que formal e ou informalmente contri-
buíram para que este projeto fosse um 
sucesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dores Marques 

A educadora Leta fez a dramatização 
da história para os alunos. 

Além dos representantes da escola e da Fundação, também este-

ve presente um número significativo de pais dos pequenos escri-

tores. 

 Afinal ainda há 
sonhos que se concre-
tizam!  O Rafael Borges (12º A)  
concretizou um dos seus ao ver 
publicado o seu primeiro livro: 
“Babel, um conto breve”.  Nas-
cido do seu génio para as letras 
- ele que também é homem de 
ciências -, amadurecido pela 
força motivadora de familiares, 
amigos, colegas, professores, 
da Direção do Agrupamento 
que esteve ao seu lado e acari 

nhou o projeto em todo o cami-
nho percorrido, da imprescindí-
vel madrinha Adélia Sousa, das 
Edições Sagesse que acredita-
ram nele, bem como do apoio 
inexcedível da Fundação Lapa 
do Lobo que o acolheu de bom 
grado, “Babel” foi apresentado 
numa cerimónia digna, emocio-
nada, quase intimista, marcada 
pela presença de muitos da-
queles que o acompanharam e 
quiseram com a sua presença 
tributar-lhe amizade, reconheci-
mento e confiança num futuro 

promissor. 

 
António Jorge Figueiredo 

No final, não teve mãos a medir nos autógrafos!. 
O nosso escritor, acompanhado pela madri-
nha do projeto, Adélia Sousa. 

 João Ambrósio (12º A) 
distinguido pelo IPVD com um 

trabalho sobre venda direta 

  
 O Instituto Português de Venda 
Direta (IPVD) organizou um concurso 
nacional (IPVD Jovens Talentos) destina-
do a alunos do ensino secundário, que 
decorreu de 15 de outubro a 31 de 
dezembro de 2012, a que o João concor-
reu com o projeto "Venda Direta: Método 
de venda alternativo".  
 Os onze finalistas foram convi-
dados para a cerimónia de entrega de 
prémios, que decorreu no Liceu Passos 
Manuel, em Lisboa, no dia 20 de abril de 
2013, onde o João, nas suas próprias 
palavras surpreendido mas feliz, tomou 
conhecimento de que era o 3º classifica-

do a nível nacional! 
 Ao Mocho, o João Considerou 
que este tipo de iniciativas, direcionadas 
aos jovens empreendedores, desempe-
nha um papel relevante na formação 
extracurricular dos mesmos, já que incita 
a sua criatividade e requer o seu empe-
nho e dedicação. 

João Ambrósio 

  

 O SNIRH – JÚNIOR lançou, em  
Lisboa, no Dia Mundial do Ambiente (5 de 
Junho de 2012), o concurso “A Água e o 
Universo”.  
 Apresentaram-se a concurso 89 

trabalhos que foram expostos no Centro 
Cultural de Cascais, no dia Mundial da 

Astronomia (8 de Abril de 
2013).   
 N e s s e  m o m e n t o 
decorreu uma sessão pública 
onde foram distinguidos os 
trabalhos e as escolas premia-
das, entre elas está a nossa, 
que obteve um honroso 2º 
lugar.  
 Aos vencedores foi 
dada a possibilidade de  
visitarem as estações de 
monitorização do Sistema 
Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH), em Leiria e 
Monte Real, onde tiveram a oportunidade 
de fazer  medições de níveis e caudais e 
de observar os registos meteorológicos. A 
visita teve a colaboração dos técnicos da 

Agência Portuguesa do Ambiente  e do 
projeto Rios. 

Alunos do 8º A arrecadam 2ª prémio 

no concurso «A água e o universo» 

A Daniela,  o Francisco e a Patrícia foram a Cascais receber o 

Virgílio  Henriques 


