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Adeus às aulas, 
hoje é dia de fol-
guedo! Miúdos e 
graúdos vestiram-
se  a rigor e … 
toca a marchar! 

Aristides de Sousa 
Mendes Lembrado 
em Nelas. 

Projecto “Quem vem 
ler?” Traz a comunida-
de local à escola. 
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  Q u e m  v e m  l e r ?  
 
 

D e s t a  v e z  s ã o  o s  p a i s / m e m b r o s  

d a  c o m u n i d a d e  q u e  v ê m  à  e s c o -

l a  c o n t a r  h i s t ó r i a s  a o s  a l u -

n o s . . .  

 É mais uma actividade integrada no PNL. Mensalmente, 
uma personalidade da comunidade é convidada a vir à escola 
desenvolver, nas turmas do 2º ciclo, uma sessão de leitura 
recreativa. Já decorreu em todas as turmas e os alunos mostra-
ram-se muito receptivos e entusiasmados, participando de modo 
muito activo. É de frisar que se nota nos alunos uma grande moti-
vação para as actividades que se realizam neste âmbito e que o 
gosto e o prazer de ler, pouco a pouco, se vão implementando, 

com o empenho de todos os intervenientes.      

       Ana Lourenço 

 Eis que finalmente che-
gou o dia tão aguardado! Ao 
romper do sol já os sinos toca-
vam e todo o reino entoava cân-
ticos melodiosos, começaram a 
aparecer por todo o lado e vin-
das de todo o mundo belíssimas 
carruagens cheias de milhares 
de convidados lustres. Algo de 
extraordinário viria a aconte-
cer… 
 Já o sol brilhava mais 
intensamente quando das por-
tas do palácio saiu o noivo mon-
tado no mesmo cavalo que 
outrora fora uma lagartixa, nes-
se dia cuidadosamente orna-
mentado com as mais belas 
sedas bordadas a ouro e ferra-
duras reluzentes. Já o príncipe 
irradiava um sorriso resplande-
cente  inserido no seu rosto oval 
e um pouco pálido. Os seus 
olhos azuis da cor do mar, 
expressavam bem a sua felici-
dade. Trajava uma elegante 
vestimenta acobreada, com 
pequenos retoques dourados, 
especialmente confeccionada 
pelo melhor costureiro do reino. 
 Pouco tempo depois, chegou 
finalmente à igreja a sua amada. Os 
seus olhos verdes e brilhantes como 
duas esmeraldas, contrastavam com 
os seus lábios carnudos, ligeiramente 
rosados, incluídos num encantador 

rosto, coberto  por  um longo manto 
branco salteado de lantejoulas e pó 
de ouro. Manto este que não ocultava 
totalmente os seus longos cabelos 
ruivos e ondulados. O vestido de seda 
selvagem assentava na perfeição no 
seu corpo delgado, realçando a sua 

beleza genuína. Eram sem 
dúvida os noivos mais belos 
vistos até então! 
 No momento mais 
esperado da comovente ceri-
mónia religiosa, a noiva poi-
sou o seu bouquet composto 
pelas mais belas e perfuma-
das orquídeas selvagens, 
(especialmente) colhidas pela 
sua convidada de honra, a 
sua dama-de-honor: uma 
criança angélica portadora de 
um vestido branco e rendado. 
Durante a troca das alianças 
de ouro, cravadas a diaman-
tes, toda a assembleia se 
ergueu aplaudindo intensa-
mente. 
 Terminada a cerimónia, 
no meio de uma chuva de flo-
res e fogo de artifício, todos se 
dirigiram para o salão de ban-
quetes do palácio. Aí puderam 
saborear deliciosos manjares 
entre os quais as melhores 
carnes de caça assadas, 
doces conventuais e variados 
vinhos e néctares. 

 Dançaram pela noite fora ao som 
das mais talentosas orquestras do rei-
no. 
 Foi simplesmente um dia ines-
quecível! 
 
Inês Margarida de Oliveira Martins, 5º A. 

Um Casamento de Sonho 
História criada na sequência de um desafio lançado por um Encarregado de Educação no âmbi-
to do projecto “Quem vem ler?” 
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Criados mais dois novos bloggs… 

Biblioteca reforça presença na blogosfera 

   O Re “9” leituras é um blog  que nasceu da iniciativa 
conjunta da professora bibliotecária, Drº Celeste Sampaio, e 
das turmas do 9º ano. A ideia é dar visibilidade aos trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos deste nível de ensino no âmbito 
da escrita criativa ou a outros destinados a promover o livro 
e a leitura. Neste particular, foram já dinamizados dois ate-

liês de leitura: ”Diz-me quem és, dir-te-ei o que lês”(9º A e B)  
e “debate com livros e chocolates” (9º C). 
 Para acederes ao sítio vai a  
http://be-re9leituras.blogspot.com/ 

 

 O PNLeituras foi criado com o objectivo de divulgar as 
actividades realizadas no âmbito do PNL. Lá podes encon-
trar notícias sobre tudo o que é  desenvolvido em torno das 
obras previstas no projecto. 
 A criação de bloggs foi sentida face à necessidade de 

criar novas ferramentas de motivação para a leitura, aprovei-
tando as potencialidades e a atractividade da Internet. 
 Para acederes à página digita http://
pnleituras.blogspot.com/ 

A CORAGEM E A TOLE-
RÂNCIA DE ARISTIDES 
DE SOUSA MENDES   

Decorreu no Pavilhão Multiusos 
de Nelas, no dia 28 de Janeiro, uma 
acção de formação sobre Aristides de 
Sousa Mendes, promovida pelo Departa-
mento de Ciências Sociais e Humanas da 
Escola Secundária de Nelas.    
 No evento estiveram presentes os 
seus netos, Major Álvaro Sousa Mendes e 
o Doutor António Pedro Sousa Mendes, a 
escritora Julia Neri, Luís Fidalgo, 
representante da Fundação de 
Aristides de Sousa Mendes, e Lina 
Madeira, investigadora na área da 
diplomacia, da Universidade de 
Coimbra.  

 Entre os espectadores 
convidados estiveram presentes os 
alunos da turma B do 10º ano da 
nossa escola.  

 A acção de formação teve 
como principal objectivo realçar, 
nos jovens alunos, a importância 
de uma figura que marcou o nosso 
século XX, um dos poucos heróis 
nacionais e o maior símbolo portu-
guês saído da II Guerra Mundial, 

representativo da tolerância, um homem 
de consciência.   

 Esta acção foi aprofundada com 
uma exposição sobre o Holocausto e o 
visionamento de um documentário com 
imagens bem elucidativas do terror vivido 
na época, radicalismo, racismo e intole-
rância que não deixaram indiferentes os 
visitantes.  

 Como notas históricas relevan-
tes, os alunos ficaram a saber que Lisboa 
era conhecida como o Paraíso Triste, por 
ser uma via para a liberdade dos Judeus, 
tornando-se o grande porto de embarque 
para a América.  

Sobre os feitos heróicos de Aristi-
des, os alunos ficaram a saber que, 
enquanto cônsul de Bordéus, aproveitou-
se do seu cargo para protagonizar a 
"desobediência justa", emitindo passapor-
tes aos fugitivos do nazismo, gesto reve-
lador de grande bravura, solidariedade, 
generosidade e altruísmo, apesar de 
saber estar a condenar-se, a sacrificar o 
seu bem-estar e o da sua família.  

Alvo de um processo disciplinar 
por parte de Oliveira Salazar, Aristides 
apresenta a sua defesa baseando-se em 
valores humanistas, defendendo uma 
causa que achava justa e dedicando este 

gesto salvador a todos os portugue-
ses.   

Acabou condenado por Salazar a 
uma reforma compulsiva não remune-
rada, vindo a falecer a 3 de Abril de 
1954, na maior pobreza. Contudo, não 
deixou de defender que  “o meu 
desejo é mais estar com Deus con-
tra o Homem do que com o Homem 
e contra Deus”, bem elucidativa do 
tamanho dos valores que sempre 
defendeu.  

 Todos lamentamos que a 
sociedade não lhe tenha ainda 
prestado o JUSTO E MERECIDO 
RECONHECIMENTO. 

Carla Clemente 
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 Percy Jackson está prestes a ser 
e x p u l s o  d o  c o l é g i o  i n t e r -
no...novamente. E esse é o menor dos 
seus problemas. Ultimamente, criatu-
ras fantásticas e os deuses do Olimpo 
parecem estar a sair das páginas do 
seu livro de mitologia para entrarem na 
sua vida. E o pior de tudo é que ele  
parece ter enfurecido alguns deles. O 
raio-mestre de Zeus foi roubado e 
Percy é o principal suspeito. 
 Agora, Percy e os seus amigos 
têm apenas dez  dias para encontrar e 
devolver o símbolo do poder de Zeus e 
restabelecer a paz do Olimpo. Para o 
conseguir terá de fazer bem mais do 
que descobrir o ladrão: terá de enfren-
tar o pai que o abandonou, resolver o 
enigma do Oráculo e desvendar uma 
traição mais ameaçadora e poderosa 
do que os próprios deusses. 
 

Casa das Letras, 2010 

 Numa manhã de 1945,  um 
rapaz é conduzido pelo pai a um lugar 
misterioso oculto no coração da cida-
de velha: o Cemitério dos Livros 
Esquecidos. Aí, Daniel Sempere 
encontra um livro maldito, que muda 
o rumo da sua vida e o arrasta para 
um labirinto de intrigas e segredos 
enterrados na alma obscura da cida-
de. 

D. Quixote, 2009, 17ª edição 

 “O «Papalagui» - ou seja o 
branco, o Senhor—é este o nome 
dado aos discursos do chefe de tribo 
Tuiavii de Tiavéa, nos mares do sul. 
(…) 
 Representam estes discursos 
um apelo aos povos dos mares do 
sul para que quebrem todos os elos 
com os povos esclarecidos do conti-
nente europeu. Tuiavii, depreciador 
da Europa, acalentava a profunda 
convicção de que o pior erro cometi-
do pelos seus antepassados fora o 
de crer que a luz da Europa lhes 
traria a felicidade. Como aquela vir-
gem de Fagaza que do alto dos 
rochedos expulsou o primeiro mis-
sionário com seu leque: «Fora 
daqui, demónio malfazejo!», também 
ele via na Europa o negro demónio, 
o princípio destruidor de que devia 
proteger-se, se quisesse conservar 
a sua inocência. 
 Quando conheci Tuiavii, vivia 
ele, pacificamente, isolado do mun-
do europeu na longínqua ilhota de 
Upolu, pertencente ao grupo d 
Samoa, na aldeia de Tiavéa, da qual 
era o senhor e o chefe de tribo mais 
proeminente.” 
 

Erich Scheurmann 

 

 Cátia Soeiro 

Milton Duarte 

Alex Loureiro 

Ana Cláudia Pereira 

Rita Borges 
 

 
* Em Janeiro de 2010 

 

Histórias da Terra e do Mar , 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 
* Em Janeiro de 2010 

Os melhores leitores**** O mais lido**** 



 

4 


