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O Pinóquio,  

entre a emoção  

e a Convenção 
 
 

Um grupo de actores 
do Teatro Viriato repre-
sentou a história infan-
til para alunos do 5º, 6º 
e 7º anos. 

 

10 de Dezembro—Dia Mundial dos Direitos Humanos 
 

 

 Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser 
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informa-
ções e ideias por qualquer meio de expressão. 
 

Artigo 19° da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Cláudia Costa 



 

 

A vida a 
meus olhos… 

 
O que é a vida? Certamente não 

é uma pergunta somente feita por mim, 
outros já se colocaram a mesma questão. 
 Infelizmente não são todos! Num 
mundo onde é difícil encontrar bom ar 
para respirar, mais raro é ter tempo para 
parar e reflectir sobre algo que todos 
temos mas que nem todos aproveitamos: 
A Vida! 
 Bem! Voltemos ao começo. O que 
é, afinal, a vida? 
 Os mais crentes acham que a vida 
é uma dádiva divina, outros nem pensam 
nisso. Mas eu… 
 Para mim a vida é um conjunto de 
momentos acompanhados por uma multi-
plicação de emoções. Peças de um puzzle 
que ao longo do tempo se vão juntando 
até adquirirem forma, até ganharem sen-
tido. 
 A vida é algo único que deve ser 
aproveitado a cada milésimo de segundo! 
Deve ser enfrentada sem arrependimen-
tos, sem certezas, mas com coragem, a 
coragem daquele que desbrava a pouco e 
pouco a floresta do desconhecido. 

 O tempo vai passando, qual água 
de um rio que arrasta vivências, expe-

riências, umas positivas, outras negati-
vas, mas onde até as experiências 
menos boas nos ajudam a crescer, neste 
ciclo de aprendizagem constante. 
Aprendemos com os erros a ficar fortes 
dia após dia, a andar de cabeça erguida 
sem medos! Sem medo de desiludir 
alguém, sem medo de sermos… apenas 
nós. 

   Como poderia eu falar de um 
assunto destes sem me pronunciar 
sobre tão fundamental tema como o 
amor? Parte integrante deste puzzle, 
banda sonora deste nosso filme, tão real, 
tão único!  

  Todos precisamos de alguém que 
faça parte da banda que toca esta músi-
ca… Que toque as notas de tão sublime 
melodia! 

  Peça de teatro. Peça em que 
somos protagonistas, actores que tocam 
o seu destino, mas também guionistas 
da nossa própria história, de que fazem 
parte outros actores que connosco con-
tracenam, além do pessoal dos bastido-
res, fundamental para que tudo corra da 
melhor maneira. 

  No final merecemos ou não 
aplausos, somos ou não dignos dos lou-
vores da plateia? O público, sempre 
vigilante, dará o seu veredicto. 
 E é assim a vida a meus olhos, a 
vida como eu a vejo. 

 
Daniela Bulário, 11ºB 
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 Mensagem da Sra. Irina Bokova, Direc-
tora-Geral da UNESCO, por ocasião do 
Dia Mundial da Filosofia.  
 

 
Todos os  anos o Dia Mundial da Filosofia repre-
senta uma oportunidade única de reunir a comu-
nidade filosófica internacional e estimular a refle-
xão sobre questões contemporâneas. 
Segundo a sua Constituição, a UNESCO esforça-se 
para promover o livre pensamento e o diálogo 
por meio das suas actividades no campo de edu-
cação, cultura, ciência e comunicação. 
Como a defesa da paz deve ser construída na 
mente dos seres humanos, é nosso dever traba-
lhar para fortalecer essas mentes por meio do 
pensamento crítico e do entendimento mútuo. 
Em 2010, o Dia Mundial da Filosofia também se 
inscreve no marco do Ano Internacional para a 
Aproximação das Culturas e, portanto, é revesti-
do de suma importância. De facto, a filosofia 
ensina lições de diversidade por meio das suas 
múltiplas escolas de pensamento em todas as 
épocas e em todos os continentes. 
A complexidade dos problemas actuais  convida-
nos a aproveitar essa riqueza para construirmos 
nossa capacidade de analisar a realidade. A inten-
sificação de todos os tipos de intercâmbio encer-
ra uma grande promessa de oportunidades de 
compartilhar, mas também envolve o risco de 
mal-entendidos e tensão. É necessário redobrar 
os esforços colectivos para garantir a todos uma 
educação de qualidade e um ambiente favorável, 
onde cada homem e mulher possa expressar as 
suas ideias e enriquecer o debate público, pro-
movendo a justiça e a paz. 
Para tanto, os organismos internacionais, espe-
cialmente a UNESCO, devem desempenhar um 
papel fundamental, como o apoio de todos os 
agentes académicos, científicos e culturais e o 
envolvimento das universidades, dos media, da 
sociedade civil e dos governos. A filosofia é uma 
das exigências de nossa época, e sua consolida-
ção é um eixo primordial do meu compromisso 
com o novo humanismo. 
Por ocasião deste Dia Mundial da Filosofia, a 
UNESCO reunirá filósofos, cidadãos ilustres ou 
pessoas simples, com mentes inquiridoras, em 
mesas redondas, conferências e simpósios para 
aprofundar nosso entendimento sobre as ques-
tões contemporâneas: Como podemos conciliar a 
universidade de valores e a diversidade de cultu-
ras? Qual o papel da filosofia na 
aproximação dos povos? Oitenta eventos interna-
cionais serão realizados no mundo inteiro, com 
apoio de nossos parceiros, das Cátedras UNESCO, 
das Comissões Nacionais e redes de peritos, 
como a Rede Internacional de Mulheres Filósofas, 
para que este exercício de questionamento, que 
é o primeiro passo para a sabedoria, possa ser 
difundido ao máximo. 

 

A degradação da Sociedade Actual 
 

 Verdadeiramente, a sociedade actual encontra-se fortemente corrompida, e 
são muitos os factores que proporcionam que a Terra não se deixe salgar, como já 
dizia o Padre António Vieira (Sermão de Santo António aos Peixes). Nos dias de hoje, 
são vários os vícios presentes nas vivências das pessoas, estes derivam de diversas 
fontes, desde os media, internet, publicidade, … Será que se trata de todo o tipo de 
publicidade? Não, nós estamos a falar das publicidades que incutem valores negati-
vos, prejudiciais ao desenvolvimento/crescimento dos jovens, jovens estes que vão 
ser os “alicerces” das gerações futuras. Tudo está concentrado nas mãos deles, só 
eles próprios podem fazer a diferença e passar o “testemunho” do bem. Por isso 
mesmo, devemos integrá-los num espírito sábio e de princípios morais correctos, 
fundamentais para a construção de uma sociedade melhor. 
 Por outro lado, estão patentes aspectos moralmente mais problemáticos e 
até mesmo incorrectos. Isto é, verifica-se um significativo grau de, digamos, corrup-
ção ao nível laboral, incluindo vertentes relacionadas com variadas áreas e temáticas, 
como a política, religião, desporto, o domínio profissional, a função pública, ou seja, 
toda a organização da própria sociedade encontra-se corrompida. Não existe a preo-
cupação de zelar pelas gerações futuras, apenas existe a necessidade de satisfação 
dos interesses/apetites momentâneos, pretende-se enriquecer rapidamente, alcan-
çando os seus objectivos sem esforço e dedicação, passando por tudo e todos, ou 
seja, alcançar fins sem olhar a meios! Actualmente, o amanhã é esquecido e isto não 
pode acontecer, é preciso encaminhar os jovens para a prática do bem, do que está 
certo, sendo esta a “chave” para o Futuro. 
 Tudo isto está interligado, uma vez que, um começo de vida marcado por 
influências negativas, vai gerar futuramente uma sociedade degradada. Hoje em dia, 
há uma sociedade que não “olha” pelo futuro, limita-se a viver o presente. Estes 
jovens não sabem o que é a vida, e quando falamos em jovens podemos também 
referir-nos a adultos e pessoas com mais vivências que já deviam mostrar que pos-
suem valores morais, valores esses que não se aprendem na escola formal, mas sim 
na escola da vida, numa vida “suada” de trabalho, uma vida de derrotas e glórias! 
 

Rúben Simão & Bruno Matias, 11º A 

Verdade Destemida 



 

 

 

Concurso  

Quem conta um conto…. 
 
 O semanário Sol, em parceria com o Plano Nacional de Leitura, está a promover 
o concurso “Quem conta um conto acrescenta um ponto”, dirigido aos alunos do 5º e 
6º anos. Os objectivos da iniciativa são a promoção dos hábitos de leitura e da escrita 
através da redacção de um conto que dê seguimento a um dos 24 livros da Colecção 
Clássicos Portugueses Contados às Crianças, distribuída com o Sol. 
 Aos alunos cabe a tarefa de escolherem um dos livros, lerem-no e redigirem um 
conto original e criativo que dê continuidade à história. Será seleccionado um trabalho 
por turma, numa primeira fase, cabendo a cada escola, uma vez encontrados os melho-
res trabalhos de cada turma, seleccionar o melhor trabalho que irá representar a escola 
e fazê-lo chegar ao júri do concurso.  
 Os premiados serão conhecidos a 29 de Abril de 2011. 

Site para inscrições: www.sol.pt 

 Um grupo de actores do teatro Viriato deslocou-se à escola 
para representar a peça “Pinóquio” para os alunos dos 5º, 6º e 7º 
anos. A iniciativa integrou-se no Plano de Actividades da Biblioteca e  
foi mais uma acção de promoção da leitura.   
 O Pinóquio é um espectáculo teatral feito a partir do conto 
italiano de Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. A dramaturgia 
pegou na história e  pôs em linguagem teatral muitas das aventuras 
do boneco de pau. Foi a oportunidade de voltarem a ser vistas algu-
mas figuras sobejamente conhecidas como o velho e paciente Gepet-
to (Pai do Pinóquio), o Grilo Falante, O Arlequim, o Pulcinella, entre 
outras. 

Pinóquio ou o dilema entre o coração e a convenção 

“Pinóquio é um hino a tudo o que é 
novo, recém-nascido, à vida fresca e 
palpitante, à curiosidade, ao prazer, 
e acima de tudo à liberdade” 
 

In Panfleto de divulgação do espectáculo 

O espectáculo decorreu num ritmo dinâmico e emocionante, 
com os actores a interpretarem diversos personagens. 

O consumismo, escravatura da 
sociedade moderna 

 

  Já atentaram no estado degradado da 
nossa sociedade? A sociedade actual “caminha” 
a passos largos para um poço sem fundo! Nós 
próprios somos os causadores desta terrível 
temática que assombra toda a nossa geração e 
sobretudo as gerações vindouras. Mas de que 
problema é que estamos a falar? Estamo-nos a 
referir ao Consumismo Moderno, que “teima” 
em permanecer e se afirmar perante a nossa 
sociedade. Para que o consumismo e toda esta 
“febre” de comprar e gastar dinheiro vingue é 
necessário que haja quem o “alimente” e o 
deixe aumentar, ou seja são necessários 
“escravos”. Somos nós mesmos os “escravos” 
desta sociedade moderna, através fundamental-
mente das nossas acções, acções estas que 
estão cada vez mais a afectar esta problemática. 
As consequências das nossas atitudes vão reper-

cutir-se ,agora, no presente, mas sobretudo vão 
marcar o futuro. Com o passar do tempo, estes 
actos vão desenrolar marcas, realçando a intem-
poralidade subjacente.   

  Tudo isto reflecte-se no quotidiano de 
cada um de nós: constantemente somos 
“bombardeados” por anúncios e propagandas, 
através fundamentalmente dos media 
(publicidades enganosas, programas televisivos, 
…) e também através de conteúdos observáveis 
diariamente. Tudo é pensado e calculado para 
que haja “frutos”, desde o pequeno pormenor da 
pessoa que faz o anúncio/publicidade, geralmen-
te jovens de tenra idade e sobretudo figuras 
públicas de alto prestigio, ao tipo de consumidor 
a que é dirigido (diferentes faixas etárias), até 
mesmo à forma de como é exposto o produto em 
questão.  

             Não há como escapar! O tempo “voa” e 
nós próprios conseguimos detectar o aumento e 
sem dúvida o crescimento do consumismo, atra-
vés das dificuldades que atravessamos no dia-a-

dia. Vemos o dinheiro a “fugir” das carteiras, 
como dizem os populares, mas porquê? Porque 
não há ninguém que ponha um travão neste 
assunto e faça evidenciar os prejuízos que está a 
causar diante da nossa sociedade. Isto assemelha
-se a um ciclo vicioso, aumenta e volta a aumen-
tar, quanto mais se tem, mais se quer! E agora 
está em voga o factor crise, mas de crise não se 
vê nada. São as pessoas que a fazem e que a 
nomeiam, porque elas próprias não param de 
comprar isto e aquilo, pois não? Talvez até nem 
faça falta, mas sentem essa necessidade de 
alcançar mais e mais. Como se houve vulgarmen-
te na rua, para comer não faltará nunca dinheiro, 
é urgente sim, poupar e fazer uso de uma certa 
sustentabilidade que não comprometa gerações 
futuras. É urgente sim parar um pouco e reflectir 
sobre a nossa vida e “ver” o que estamos a fazer, 
gerindo de forma correcta e organizada todos os 
nossos recursos. 

 
Rúben Simão & Bruno Matias 



 

 

 

Encontro com os 
livros… 
 
 Trata-se de um projecto da biblioteca do 1º CEB  
cujo objectivo é levar o livro à criança. Como forma de 
aumentar a motivação 
para a leitura, cada livro 
é escolhido em função 
de um evento temático 
ou  de uma data festiva. 
A equipa da biblioteca 
desloca-se às escolas 
— no caso do Fojo e da 
Feira são os alunos que 
vêm à biblioteca da 
Escola Sede — e dina-
miza uma actividade 
em função do livro 
escolhido.  
  Foram já dinami-
zadas duas activida-
des, ambas sob a for-
ma de uma dramatiza-
ção: o Halloween, a 
partir da obra  “E se eu 

fosse uma bruxa?” e o Natal, a partir da obra “O Pai 
Natal que veio do espaço”, de Mário Contumélias. Neste 
último caso, o Pai Natal, mais do que distribuir presentes, 
alerta os mais novos para a necessidade de preservar 
alguns valores fundamentais que, a continuarem a ser 
desprezados, tornarão irreconhecível o nosso planeta, a 
tal ponto que, em 2023 ( ano em que decorre a história) o 
Pai Natal não o consegue encontrar a partir do espaço. 

Na história original,  o Pai 
Natal não distribui presen-
tes como forma de repreen-
são pelos “pecados” que 
andamos a cometer com o 
nosso mundo, dos ambien-
tais, às guerras ou à falta 
de solidariedade entre pes-
soas e povos.  
 Na adaptação feita 
pelos actores, a Presidente 
do mundo estabeleceu um 
contrato com as crianças, 
onde estas se comprometem 
a respeitar os valores — a  
amizade, o respeito, a soli-
dariedade, o ambiente, entre 
outros — a troco de uma 
prenda natalícia. 

  
 O Natal, símbolo supremo da fraternidade e do altruís-
mo, inspirou inúmeros escritores que sobre ele escreveram 
textos que atravessaram gerações e alimentaram o imaginá-
rio de crianças e adultos. 
 Pelas suas raízes simultaneamente populares e cristãs, 
a Noite de Natal presta-se à efabulação e às histórias conta-
das em redor da mesa ou da lareira. Anton Tchecov, Charles 
Dickens, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Fialho de Almeida, 
Guy de Maupassant, Lima Barreto, O. Henry e Washington 
Irving descrevem-nos esta festa tradicional em função das 
suas vivências, da sua época, das suas crenças ou convicções. 
Esta antologia convida os leitores a celebrar o Natal na 
melhor companhia: a dos escritores. 

 

http://www.wook.pt/ficha/natal-dos-escritores/a/id/10237608 

Natal dos Escritores — Editor: 101 noites 

  A Equipa da Biblioteca 

Escolar deseja a toda a Comuni-

dade Escolar votos de um Santo 

Natal e de um Próspero Ano 

Novo. 

Elisabete Pereira, 10º A 


