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A ESCOLA E O MEIO

Cofinanciado por

EDITORIAL
“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os Homens.” (Pitágoras)

Esta é a máxima que a Direção d’O Despertar elegeu para desenvolver algumas 
considerações sobre a educação e sobre o Homem holístico.

Nos últimos anos registou-se um interesse crescente pelas ciências do sistema 
nervoso. Deve-se esse interesse ao facto de o desenvolvimento tecnológico ter 
posto ao dispor dos investigadores novos instrumentos de prospeção e análise 
que permitem revelar o que até então parecia impossível de compreender. Esta 
ciência tem sido, também, aplicada ao ensino e à educação, porta que se abre 
aos professores e educadores para definir práticas pedagógicas mais eficazes 
para as crianças e jovens, porque se começa a perceber melhor a forma como o 
cérebro processa a informação que recebe do exterior. 

O cérebro evoluiu para educar e ser educado. Todavia, também é ele que 
determina os limites na aprendizagem. Portanto, pode ser encarado como uma 
qualquer matéria-prima cujo escultor trabalhará e aperfeiçoará, ao ponto de 
lhe dar forma e significado. Nesta perspetiva, podemos comparar o professor 
ao escultor, que pode fazer dos cérebros que tem à sua disposição verdadeiras 
obras-primas, sendo a educação a rainha da escultura.

Ao longo de várias décadas, Bill Greenough e os seus colegas da Faculdade de 
Illinois realizaram uma investigação neurobiológica que revelou que quando 
a criança é exposta a um ambiente enriquecido, influencia o número de 
sinapses do cérebro, tornando-o, assim, mais capaz de executar melhor e mais 
rapidamente as tarefas de aprendizagem. Assim se chegará ao Homo literatus, 
que deve ser a meta mais almejada do nosso sistema de ensino.

Com o aprofundamento do conhecimento do funcionamento do cérebro 
humano, passou a valorizar-se a componente das emoções no contexto do 
ensino, por se ter verificado, através de experiências científicas, que as emoções 
positivas trazem vantagens para o equilíbrio afetivo e cognitivo. Pedro Luzes 
– médico, filósofo e formado em Psicanálise - considera que a experiência 
de estados afetivos positivos, ligados a vivências de amor e ternura, bem 
como experiências negativas ligadas aos sentimentos de abandonos, castigos, 
frustrações e tensão são determinantes para a disponibilidade que o ser humano 
terá, ou não, para a aprendizagem. Também o neurocientista, António Damásio 
afirma: “A felicidade ou a tristeza alteram o estado das emoções, alterando, de 
imediato, os nossos apetites e desejos.” (2010)

Ora, se os professores tiverem estas premissas em linha de conta, com certeza 
que tudo farão para proporcionar aos seus alunos atividades e momentos de 
aprendizagem que vão ao encontro das suas necessidades e características 
individuais, sem esquecer a componente biológica que, quer queiramos quer não, 
é determinante para o sucesso pessoal e académico das suas crianças e jovens.

Proporcionar às crianças momentos de interação com afetividade é fundamental 
para que a sua disponibilidade para a aprendizagem aconteça. Estes provocarão 
emoções positivas nas crianças, que estabelecerão, de imediato, uma ligação mais 
próxima com o professor, porque não identificam agressividade no seu tom de 
voz, não ficarão sujeitos ao castigo, ao “stress”, à frustração e à baixa autoestima.

Portanto, feitas estas considerações, será fundamental encarar cada criança 
como um ser único, mas de um modo holístico. Só assim se conseguirá chegar à 
plenitude do que deve ser o propósito da educação e dos professores: esculpir as 
mais belas obras de arte! Obras estas que estão em fase de aperfeiçoamento nesta 
escola, mas já com significado. Prova disso são os trabalhos de qualidade dos 
nossos alunos que, uma vez mais, integram esta 82.ª edição d’O Despertar. Além 
disso, a Direção deste jornal também não esquece que os rankings de escolas 
nos colocam numa posição confortável, pois somos, nesta altura, a melhor escola 
pública do concelho de Barcelos no que diz respeito ao ensino secundário e, por 
isso, julgo estarmos todos no bom caminho para um futuro promissor.

A Direção d’O Despertar

AGRUPAMENTO SEGURO

Entre os dias 14 e 28 de novembro 
realizaram-se os simulacros de 
evacuação do Agrupamento, no 
âmbito da proteção e segurança 
contra incêndios e catástrofes.
Estes exercícios, de caráter 
obrigatório, destinam-se a treinar 
a evacuação dos locais em que 
cada elemento da comunidade 

escolar se encontra, sozinho ou 
em grupo, em caso de emergência.
Em cada estabelecimento de 
ensino do 1º ciclo e Jardins 
de Infância, os professores 
prepararam, antecipadamente, 
com os alunos, os diferentes 
procedimentos a efetuar.
Na escola sede (EBS), cada 
diretor de turma recebeu um 
powerpoint para apresentar aos 
alunos nas aulas de OC. Este 
plasmava as recomendações, os 
procedimentos, os percursos 
a seguir e os locais de reunião 
(pontos de encontro – PE) em 
caso de situações de emergência. 
Ainda foi entregue, a cada aluno, 
um desdobrável que deverão 
manter perto de si, para que não 

esqueçam essas recomendações 
no momento de qualquer 
ocorrência.
Estes exercícios foram 
acompanhados pelos Bombeiros 
Voluntários de Viatodos que, 
além de executarem a extinção 
de um incêndio e um salvamento 
após a evacuação, ainda fizeram 

uma demonstração aos alunos da 
estabilização de uma vítima, antes 
de iniciarem o seu transporte 

para a unidade hospitalar.
Todos os exercícios executados 
no Agrupamento decorreram 
conforme o idealizado e houve 

uma participação correta, 
ordenada e interessada de todos 
os elementos da comunidade 
escolar, nomeadamente alunos, 
funcionários e professores.

Prof. Joaquim João

JI de Silveiros

JI de Chorente

JI de Chorente

JI de Silveiros

JI de Negreiros

JI de Negreiros
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A ESCOLA EM MOVIMENTO

ENCONTRO COM O PROFESSOR SOBRINHO SIMÕES

No dia 8 de fevereiro, a comunidade 
educativa da nossa escola foi convidada 
a ouvir o professor Manuel Sobrinho 
Simões, no auditório da freguesia do 
Louro. 
O Professor Manuel Sobrinho Simões 
é médico patologista, professor de 
Medicina e investigador na área de 
diagnóstico do cancro. É o diretor do 
IPATIMUP (Instituto de Patologia e 

Imunologia Molecular e 
Celular da Universidade 
do Porto), instituição que 
apresenta um relevante 
percurso na investigação em 
Oncobiologia, Medicina 
Molecular e Genética, com 
extenso trabalho no âmbito 
da divulgação científica, 
com ênfase na prevenção 
do cancro e de outras 
doenças. Além disso, tem 

desenvolvido um meritório trabalho 
na prestação de serviços à comunidade 
no domínio do diagnóstico anatomo-
patológico e seleção terapêutica de 
doenças cancerosas e pré-cancerosas, 
entre outras atividades. 
O seu currículo evidencia o seu 
valor e faz referência à ligação que o 
Professor Manuel Sobrinho Simões 

tem a diversas instituições, a nível 
internacional, no setor da Medicina 
e investigação do cancro, tendo sido 
eleito em 2015, pela revista britânica 
“The Patologist”, como o patologista 
mais influente do mundo. 
Por todas estas razões, bem como pelo 
ser humano reflexivo e generoso que 
conhecemos, foi com extremo gosto que 
ouvimos e conversamos um bocadinho 
com esta tão ilustre personalidade 
da sociedade portuguesa. 
O principal tema abordado foi 
a importância da educação para 
o Homem, tendo, após uma 
perspetiva histórica do papel do 
homem na Terra, esclarecido que 
através da educação encontramos 
a esperança para um mundo que 
é cada vez mais insustentável, 
na humanização do indivíduo e 

na aptidão para fazer a diferença. No 
entanto, ao sabor das perguntas que iam 
surgindo, foram diversos os assuntos 
abordados, trazendo muita riqueza, 
sabedoria e encanto para o seio desta 
comunidade educativa. 

Grupos disciplinares de Ciências 
Naturais e de  Português

PROJETO “EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DO AGRUPAMENTO”

A Saúde, segundo a OMS, é “um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não somente 
ausência de afeções e enfermidades” e, porque no 
Projeto Educação para a Saúde levamos este conceito 
à letra, foram diversas as áreas abordadas, no decorrer 
do segundo período, como forma de sensibilização e 
intervenção na nossa comunidade escolar. 

Assim, desde o início do segundo período, está 
em funcionamento o Gabinete de Intervenção e 
Apoio ao Aluno. Este gabinete funciona às terças 
feiras das 13:00h às 14:30h, com a presença da 
enfermeira Cátia Santos, e às quartas e quintas 
feiras, das 10:05h às 10:50h, com a presença da 
professora Andreia Pinto. 
Na semana de 11 a 15 de fevereiro, teve lugar a 
“semana dos afetos”. Todas as turmas desta escola, 
após uma prévia visualização de um documento 
sobre o bullying, foram conduzidas a produzir 
um pequeno cartaz com palavras e expressões de 
afeto para a comunidade educativa, como meio de 
combate ao bullying e à violência, de uma forma 
geral. Estes cartazes foram expostos num mural, 

que designamos de “Mural dos Afetos”, onde, com 
a excelente colaboração de todas as turmas, foram 
apresentadas palavras e frases que devem ser o lema 
das interações humanas numa comunidade educativa. 

Equipa do PESA

SEMANA DA SAÚDE
Na semana de 11 a 14 de março decorreu a “Semana 
da Saúde”. Esta incluiu uma programação diversa, 

que se 
pretendeu 
estender a 
um grande 
número de 
públicos desta 
comunidade 
educativa. 
Assim, no dia 
11, decorreu 
uma ação 
realizada por 
professores 
do CESPU 
de Famalicão, 
dedicada 
à temática 
“Saúde – 
Intervenção 

em caso de Emergência” e destinada aos alunos das 
turmas do 12.º e 11.º anos de escolaridade. Nos 

dias 12 e 13 de março, enfermeiras da Equipa da 
Saúde Escolar foram às salas de aula dos alunos do 
7.º ano de escolaridade desenvolver uma dinâmica 
intitulada “Carrossel das Perguntas”. Nesta atividade, 
responderam às perguntas relativas à temática da 
Educação Sexual, que os próprios alunos tinham 
elaborado previamente e de forma anónima. No dia 
12,  também teve lugar uma palestra sobre o tema 
“Violência no Namoro”, dinamizada por elementos 
do projeto “Chega”, da instituição SOPRO, do 
concelho de Barcelos. Esta ação foi destinada aos 
alunos do 9.º ano de escolaridade. Por fim, no dia 14, com a colaboração dos alunos da turma 10.º1, 

foi desenvolvida uma atividade de peddy paper/
orientação, destinada aos alunos das turmas B, 
C e F do 6.º ano de escolaridade, como forma 
de sensibilização para os hábitos de alimentação 
saudável e da prática da atividade física. 
As atividades desenvolvidas ao longo desta semana 
atingiram todos os objetivos pretendidos, tendo 
recebido muito interesse e entusiasmo por parte da 
comunidade educativa.

Equipa do PESA
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 Dear Bruna,
 I hope everything is fine with you and your parents. 
 We have not been together in a very long time and that is why I came to make 
you an invitation. 
As you know, Carnival is coming, and I wanted to invite you to come here, spend 
time with me and have dinner with me and my family on that night. After dinner, 
we can go and celebrate Carnival.
I hope you can come, because I have a lot of news to tell you.
Let me know.
Take care. 
Bárbara 

Bárbara Costa, 9.ºC 

A ESCOLA EM MOVIMENTO

Visita de Estudo a Lisboa
No dia 26 de novembro, partimos, de autocarro, em 
direção à capital portuguesa, Lisboa. Por volta das 
dezassete horas e trinta minutos, chegamos ao nosso 
destino, Avenida dos Restauradores, onde demos 
início à rota d’ ”Os Maias”.

Deambulamos pelos locais da cidade, onde, tantas 
vezes, as personagens de Eça de Queirós viveram 
as suas tramas: o Restaurante Tavares, o Teatro 
da Trindade e o Hotel Central. Com este roteiro 
pudemos aperfeiçoar as nossas perceções sobre a obra 
de Eça de Queirós.
No Terreiro do Paço, fizemos um desvio e visitamos 
o Martinho da Arcada, famoso café que Fernando 
Pessoa frequentava, onde declamamos alguns 
dos poemas do ortónimo e de alguns dos seus 
heterónimos mais emblemáticos. No final do roteiro, 
encontrávamo-nos na Brasileira, outro dos pontos 
de encontro deste poeta com os seus amigos, onde 
se declamaram, ao lado da estátua de Pessoa, mais 
alguns poemas da sua autoria. Por volta das vinte e 
três horas, dirigimo-nos à Pousada da Juventude onde 

tivemos uma confortável noite de 
descanso.
No dia seguinte, visitamos a 
Fundação Champalimaud, 

onde assistimos a 
uma palestra e nos 
deram a conhecer 
toda a instituição, 
nomeadamente as 
áreas de investigação 
que ali existem: a 
neurociência e a 
oncologia. Depois, 
visitamos os 
laboratórios onde são 
efetuados os estudos. 
No final, pudemos 
participar numa 
pequena atividade 
experimental em que 

observamos uma das espécies 
utilizadas em diversos trabalhos de investigação: a 
mosca da fruta.
Em suma, pensamos que esta viagem foi, 
indubitavelmente, essencial para o enriquecimento 
do nosso conhecimento intelectual e crescimento 
pessoal. Assim, temos que agradecer à escola e aos 
professores, que organizaram esta visita de estudo e 
nos possibilitaram mais esta experiência, o facto de 
valorizarem a aprendizagem através de experiências 
inesquecíveis, capazes de nos abrir novos horizontes 
em relação à realidade cultural do nosso país.

Bruno Jardim, Henrique Alvelos, Jorge Silva, Luís 
Machado, Pedro Silva – 12º A

Writing Letters 
Na disciplina de Inglês, os alunos do 9.º ano estudaram o tema “Voluntariado”, 
inserido na unidade “Make a Difference”. Aprenderam, ainda, a redigir uma 
carta. As cartas que se seguem são um exemplo do seu trabalho. 

A prof.ª Fátima Oliveira

Hello, 
I am writing this letter to you, 
because I have been thinking a 
lot about you and the moments 
we have spent together. I miss 
you and our moments! So, I 
tried to find a way to spend 
time together and do a good 
deed. I remembered that we 
could volunteer, since there 
are many people who are 
alone and need company, and 
you need to feel happy! We 
help people and spend time 
together. I think it would be 
a good idea, because there 
are less people who volunteer. 
They forget that, although 
they are happy, there are 
people who have nothing. 
But think about it and let me 
know.  

All the love,                                                                                              
Bye

Ana Claudia Pereira, 9.ºA 

Dear Godfather,
It was great to hear from you. It´s been a 
long time since you went to Switzerland. 
By the way, thank you for inviting me 
to visit you some day, but it´s been hard 
to find some free days. Maybe on the 
summer holidays, I can go there.
Speaking of something else, have you 
seen my videos on Youtube? I´m getting 
much better, I promise! However, it´s 
still a bit embarrassing because everyone 
at my school knows my channel. 
But besides that, I have been getting 
really good grades and I think that it 
was a good idea to change school. I met 
many friends, some of them very special 
and I´m very happy about it.
Well, I don´t have much more to say, so 

I´m waiting for your letter.
Big Hug,

João
João Freitas, 9.ºE

 

“Volunteering is the act of giving your 
time and service to a cause without 
expecting any reward or payment.” In 
my opinion, volunteering is a good 
thing and has many benefits for our 
society and for ourselves.
Firstly, volunteering makes a difference 
in many people´s lives. Volunteering 
helps people in vulnerable and difficult 
situations and contributes to build a 
better world, which is very good.
Secondly, people who do volunteer 
work feel they are useful to society, 
know other realities, become more 
confident and happier and feel good 
about helping others, which is very 

positive for them. 
As volunteering is important and 
beneficial, I think all people should do 
volunteer work.
Relating to volunteering, the one 
I would like to do is getting food 
donations. I would like to do this 
volunteer work because it is hard for 
me to see images on the internet and on 
television of undernourished children 
and people starving to death, and I 
would like to do something to change 
this reality. I think it is important fight 
hunger in the world and so I’m willing 
to help. 

Ana Sá Oliveira, 9.ºE

What sort of volunteer work would you do? Why?
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É certo que o período natalício já lá 
vai, mas é sempre bom falar de atos 
solidários praticados junto de pessoas 
mais carenciadas, mesmo que estes 
remontem ao passado.
O cabaz alimentar já inundou o 
nosso imaginário coletivo e, por isso, 
o Agrupamento de Escolas de Vale 
D’Este assinalou, mais uma vez, a 
quadra natalícia com a entrega de 
cabazes de Natal a famílias de alunos 
mais carenciadas, que puderam, assim, 
disfrutar de umas Festas com um “F” 
maiúsculo e com um pouco mais de 
calor humano e alguma fartura.
A exemplo do que vem acontecendo 
há já alguns anos, a recolha de géneros 
alimentares resultou num conjunto 
alargado de donativos oferecidos pelos 
jovens da nossa escola que, juntamente 
com os seus pais, se empenharam em 
avivar o sentimento de partilha, próprio 
da época natalícia.
Esta iniciativa teve a orientação dos 

professores da disciplina de E.M.R.C., 
Rosário Silva e Marcelino Silva, e todos 
juntos conseguimos proporcionar às 
famílias um Natal mais recheado nas 
suas mesas e nos seus corações.
Compostos os cabazes, com a ajuda, 
alegria e motivação dos alunos, estes 
foram entregues pelos professores da 
disciplina nas casas das famílias dos 
alunos carenciados.
A entrega dos cabazes de Natal é um 
ato simbólico, mas muito importante 
para estas famílias que podem, assim, 
viver o espírito de Natal de uma forma 
mais digna.

Guilherme Carvalho, 8.ºC

Cabazes de Natal e a solidariedade 
dos alunos desta escola

A ESCOLA EM MOVIMENTO

Reação fotoquímica - Efeito da 
luz sobre o cloreto de prata
No dia 21 de fevereiro, os alunos da turma 10.ºA do curso de Ciências e 
Tecnologias realizaram uma atividade experimental, no âmbito da disciplina de 
Física e Química A.
Esta foi realizada com o objetivo de investigar o efeito da luz sobre o cloreto 
de prata (AgCl(s)). Aproveitando o dia soalheiro, em vez de ser utilizada luz 
artificial em laboratório, a atividade foi realizada no exterior, recorrendo, assim, 

à radiação emitida 
pelo sol.
Para a realização 
da atividade, foram 
utilizados cinco 
tubos de ensaio, 
três dos quais foram 
revestidos com papel 
celofane de diversas 
cores. O objetivo 
foi filtrar a radiação 
solar para obter 

radiações monocromáticas. Um dos tubos foi revestido com papel de alumínio, 
impedindo a passagem de radiação, e outro não teve qualquer tipo de proteção, 
pois o objetivo foi estabelecer a comparação entre ambos. Durante a atividade, 

foi possível observar a 
formação de prata sólida 
através do escurecimento 
da solução.      
Desta forma, foi possível 
observar que o cloreto 
de prata apresentava 
diversos níveis de 
escurecimento mediante a 
radiação monocromática 
incidente.

Turma 10.ºA

O Dia Mundial da Poesia celebra-se a 21 de março. Foi criado em 1999, numa 
conferência geral da UNESCO, como tributo à palavra poética, ao poema e aos 
poetas. Desta forma, pretendia-se promover a leitura, a escrita, a publicação, a 
divulgação e o ensino da poesia por todo o mundo.

Cá na Escola, não deixamos passar em 
branco esta importante data, que deu azo 
ao Afonso de refletir um pouco e perguntar 
“não há dia mundial do texto narrativo?”.
Assim, para honrar a poesia, e porque é 
sempre bom dizer e ouvir dizer um poema, 
passamos a aula a descobrir poemas e 
poetas… Que bem que soube!
                                                                               

Turmas 7.ºC, D e E

DIA MUNDIAL DA POESIA

“Com mãos tudo se faz e se desfaz”

Eu concordo com a expressão 
“ Com mãos tudo se faz e se 
desfaz”, pois revela e demonstra 
as infinitas capacidades que as 
nossas mãos têm, lembrando, 
sempre, que somos nós que 
escolhemos de que forma é que 
as queremos usar. 
Infelizmente, devido à ganância 
e sede de poder do ser humano, 
as mãos são usadas para o mal; 
muitas vezes com o objetivo de 
dar poder e enriquecer pessoas 
que causam tormento na vida de 
tanta gente inocente que não fez 
nada para que isso acontecesse. 
Em muitos casos fecham-se 
os olhos, ninguém se opõe e 
as consequências podem ser 

devastadoras para quem as sofre.
Contudo, felizmente, as mãos não são 
apenas usadas para praticar o mal. 
Muitas pessoas utilizam-nas para 
fazer boas ações, sejam as suas mãos 
grandes ou pequenas. Estas podem 
mudar a vida de diversas pessoas para 
melhor e torná-las mais felizes.
Em suma, as nossas mãos são capazes 
do que quisermos fazer com elas, basta 
usá-las sabiamente!

Mariana Grenha, 8.ºD
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Ao longo deste pe-
ríodo, a nossa tur-
ma foi traçando o 
seu projeto de em-
preendedorismo e 
foram várias as ati-
vidades que desen-
volvemos, desde o 
momento em que 
surgiu a ideia, até ao 
ponto de a por-
mos em prática. 
Finalmente, esta 
semana aconte-
ceu, pois puse-
mos mãos à obra 
e começamos a 

fazer as camas para animais domésticos.
A ideia surgiu nas aulas de Cidadania, onde debatemos vários problemas 
ambientais da sociedade atual, entre os quais o excesso de lixo que pro-
duzimos e a dificuldade que temos em eliminá-lo. Decidimos então dar o 
nosso contributo, reutilizando pneus velhos, transformando-os em camas 
para cães e gatos! 
Com a colaboração dos nossos Pais, Professores, Assistentes Operacionais 
e Direção da Escola, estamos agora na fase de execução do trabalho. Além 
de passarmos momentos muito divertidos, estamos a conhecer-nos me-
lhor e a trabalhar em equipa.

Contamos ter o produto final em ex-
posição já na Feira da Isabelinha! Uma 
parte significativa do dinheiro das ven-
das reverterá para uma associação/abri-
go de animais de rua.
Aceitam-se encomendas!                                                           

Alunos da turma 7.ºC

Ser Empreendedor na Escola 
Vamos ajudar os animais e o ambiente

O Empreendedorismo juntou-se à “Maior Lição do Mundo”
No dia vinte e cinco de março de 2019, realizou-se 
mais um encontro com o professor Bernardino Silva, 
na Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas 
Vale D’Este, Viatodos.
Com a presença das turmas C e D do 7.º ano de 

escolaridade, corporizou-se mais uma atividade 
integrada no âmbito da participação deste 
Agrupamento no projeto “A Maior Lição do Mundo”, 
com a colaboração/parceria do projeto “MISSÃO 
AMAR(ES)”, do Agrupamento de Escolas de 
Amares. Este foi um momento de partilha, mas, 
essencialmente, de reflexão e sensibilização, reforçada 
pela situação vulnerável em que se encontram, 
atualmente, as comunidades de Moçambique.
Com a participação neste projeto e com o 
desenvolvimento desta iniciativa “Juntos Fazemos 
Mais!”, pretende-se integrar conhecimentos, 
capacidades e atitudes elencadas no Perfil dos Alunos 
à saída da Escolaridade Obrigatória, em consonância 
com as aprendizagens essenciais das diferentes 

disciplinas envolvidas. Por isso, os alunos do 7.ºD 
decidiram reforçar a sua participação considerando 
como objetivo último todas as atividades realizadas 
no âmbito do projeto de Empreendedorismo EXPO 
EMPRESAS ESCOLARES | CIM CÁVADO, 2ª 
EDIÇÃO, no qual também participam.
Com o desígnio de serem empreendedores e 
construírem uma identidade pautada no bem 
comum, atendendo a que cada um de nós tem um 
papel na construção de um mundo melhor, os alunos 
pretendem transformar os seus conhecimentos em 
produtos com valor e em prol do bem comum.
Assim, aliaram o seu espírito de iniciativa ao objetivo 
de fazerem a diferença e propuseram a edição de 
um livro de culinária com as receitas das melhores 
iguarias das suas mães. Um projeto ambicioso e com 
riscos, mas que abraçaram desde o primeiro dia. 
Desenvolveram todos os esforços para angariarem 
fundos que permitissem a concretização deste projeto. 
Envolveram os Encarregados de Educação, pediram 
patrocínios, venderam bolos e bebidas, venderam rifas 
e sortearam um cabaz de Páscoa. Assim, angariaram 
o valor monetário necessário para a edição do livro 
que denominaram de “Culidários”. Um livro de 
culinária, ao qual se associam outras atividades 
e produtos, que se revestem de uma vertente 

promotora da solidariedade, na medida em que o 
valor monetário angariado com a sua venda reverterá 
para a melhoria das condições de habitação, saúde e 
educação das comunidades de Maputo e Chibuto, 
em Moçambique. O livro possui, ainda, a versão em 
inglês das diferentes receitas, iniciativa que contou 
com o excelente trabalho e empenho da professora de 
Inglês da turma, Fátima Amaral Oliveira.

Os alunos supramencionados aproveitaram as 
oportunidades, trabalharam, empenharam-se, foram 
empreendedores, tiveram iniciativa, promoveram uma 
aprendizagem integrada, cooperaram e concretizaram 
um objetivo de cariz humanitário e solidário.

Prof.ª Ângela Viegas 
(Diretora de Turma do 7.ºD ) 

A ESCOLA EM MOVIMENTO
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Visita à Rádio Cidade Hoje 
No dia 15 de março, a turma do 10.ºA 
visitou as instalações do Semanário e da 
Rádio Cidade Hoje. A visita realizou-
se no âmbito da disciplina de Inglês, 
uma vez que “A Comunicação” é um 
dos temas abordados no 10.º ano de 
escolaridade. Falamos de uma rádio e de 
um jornal Famalicenses que já contam 
com alguns anos de história, sendo esta 
rádio a mais ouvida das rádios locais da 
cidade, sendo, também, acompanhada 
por muitos emigrantes no estrangeiro. 
Inicialmente, fomos guiados pelo 
jornalista Rui Lima, que nos falou 
um pouco de todo o trabalho que está 
por trás de todas as notícias que são 
elaboradas nas diversas vertentes de 
comunicação, desde aquelas que são 
colocadas no site da Cidade Hoje, as 
que são publicitadas no semanário 
e aquelas que são transmitidas na 
rádio. Neste contexto, salientou que o 
seu papel enquanto jornalista é o de 
“Formar e Informar”. 
O jornal editado pela Cidade Hoje, 
em tempos diário, é um semanário, 
que, apesar das dificuldades pelas quais 
todos os meios de comunicação escrita 
passam, adaptou-se e leva a casa dos 
Famalicenses o que de mais importante 
vai acontecendo em termos de notícias 
em Famalicão. 
Em termos de emissão, a Rádio Cidade 
Hoje foi fundada pelo Círculo de Cultura 
Famalicense. Esta é uma associação 
de direito privado e utilidade pública, 
sediada em Vila Nova de Famalicão, 
que foi, originalmente, constituída 
com a finalidade de promover a edição 

de publicações periódicas em língua 
portuguesa, bem como a atividade 
de radiodifusão sonora e televisão, 
destinadas à promoção da atividade 
cultural geral, investigação e divulgação 
dos vários aspetos da cultura local, e 
à promoção por vários meios, escritos 
e falados, da cultura local e regional, 
no sentido de fomentar a cultura e a 
formação humana.
Visitamos, ainda, os estúdios de emissão 
da rádio onde nos encontrámos com a 
Diretora Marta, que nos mostrou como 
são realizadas todas as emissões, os 
programas utilizados e como é feita a 
logística entre programas. 
A Rádio, cuja frequência é 90.4 MHz, 
tem uma enorme interação com os seus 
ouvintes e, enquanto principal meio de 
comunicação locutor-ouvinte, possui 
as suas próprias redes sociais, sendo o 
Facebook a principal delas, mas conta 
também com um perfil no Instagram. 
Nesta visita de estudo, foi possível 
conhecer mais sobre como é trabalhar 
numa rádio, a estrutura da mesma, e 
até mesmo os métodos usados para 
que a transmissão não pare, mesmo 
quando algo de inesperado acontece. 
Aprendemos, ainda, sobre o processo 
de criação de um jornal, que conta com 
alguns jornalistas que o redigem, sendo, 
muitas vezes, os mesmos que fazem as 
entrevistas e fotografam sobre qualquer 
tema, permitindo, desta forma, que o 
jornal tenha sempre conteúdo e agrade, 
desde os mais novos até aos mais velhos. 

On March 15th, we, students of 10thA 
of the school of Viatodos, went on a 
field trip with our English teacher, 
Alice Faria, to the Cidade Hoje radio 
station and newspaper, in Famalicão. 
We went on this trip, because in 
our English classes we talked about 
technologies and the history of the 
media. This was the main reason why 
our teacher thought it could be a good 
idea to visit a radio station to see how 
things work from the inside.
We left the school and we took the 
train to Famalicão. When we arrived, 
we walked to the building where the 
radio station works, which wasn`t too 
far. There, we were divided into two 
groups and while one group saw the 
facilities, the other one visited the 
newspaper.
The newspaper area had some 
professionals and some trainees 
working. Our guide explained how 
the weekly newspaper was made, how 

they got the information, and he also 
told us something curious about this 
newspaper, such as that it was founded 
in 1989.
The radio station area was a lot different 
from the newspaper area. It was 
divided into two rooms, one for the live 
transmissions, and another to record 
and interview people when there was 
more than one guest. We also saw how 
everything worked on a radio station 
and the computer programs they used 
to record and play music automatically.
After all this we came back scholl.
This was a great experience, since we 
had the chance to see how some things 
that we hear or read, frequently, work 
daily.

Diana Ferreira, 10.ºA

OUVIR HISTÓRIAS, PORQUÊ?

A propósito da importância de ouvir histórias, 
e respondendo ao desafio lançado nas aulas de 
Português, os alunos pronunciaram-se com muita 
assertividade e de forma surpreendente. Eis dois 
desses testemunhos.

“Ouvir histórias é muito importante. Nós podemos 
ouvir histórias em muitos lugares diferentes: na 
escola, em casa, e até na missa! Podemos ouvir as 
histórias dos nossos avós e dos nossos pais e também 
as que os nossos professores nos contam. Todas elas 
são muito importantes, porque nos deixam a cabeça 
livre, a imaginação aberta…e fazem-nos pensar!”

   Guilherme Pinheiro, 7.º D

“Na minha opinião, as histórias podem e devem ser 
importantes na nossa vida, porque aliviam a nossa 
cabeça, melhoram a nossa concentração e assim 
não ficamos tão agarrados ao mundo da tecnologia! 
Além disso, podem dar-nos lições de vida!
As histórias são importantes, porque falam de 
emoções, sentimentos, fazem-nos sorrir ou chorar 
e distraem-nos. E ainda nos podem ajudar a 
comunicar melhor com as outras pessoas.”

       Leandro da Costa, 7.º D A perceção destes dois jovens alunos é surpreendente, 
na medida em que nos comprova que afinal 
continua a haver vida para além dos telemóveis e 
computadores… Às vezes esquecemo-nos disso!
                                                   Prof.ª Ângela Dinis
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“O diário de Anne Frank” – A verdade estampada num livro
Este diário inicia-se a partir do momento em que 
Anne completa 13 anos de idade e recebe um diário 
de presente (diário este, que ela passa a chamar de 
Kitty). Nele, Anne começa a escrever as suas vivências 
de menina, factos sobre a sua família e sobre a escola. 
Mas quando Margot, a irmã mais velha de Anne, 
recebe uma convocação para comparecer a um centro 
Nazi, toda a família, que já tinha planeado a fuga há 
algum tempo, decide partir naquela mesma noite.
Com a ajuda de amigos, eles escondem-se em 
cómodos da casa que passam a ser chamados de 
“Anexo Secreto”. Inicialmente, foram apenas o pai, 
Otto Frank, a mãe Edith Frank, a irmã Margot e a 
própria a usufruírem do Anexo. Logo em seguida, 
chegaram ao mesmo anexo a família Van Dan, 
composta pelo casal e o filho Peter. Posteriormente, 
um dentista chamado Dossel junta-se às duas 
famílias.
Anne passa a escrever sobre o quotidiano, e os factos 
narrados durante esse período são impressionantes. 
Desde que chegaram ao local, as janelas foram 
cobertas com cortinas improvisadas para evitar que 
alguém de fora notasse qualquer movimento e todos 
conversavam sussurrando, pois, durante o dia, a 
empresa que havia por baixo do prédio estava aberta 
e com vários funcionários. Portanto, qualquer ruído 
que fizessem, poderia resultar na sua descoberta 
e captura imediata. Em determinados horários a 
descarga da retrete não podia ser utilizada por causa 
do barulho que fazia. O medo tornou-se companheiro 
inseparável de todos. Cada barulho estranho, que era 
ouvido do lado de fora do anexo, aterrorizava todos.
Como toda a adolescente, Anne está a passar por 
uma fase de descobertas, dúvidas e anseios. Ela 
narra sobre as mudanças no seu corpo, a descoberta 
da sua sexualidade,  sobre os seus desejos, o seu 
relacionamento com Peter Van Dan, que começa 
com uma forte amizade mas, logo de seguida, ela 
percebe que aquilo foi apenas um momento de 
deslumbramento.

O tempo passa e a dificuldade de convivência entre 
as pessoas fica cada vez mais evidente. Anne e a mãe 
têm discussões terríveis e o relacionamento entre as 
duas é bastante difícil. Mas, apesar de tudo, Anne 
tenta manter os sonhos e imagina o que fará quando 
conseguir sair daquele lugar. Pensa em ser jornalista, 
escrever vários livros, viajar para outros países e 
aprender outros idiomas. 

Durante o tempo em que esteve no esconderijo, 
Anne passou a estudar bastante, fez um curso por 
correspondência, leu clássicos, estudou a árvore 
genealógica de reis, rainhas e pessoas importantes, 
iniciou um livro que não concluiu e escreveu este 
diário. Na maior parte do tempo todos tentavam fazer 
daquela fase a mais “normal” possível. Comemoravam 
aniversários, o dia de São Nicolau e outras datas 
importantes para os Judeus.
Infelizmente, quando a Guerra está quase no fim, 

alguém denuncia o esconderijo e todos os que vivem 
no “Anexo Secreto” são presos e deportados. A família 
de Anne é separada, porém, ela e Margot ficam 
juntas e acabam por morrer de tifo num campo de 
concentração em Março de 1945. Dos oito moradores 
do anexo, o único sobrevivente é Otto Frank, o pai de 
Anne que, ao ser libertado, volta a casa e recebe de 
uma amiga os escritos que Anne deixou e que mais 
tarde viriam a tornar-se num diário.
É possível perceber, através da escrita deste livro, o 
amadurecimento de Anne enquanto viveu no anexo. 
Este diário deve ser lido por todas as pessoas para 
que o mundo jamais esqueça esse terrível período da 
História da Humanidade que foi o Holocausto.
Não sei como demorei tanto tempo até ler este livro! 
O Holocausto é um tema que me interessa bastante. 
Foi uma época horrível, que demonstrou como 
os seres humanos podem ser cruéis, mas também 
bondosos e ter muita força nas situações mais 
adversas. Já conhecia a história de Anne há algum 
tempo, não só por ter “ouvido falar”, como através da 
versão cinematográfica, mas só agora li o livro.
Fiquei bastante surpreendido com a escrita desta 
menina. Nunca pensei que um diário, utilizado só 
com o intuito de desabafar e não de ser lido por 
outros, possa ser tão interessante e ter uma escrita tão 
cativante. Gostei muito das partes relativas à guerra 
e à situação em que os Judeus viviam, mas também 
gostei muito de ver o crescimento e desenvolvimento 
de Anne ao longo do tempo em que esteve fechada.
É uma história com um final triste, mas que acho que 
vale muito a pena ler. É, de algum modo, tranquilizante 
saber que, apesar de não ter sobrevivido a este horror, 
um dos maiores desejos de Anne se cumpriu: “Que 
venha o fim, por pior que seja; pelo menos havemos 
de saber se vencemos ou perdemos.”

Guilherme Carvalho, 8.ºC

Anne Frank e o seu terrível legado
Já li algumas obras sobre o Holocausto e a Segunda 
Grande Guerra, mas nenhuma delas mexeu tanto 
comigo como este diário. Como poderá alguém 
não se sentir tocado e triste perante o relato, quase 
diário, de uma menina adolescente que viveu uma 
experiência atroz, de discriminação, isolamento e 
medo constantes?
Anne escrevia muito bem para uma rapariga de 13 
anos, ou melhor, ela simplesmente escrevia muito bem. 
Os seus relatos são bem-humorados e estruturados; a 
sua escrita é muito boa! Anne torna-se quase numa 
filósofa inteligente, engraçada e cativante. Ler o seu 
diário é uma experiência um tanto íntima. Ela erra, 
acerta, erra de novo, é rude, educada, mente, diz a 
verdade, fica triste... Enfim!
Todos conhecem a história profundamente dramática 
da jovem Anne Frank. Publicado pela primeira vez 
em 1947, por iniciativa do pai, o diário veio revelar 
ao Mundo o que fora, durante dois longos anos, o dia 
a dia de uma adolescente condenada a uma eterna 
perseguição. Tentativa sem final feliz, pois em Agosto 
de 1944, todos aqueles que estavam escondidos no 
pequeno anexo secreto, onde a jovem habitava com 

a sua família e outros, foram presos. Após uma breve 
passagem por Westerbork e Auschwitz, Anne Frank 
acaba por ir parar a Bergen-Balsem, onde vem a 
morrer em Março de 1945, a escassos 
dois meses do final da guerra na 
Europa.
Devo admitir que o livro foi diferente 
do que eu esperava. Geralmente, 
as histórias que versam a Segunda 
Guerra Mundial, sejam elas fictícias ou 
reais, focam, essencialmente, a guerra 
em si, mas no “Diário de Anne Frank” 
não é bem assim. Não que não se fale 
da guerra, porque ela é citada, o que é 
ótimo, mas porque faz lembrar vários 
factos e figuras históricas.
 Anne está escondida, isso é real! 
Anne é judia, isso também! Anne e a 
família podem ser presos pela Gestapo 
a qualquer momento, isso ainda é mais 
real! Logo, basta este contexto para 
que não sejam necessárias quaisquer 
outras referências à guerra.

O fato é que, o “Diário de Anne Frank” não é um 
livro sobre a guerra, sobre o Holocausto ou sobre os 
judeus. O “Diário de Anne Frank” é um livro sobre os 

pensamentos, sentimentos, 
memórias, escassez, medos, 
receios, transformações e 
ações de uma adolescente 
que experimentou um 
período de terror. No fim, 
talvez seja só uma história 
sobre o drama de uma 
adolescente que foi obrigada 
a crescer mais rápido do 
que a normalidade e que 
viveu muitas aventuras e 
desventuras. 

Guilherme Carvalho, 8.ºC

Jimmy C  - Mural de Anne 
Frank próximo do Museu 

de Anne Frank 
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O ser humano em evolução
Faz 80 anos no dia 1 de Setembro que teve início 
um dos maiores conflitos armados da história da 
humanidade. Foi ele a Segunda Guerra Mundial. 
Desde esse lamentável episódio, que durou cerca 
de seis anos, é imprescindível que tiremos várias 
conclusões acerca da verdadeira essência do ser 
humano, que pensemos nas atitudes de que ele é 
capaz, e que relembremos quais devem ser os seus 
limites.
Todos nós somos livres! Todos podemos pensar 
aquilo que quisermos! E todos podemos fazer o que 
quisermos, desde que não prejudiquemos aquele que 
está ao nosso lado!
Depois de muito refletir sobre a condição humana, 
considero que devemos pensar nos outros e, se o que 
pretendermos fazer prejudica o próximo, devemos 
limitar-nos a ficar quietos. Julgo que é assim que 
devemos agir. Devemos impor limites a nós próprios, 

pois não podemos fazer tudo o que nos apetece. 
Devemos ajustar os nossos comportamentos, as 
nossas palavras e as nossas mentes de modo a não 
invadirmos a liberdade do outro! Não devemos fazer 
algo para prejudicar o outro de forma gratuita, não 
devemos dizer algo só para o rebaixar e inferiorizar, 
e não devemos julgá-lo, só porque ele é diferente 
de nós. Tudo isto foi algo que Adolf Hitler não fez 
quando decidiu exterminar milhões de judeus, de 
forma tão desumana, durante a Segunda Guerra 
Mundial.
Conhecermos o nosso passado é muito importante 
para compreendermos a nossa história e os nossos 
antepassados. É esse passado que nos diz o que 
aconteceu no nosso país e no mundo. É ele que nos 
ajuda a perceber a quem devemos agradecer por 
estarmos onde estamos hoje e a não cometermos 
mesmos erros de outrora. É esse passado que nos 
ajuda a evitar situações de sofrimento e injustiça 

e a acreditar que há um caminho muito longo a 
percorrer até que se alcance paz entre os povos e 
sabedoria para criar uma política de igualdade entre 
todos.
Para impedir que aconteçam tragédias como as que 
o mundo tem assistido ao longo da história, temos 
de deixar o preconceito de lado, aceitar o próximo 
como ele é, respeitar as ideias do outro, respeitar 
as suas decisões, pensar mais nos outros, não o 
prejudicando, deixar a guerra de lado e unirmo-nos 
para criar um clima de paz.
O ser humano deve aprender com os erros do 
passado, deve estabelecer limites para os seus atos, 
deve reconhecer os seus erros e lutar por um mundo 
melhor.

Diana Lopes, 8.º C.

9 de Setembro de 1945
Querido diário,
Faz, precisamente, 
hoje uma semana 
que a II Guerra 
Mundial,  final-
mente, terminou!
Estou muito fe-
liz! Nem imaginas 
como me sinto, 
só de saber que já 
posso viver uma 
vida normal. Que 
já posso brincar 
nos parques, andar 
de bicicleta e até 
posso sair de casa, 
depois das oito 
da noite, como as 

pessoas “normais”. Já posso caminhar livremente nos 
passeios, entrar em todos os estabelecimentos comer-
ciais e não sou obrigada a usar a “Estrela de David” 
no braço.
Mas tivemos de lutar muito até chegar aqui. Vive-
mos uns anos muito difíceis! Desde que os Alemães 
chegaram à Holanda, que nós, os judeus, ficamos 
clandestinos aqui no país. Vivemos escondidos como 
ratos, passamos fome e tivemos pesadelos frequentes.
Quando acordávamos a meio da noite, ensopados em 
suor, imaginávamos que os Nazis nos tinham encon-
trado e nos estavam a prender. Portanto, nunca po-
díamos ousar sair à rua, pois seríamos, com certeza, 
apanhados e transportados para um campo de con-
centração, para onde eram levados todos os judeus. 
Mas o pior é que nesses campos não havia condições 
para humanos. Não havia casas de banho e lavatórios 
para todos. Os homens, mulheres e crianças viviam 
em barracas, e o pior eram as câmaras de gás que 
serviam para nos matar. Para chegar a esses campos, 

eramos enfiados em caixotes que serviam para trans-
portar gado. 
Só consigo imaginar esses campos de concentração 
como o lugar mais horrível do mundo, já que lá as 
pessoas foram tratadas como coisas, sem qualquer 
tipo de sensibilidade, sentimento ou dignidade.
Mas o que me alivia um pouco esta imensa revolta 
que sinto, é que eu e a minha família estamos bem, e 
podemos, agora, viver em paz.
 Agora tenho mesmo que ir. Vou brincar até ao par-
que, com a minha irmã.
 Estou mesmo muito feliz!
 Beijinhos, Beatriz.  

Ana Faria, 8.ºE 
Autor da Fotografia: Alfred Eisenstaedt

Páginas de um Diário que nunca escreverei

1 de setembro de 1945
Querido diário,
Hoje, finalmente, as notícias são 
boas! A guerra está quase a acabar! 
Finalmente vamos ter liberdade para 
ser quem somos e não seremos mortos 
por causa disso. Já se ouvem menos 
canhões, as sirenes já não tocam, já 
mais ninguém é levado pelo Gestapo 
e os campos de concentração já foram 
fechados! 
Foram tempos muito duros! Eu tive 
muita sorte! Consegui fugir da guerra 
e da morte, mesmo assim, sofri muito 
e estou muito triste por saber que a 
maior parte dos meus amigos morreu, 
mesmo sendo inocentes.
Mas o que realmente importa é que 
estes são os últimos dias de guerra, e 
que tudo voltará á normalidade, quer 
dizer, espero eu! Quando tudo isto 
acaba, o que já não falta muito, vou 
poder gritar a plenos pulmões: “EU 
ODEIO O HITLER” e isso deixa-me 

muito feliz!
Hoje chegaram aqui, à Alemanha, 
muitas pessoas que eu conhecia mas 
não tinha notícias delas, nem sabia se 
estavam vivas! Foi o melhor reencontro 
de sempre!
Ah! Já me esquecia! Hoje fiz um 
amigo novo! Um amigo diferente! O 
rapaz chama-se Noah e não é judeu! 
Fomos até ao lago, às escondidas, para 
não sermos apanhados e lá brincamos 
muito. Estou ansiosa para que isto 
termine e possamos ir passear os dois 
sem ser às escondidas.
Foi um dia ótimo, já não tinha um 
destes desde que começou a guerra! 
Agora vou dormir, que já é tarde, 
e estou muito cansada! Boa noite, 
querido diário.

Inês Pereira, 8.ºE

A ESCOLA EM MOVIMENTO

Este livro fala-nos de um caderno 
de recordações do avô Heinrich que 
relata, na primeira pessoa, a amizade 
entre este, que era Alemão, e o seu 
amigo Judeu, Józef.
A história desenvolve-se durante a 
Segunda Guerra Mundial, numa al-
tura em que Adolf Hitler liderava. 
Ele queria dominar o mundo e per-
seguia todos aqueles que considerava 
serem de raças inferiores (sobretudo 
os judeus), predominando o ódio, o 
preconceito, o abuso do poder e to-
das as formas de fanatismo.

Análise crítica da obra
Gostamos muito deste livro, pois, 
apesar do sofrimento e horror da 
guerra, os dois amigos conseguiram 
manter a sua amizade. Foi escrito 

com muita sensi-
bilidade e de um 
modo cativante, 
porque ao lê-lo é 
como se estivés-
semos a viver a 
história em tempo 
real.
Recomendamos 
este livro aos alu-
nos do 2.º ciclo, 
pois vão ficar a 
conhecer melhor os contornos que 
levaram a que um louco, uma só pes-
soa, conseguisse fazer mal a tantos 
milhões de pessoas, devido à ganân-
cia do poder!
Filipa Ferreira, João Oliveira, Patrícia 

Palmeira (6.ºC)

“O Caderno do Avô Heinrich”- 
Conceição Dinis Tomé 

(Trabalho desenvolvidao no âmbito das atividades da biblioteca)
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DIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS

No dia 5 de abril realizou-se a 9.ª edição do dia 
do Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais, em que, como sempre, nos 
reinventamos para proporcionar a todos, novas 
e fantásticas aventuras, através das ciências 
experimentais e da matemática. As atividades 
foram inúmeras, transportando os alunos para um 
universo lúdico-didático onde a Escola desempenha 
o seu verdadeiro papel: um pólo aglutinador de 
aprendizagens, diversão e descoberta.
Mais uma vez convidámos toda a Comunidade 
Educativa a partilhar connosco este dia, que nos 
mobiliza e nos faz vivê-lo de uma maneira muito 
especial.
Pretendemos que todos embarcassem numa viagem 
que vos desse tanto prazer, tanto quanto foi, para nós, 
estimulante e desafiador organizá-la.
Na Biblioteca, o Torneio de 
Xadrez decorria numa aura de 
concentração, estratégia e salutar 
desafio. No fim, ao receberem os 
seus merecidos troféus, o sorriso 
tímido dos alunos não evidenciava 
o orgulho que poderiam sentir; 
é assim que se comportam os 
verdadeiros vencedores!
O Laboratório 1 foi o local escolhido 
para as Ciências Naturais exporem 
os seus trabalhos: Tectónica de 
Placas, Sistemas Orgânicos, Ciclo 
da Água, Reutilização de Resíduos/
Problemas Ambientais e realizarem 
as suas atividades: Construção do 
Ciclo das Rochas e Construção 
de Fornos Solares. A sala estava repleta, os alunos 
eram transportados para um universo misterioso de 

cores, formas e transformações, partindo à 
descoberta do interior da Terra.
No Laboratório 2, as Ciências Físico-
Químicas desdobraram-se para surpreender 
e mostrar como a magia se pode tornar 
realidade, quando o saber é consistente. E 
numa sala onde só se ouviam as vozes dos 
professores, dos monitores e dos alunos, 
que tudo questionavam, constatou-se 
que é ali o lugar onde as aprendizagens se 
constroem com prazer. A Magia do Som, 
Colunas de Densidade, Antistresse (Fluído 
Newtoniano), Caleidoscópios, Impressão 
Digital, Dissolve ou não? (esferovite), Azul 
Vai e Vem, Aquecer Água em Caixa de 
Papel, Escrita Invisível, O Clip, A Garrafa e 

o Balão e Princípio de Bernoulli. 

Na sala 17, os Alunos do 10.ºA surpreenderam pela 

sua capacidade de comunicação, a 
desenvoltura com que transmitiram 

os seus conhecimentos, a 
aptidão com que captavam 
a total atenção de grupos de 
alunos sentados no chão, que 
os ouviam atentos dissertar 
sobre uma Viagem na 
Troposfera. 
No Pavilhão C, imperava 
a Matemática: na sala 9, 
Os Jogos Matemáticos de 
Estratégia tinham sala cheia 
e os alunos disputavam com 
inteligente concentração o 
lugar de vencedores.
Na sala 10, disputava-se um 

Concurso de Jogos Matemáticos, 2.ºCiclo. A disputa 
foi renhida e empenhada e os 3 alunos vencedores 
receberam com orgulho as suas medalhas.
Na sala 11, o concurso era dos Ases da Matemática. 
Grupos de 3 alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos competiam 
com um entusiasmo contagiante: como a matemática 
pode estimular e apaixonar os alunos!
No final, cada equipa de cada ano, foi galardoada com 
as respetivas medalhas. 

E este ano foi assim… Durante toda a tarde, a escola 
fervilhou de atividade e alegria. Foi mais um dia 
onde todo o departamento se desdobrou para vos 
proporcionar algo de diferente que vos fizesse sentir 
cada vez mais a escola como a vossa “casa”, onde sabe 
tão bem permanecer.
E agora aguardem as surpresas que vos vamos trazer 
no próximo ano.

                A Coordenadora do Departamento
                                        Prof.ª Rosa Maria Cardona
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Relacionado com o estudo da unidade 5 
“The Magic of Reading”, na disciplina 
de Inglês, os alunos do 9.º ano tiveram 
a oportunidade de descobrir os 
grandes autores da literatura inglesa, 
nomeadamente os clássicos, como 
William Shakespeare, que inicia a 
referida unidade. 
Na sequência de uma conversa, em 
outubro, sobre trabalhos a apresentar 
ao longo do ano, surgiu a proposta 
de representar peças escritas por 
Shakespeare. Do vasto trabalho do 
autor, poeta e dramaturgo, a escolha 
recaiu sobre 3 obras: Romeo and Juliet 
(Romeu e Julieta), peça escrita entre 
1591 e 1595, pertencente a uma 
tradição de romances trágicos e que 
é um clássico da representação, quer 
no teatro, quer no cinema; Macbeth, 
uma tragédia sobre um regicídio e 
suas consequências e com inúmeras 
adaptações ao teatro, televisão, cinema 
e ópera e A Midsummer Night’s Dream 
(Sonho de uma Noite de Verão), uma 
comédia escrita em meados da década 
de 1590 e que também conta com várias 
adaptações ao teatro, cinema, televisão 
e, ainda, versões musicais e para ballet. 
Na impossibilidade de levar a cabo as 
3 peças, excluiu-se Macbeth, até por 
falta de atores do género masculino. 
Portanto, durante o 1.º período, e 
tendo em conta os alunos participantes 
(todos os da turma A, 13 da B, 6 da 
C, 7 da D e 5 da E), dividiram-se as 
peças e distribuíram-se os papeis. 
Assim, Romeu e Julieta ficou a cargo 
dos 20 alunos da turma A, com a 
participação de um aluno da turma B 
e de uma aluna da turma E, no papel 
de Julieta. Os restantes alunos ficaram 
com a outra peça. Também nesta altura 
se começaram a trabalhar os textos, 
adaptando-os em termos de linguagem 
e tempo.
Os ensaios começaram logo após o 
Carnaval, embora não tenha sido fácil 
a conjugação de horários. Mas com a 
boa vontade de todos, levou-se a cabo 
esta epopeia. À medida que o tempo foi 

passando, os nossos 
jovens atores, su-
per- empenhados, 
foram aprendendo 
e apreendendo as 
suas personagens, 
foram ganhando 
mais confiança e 
segurança, foram 
dando sugestões ao 
nível das falas, da 
postura, de horá-
rios de ensaio, etc. 
O entusiamo foi 
sempre evidente 

até ao ensaio final rumo à estreia, al-
tura em que se misturou com o ner-
vosismo latente, ansiedade e o peso 
da responsabilidade. E a descontração 
deu lugar a um friozinho na barriga, a 
um “oh teacher, esqueci-me da fala” ou 
“por onde entro/saio?”, a uma incerteza 
aqui, a outra questão acolá, a dúvidas, 
dúvidas, dúvidas! E stress! Sim, meu 
também! E muito. Fui “abaixo” algumas 
vezes. E eles, sempre a rir, disfarçando 
o nervosismo, deram-me “a mão”, asse-
gurando-me que tudo iria correr bem. 
“Respire, teacher, não vai ter um AVC. 
Lembre-se que quer ir ao casamento 
dos seus filhos e quer ver os seus netos.” 
“E reformar-me” – respondo eu.
A noite chegou. O espetáculo começou. 
Os nervos; esses foram-se controlan-
do. As pancadinhas de Molière deram 
lugar primeiro, ao tema dos Queen, 
“Bohemian Rapsody”, muito bem can-
tado por alunos das turmas A, C e D, 
com a participação da Fabiana Ferreira 
(7.ºD),  Alexandra Pinto (10.ºA), An-
dreia Sá e Marco Azevedo (10.º1). De 
seguida, representaram-se as peças e, 
entre uma e outra, o público pôde as-
sistir a um belíssimo momento musical 
interpretado pela Alexandra Pinto (10.
ºA), no violino e Sofia Gomes (12.ºA), 
na flauta transversal.  “Romeu e Julieta” 
ainda teve direito a baile – uma dan-
ça medieval ao cuidado da prof.ª Cé-
lia Queirós, a quem muito agradeço, e 
que também contou com a colaboração 
da Márcia Carvalho e Marco Azeve-
do (10.º1). Tudo aconteceu com muito 
feeling, muita garra, com talento, algum 
improviso e espírito de união. Brilha-
ram, agarraram o palco, não mostraram 
medo. Como diria Júlio César: “Chega-
ram, viram e venceram”. Mesmo os pe-
quenos grandes atores da 2.ª peça, que 
se viram a braços com um contratempo 
de última hora, que a todos muito aba-
lou, e que fez com que a sua ansiedade 
se tornasse muito mais evidente, con-
seguiram superar essa contrariedade e 
dar a volta, com a ajuda preciosa de um 
colega da outra peça, proporcionando 
valentes risadas à plateia e terminando, 

da melhor forma, a 
sua representação. 
Foi uma experiên-
cia inesquecível! 
Costumo dizer que 
os meus alunos são 
os melhores do 
mundo e, mais uma 
vez, posso cons-
tatá-lo. Aos meus 
alunos maravilho-
sos quero dar os 
parabéns. Ler e re-
presentar Shakes-
peare não é fácil. 
Representar para um público vasto e 
não totalmente conhecido já é difícil, 
mas fazê-lo em língua inglesa, tendo de 
lembrar as falas, e conjugar com a lin-
guagem corporal, é bem mais compli-
cado. Foi um trabalho hercúleo de que 
todos nos devemos orgulhar. Sim, hou-
ve um pequeno resvalo, mas totalmente 
compreensível face ao inesperado con-
tratempo.  Mesmo assim, estou muito 
contente convosco, com o que fizeram. 
Não poderia desejar melhor forma de 
me despedir. Agradeço, de coração, a 
vossa vontade em participar, a vossa de-
dicação, persistência e determinação, o 
vosso entusiasmo, a vossa força, a vossa 
entrega, o acreditarem que é possível 
fazer diferente e embarcarem comigo 
nesta aventura. Obrigada também aos 
meus alunos dos outros anos (7.ºD e 
10.º1)que também estiveram envolvi-
dos neste processo, contribuindo para 
que o mesmo fosse bem-sucedido. E 
é claro, não podia deixar de agradecer 
às minhas queridas ex-alunas, Xana e 
Sofia, que nunca me dizem “não”, que 
me aconchegam no seu abraço e não 
me deixam desanimar. Também vós es-
tais incluídas “nos melhores do mundo” 
pois, apesar de serdes “ex”, continuais a 
trabalhar comigo, logo “não perdestes 
qualidades”. Muito obrigada a todos 
também pelas palavras calorosas vindas 
do coração, como disseram, e que me 
dedicaram no fim. O que faço é por e 
para vós. Obrigada, ainda, ao Afonso 

Miranda, do 9.ºA, por ter dito “sim” à 
2.ª peça, depois de já ter feito a sua. Foi 
amigo, solidário, cooperou da melhor 
vontade. E já que estou nos agradeci-
mentos, obrigada também ao meu filho 
Tomás, por me ter conseguido o instru-
mental dos Queen no tom mais ade-
quado às vozes dos alunos e ao Sérgio 
Carvalho do 9.ºE por o ter trabalhado 
como queríamos. O espetáculo brilhou 
ainda graças ao magnífico cenário, da 
responsabilidade da prof.ª Isabel Silva, 
com a colaboração dos alunos do 9.ºE, 
e montado pelo Sr. Costa e Sr. José; às 
lindas asas, feitas pelo prof. Francisco 
Assis e pintadas pelos alunos do 9.ºD; à 
coroa de folhas da autoria da D. Glória; 
às vestes arranjadas pela D. Mizé, D. 
Emília (da direção) e por algumas mães. 
Muito obrigada! Agradeço também aos 
nossos parceiros: à D. Manuela Pinto, 
por ter posto à minha disposição tudo o 
que precisei e à D. Fernanda Ferros, por 
todo o seu apoio e disponibilidade para 
ajudar, ambas da Academia de Música, 
e, por fim, aos Bombeiros Voluntários 
de Viatodos, pela cedência das instala-
ções. Grata a todos quantos, de alguma 
forma, contribuíram para a realização 
deste evento. Foi bom poder contar 
convosco. Bem hajam! 

Profª Fátima Oliveira 

SHAKESPEARE WITH A TWIST (TEATRO EM INGLÊS)
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Concurso Nacional de Leitura
No passado dia 29 de abril, 
realizou-se, em Barcelos, a fase 
intermunicipal do Concurso 
Nacional de Leitura, que envolveu 
os concelhos de Amares, Barcelos, 
Braga, Esposende, Terras de 
Bouro e Vila Verde.
PARABÉNS ao Gonçalo 
Guimarães, do 3º ano, da Escola 
Básica de Negreiros, que foi o 
vencedor do 1º ciclo.
Mais uma etapa ultrapassada! 

Rumo à final - a Fase Nacional -  no dia 25 de maio, em Braga!
Prof.ª Glória Braga

Original Short Stories
What to do?
Aaliyah was a very talented girl who loved dancing. She was fourteen years old 
and she started dancing when she was only six years old. 
That year, there were a lot of fires in her country and she really wanted to help 
the victims, but she didn’t know what to do.
A week passed by and she still had no ideas, so she decided to talk to her best 
friend, Mackenzie, and they decided to organize a talent show in their school. 
The talent show was very successful, and they helped many victims to rebuild 
their houses and gave them food and clothes.

Daniela Grenha, 8.ºD

The Rare Parrot
She was a normal girl like us. Her name was Julie and she was 13 years old 
at the time. Two years ago, her town broke the news that a rare parrot was 
in danger of extinction. Somebody needed to do something urgently or the 
parrot would be extinct! First, she talked to the Mayor of her town. Everything 
started to happen as she planned. The Mayor published several articles about 
that matter in the local newspaper and magazine, he even gave an interview 
to a TV channel... and it worked! People started talking about her and her 
struggle to save the parrot and soon things started changing!     

Inês Martins, 8.ºA

The dolphin
Callie was a beautiful girl who was fourteen years old.  On a beautiful summer 
afternoon, Callie decided to go to a beach near her home with her best friend 
Arizona. When Callie and Arizona arrived, they noticed that the beach was 
empty. They decided to approach the shore to see if something was happening 
when the two friends got to the coast, they found a dolphin trapped in some 
red plastic. The two friends, not knowing what to do, panicked. After calming 
down, Callie called the Coast Guard. 
Two hours later the Coast Guard, finally, managed to save the magnificent 
dolphin. Quickly, the dolphin was in the ocean, where it belonged, and where 
it could be happy again.

                                               Lara Araújo, 8.ºA

Jorge saves an animal
He was a normal boy like us. His name was Jorge and he was fourteen years 
old at the time. Jorge was tall and fat. He had short black hair and green eyes. 
It was a hot day and Jorge was walking down the street when he saw an injured 
dog.
He fondled the dog and with his father’s help, he took the little animal to 
the veterinarian. The vet treated and looked after the dog until it got better. 
Not knowing what to do and because they didn’t have any dog. Jorge’s father 
decided to adopt the dog. Jorge was thrilled with the idea of having a dog. He 
became so attached to this sweet creature, that soon he started adopting and 
saving homeless animals. The idea was to rescue all the animals he possibly 
could.

João Leitão, 8.ºB

A wonderful idea
Jackson is a boy just like many others. He was born on 19th September 2002 
and he lives in Florida.
Jackson loves animals, specially dogs. One day he was riding his bike and saw 
a dog walking down the street. He seemed so weak… Jackson decided to take 
him home, to feed and to treat him. While he was taking care of the dog, he 
had this wonderful idea - to open an animal shelter. He ran to his parents and 
asked for help. Immediately he started thinking about what was necessary to 
be done… many ideas were pumping into his mind. He was so happy to be 
helping the animals.
Today, Jackson still helps all animals and is a good veterinarian.

Rúben Sousa, 8.ºA 

An example to all of us
During the Summer vacations, Katia and her friends, who lived in Sydney, 
Australia, planned to go to the beach on one of those hot days, because they 
were free of any commitment. 

The day came and there they went to Collins Flat Beach. When they got there, 
the beach was full of plastic and a green blanket of seaweed covered the sand. 
Katia was very upset, so they decided to check if other beaches in the city were 
also polluted. Unfortunately, they were as polluted as Collins Flat Beach.

Katia was only 16 years old, but she was already very concerned about the 
environment. So, she decided to go to the City Hall to make a complaint 
about the beach pollution. She spoke to the Mayor and because Katia could 
sometimes be very persuasive, or stubborn (others would say), he decided to 
take new steps to ensure that nothing like that would happen ever again. He 
held large meetings with the governors of the rest of the country in order to 
make very restrictive laws against those who do not hesitate to throw rubbish 
on the floor, on the beaches or in the parks. Vehicles were also forbidden to 
circulate in certain city areas and more recycling bins were distributed around 
the most crowded places. 

After leading a beach cleaning campaign, Katia and her friends happily enjoyed 
the rest of their Summer holidays.   

A few days after school started, she received from the Major the city award for 
her effort to keep the city clean. She is an example to all of us.  

Inês Oliveira, 8.ºB 
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O Leite é Booooom!

A Escola Básica de Negreiros, tal como em anos 
anteriores, continua a participar em concursos, tanto 
de âmbito Nacional como Regional. Desta vez, 
para entusiasmar os mais pequenos para hábitos 
alimentares saudáveis e para a necessidade de mudança 
de comportamentos alimentares, participamos no 
concurso nacional “O Leite é Boooom”, da Mimosa. 
O nosso objetivo passou por sensibilizar as crianças 
para a naturalidade do leite e para a sua importância 
na alimentação diária. Acrescentamos, também, a 
pedagogia ambiental apelando à reciclagem dos 
pacotinhos de leite após o seu consumo.
Com base no tema, os alunos, juntamente com as 
professoras e as assistentes operacionais, construíram 
um coletor para a reciclagem.
Concluída a 1.ª etapa do 1.º desafio, o programa 
“Leite é Boooom” anunciou as escolas vencedoras a 
nível Nacional.
Assim, os coletores mais criativos e sustentáveis 
pertenceram:

À Escola Básica de Negreiros, em Barcelos, que 
construiu o seu coletor com base na atividades da 
desfolhada, envolvendo outros profissionais de 
educação da escola.
À Escola João de Deus, em Tavira, que construiu o 
seu coletor envolvendo 4 turmas;
À Escola Básica de Meirinhas, Pombal, que construiu 
o seu coletor envolvendo 2 turmas.
Concluída a 2.ª etapa do 1.º desafio “O Natal mais 
sustentável” que  aconteceu, também, nas escolas do 
1.º ciclo por todo o país, a Escola Básica de Negreiros 
foi, também, uma das escolas vencedoras deste desafio. 
Para as nossas crianças, foi muito bom receberem 
estes prémios, pois viram o seu trabalho reconhecido 
e puderam comprovar que, quando nos empenhamos, 
os resultados acontecem.
A coordenadora da escola:

Prof.ª Arminda Oliveira

No dia 21 de março, a Escola Básica do 
primeiro ciclo de Negreiros visitou a 
vacaria do Sr. João Oliveira. Saímos da 

escola e fizemos uma longa caminhada 
campestre até à vacaria. Quando lá 
chegamos, fomos muito bem recebidos 

pelo Sr. João, pela sua família e por um 
veterinário. Ficamos muito admirados 
pois, nunca tínhamos visto tantas 
vacas, vitelos e touros. 
O Sr. João, a esposa e um veterinário 
fizeram-nos uma visita guiada à 
vacaria. Foram-nos explicando o 
seu funcionamento e respondendo a 
algumas curiosidades, nomeadamente 
sobre algumas caraterísticas destes 
animais. A sala de ordenha era muito 
interessante, apesar de a maior parte 
de nós nunca termos visto uma sala de 
ordenha e o facto de ela girar enquanto 
tirava o leite às vacas, era fantástico!
 No final, juntamo-nos e o Sr. João e 
o veterinário responderam a algumas 
perguntas feitas pelos alunos.
Antes de regressarmos à escola, o Sr. 

João deliciou-nos com um lanche que 
continha queijos variados e saborosos, 
oferecidos pela “Bel Portugal/queijo 
Limiano”.
Esta visita foi muito interessante, 
produtiva e pedagógica, pois serviu para 
aumentar os nossos conhecimentos 
sobre animais domésticos e a 
agricultura.
Realizou-se no âmbito da Promoção 
do Conhecimento sobre Agricultura 
e da Visita a Explorações Agrícolas 
relativos à portaria nº 113/2018, de 
30 de abril, sobre a implementação do 
Novo Regime Escolar.
      
 3.º Ano E.B.1 de Negreiros

Visita a uma Vacaria

Concurso de Poesia Concelhio
No passado dia 16 de março, pelas 15 
horas, realizou-se a final do Concurso 
de Poesia Concelhio, promovido pelo 
Município de Barcelos e pela Rede 
de Bibliotecas Escolares de Barcelos. 
O Auditório da biblioteca Municipal 
encheu-se para receber os “Pequenos 
Grandes Poetas” a declamar.
Os representantes do nosso agrupamento, 
na modalidade de Declamação, foram, 
no Escalão A | Pré-Escolar, Alícia 
Oliveira Moreira e Leonor Marques 
Silva, do Jardim de Infância de Fonte 
Coberta, que declamaram o poema 
“No País da Primavera”, de Fernanda 
Montenegro; e no Escalão B|1.º Ciclo, 
Sofia Rodrigues Ferreira, da Escola 
Básica de Negreiros, com o poema “Os 
livros companheiros leais”, de Alexandre 
Parafita. O vencedor da modalidade de 

Criação de Poema Inédito, 
no Escalão A | 1.º Ciclo, 
foi o aluno Afonso Gabriel 
Barbosa, do Centro Escolar 
de Viatodos, que escreveu o 
poema “Ser Criança”.
Foi com uma enorme 
satisfação que vimos as 
nossas alunas da modalidade 
de Declamação, quer do Pré-
escolar, quer do 1.º ciclo, a 
serem as grandes vencedoras 
nesta final concelhia.
MUITOS PARABÉNS 
PARA A ALÍCIA, PARA 
A LEONOR E PARA A 
SOFIA!

Prof.ª Glória Braga
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Despertar: Antes de mais, gostaríamos 
de agradecer a sua disponibilidade em 
dispensar um pedacinho do seu tempo 
para responder a umas perguntas d’ O 
Despertar.

A mulher

Como consegue conciliar a sua vida familiar, 
uma vez que é mãe de três filhos, com o cargo 
que ocupa na Câmara Municipal de Barcelos?
Quando desempenhamos os diferentes papéis 
na nossa vida com muita paixão, tudo é possível 
conciliar. A maternidade é, sem dúvida, um 
dos aspetos mais importantes da vida de 
uma mulher. É nossa missão educar os filhos 
com afeto, proporcionar-lhes segurança e 
autonomia para depois poderem “voar”. Sabemos 
que, infelizmente, esta missão assumida na 
comunidade nos impede de estar tanto tempo 
quanto gostaríamos nos espaços familiares. Mas 
nesta relação de compreensão, de segurança e de 
inequívoco afeto e confiança da nossa família, 
sabemos que eles estão ao nosso lado no exercício 
desta missão muito nobre que é representar a 
nossa comunidade. 

O percurso profissional

Tem formação académica em Matemática e 
Ciências da Natureza, via ensino.
Sente-se, na essência, professora ou autarca?
Sou professora que desempenha, neste momento, 
uma missão muito concreta e nobre  que é ser 
autarca, representante eleita pelas pessoas. 
Contudo, nunca deixarei de ser professora. É com 
muito orgulho que digo sempre: “sou professora”.

Apesar de neste momento não estar a lecionar, 
que recordações guarda do seu tempo de 
professora?
Guardo as melhores recordações. Poder fazer a 
diferença na vida dos alunos, deixar uma marca 
no seu percurso, na sua forma de ser e estar, é 
de facto algo muito significativo. Quantas vezes 
passo na rua e é com muito orgulho que  vejo 
os meus ex-alunos dirigirem-se a mim, com 
empatia, reconhecendo-me enquanto professora. 
Guardo também excelentes recordações do 

trabalho em equipa na escola, dos projetos, dos 
colegas e direções. A escola é um espaço de afeto 
e de muito dinamismo: as recordações são de 
facto muito boas.  

Sente saudades de lecionar? Pondera regressar 
ao ensino?
Reafirmo que sou professora. A política é sempre 
um estado transitório. Só cá estamos enquanto 
as pessoas reconhecerem o nosso trabalho e 
depositarem, em nós, a sua confiança através do 
voto. Regressar ao ensino é regressar a casa. 

- Foi orientadora de estágios em Ciências da 
Natureza. Como vê as alterações que foram 
feitas aos estágios dos futuros professores, que 
deixaram de ter atribuída uma turma durante 
um ano letivo completo, passando apenas a 
assistir às aulas do orientador?
Ser professor implica esta relação direta com os 
alunos, ter as vivências de uma turma, construir 
em conjunto a aprendizagem, resolver problemas, 
gerir emoções. Parece-me que o estágio fica um 
pouco limitado por essa falta. 

Educação: uma missão

A Educação é uma área de vital importância 
no desenvolvimento das comunidades, 
genericamente, e dos cidadãos, em particular.
Em 2009, passou a ocupar o seu primeiro 
cargo na Câmara Municipal de Barcelos, como 
Vereadora dos pelouros da Educação e das 
Bibliotecas. Quando é que tomou a decisão de 
abandonar o ensino para seguir a política?
Essa não foi uma decisão planeada com 
antecedência ou algo a que eu tenha ido à procura. 
Por vezes, na vida, estas coisas acontecem e temos 
que saber discernir e decidir. Foi-me apresentado 
o convite de poder entrar num projeto político. 
Depois de muito ponderar percebi que era uma 
oportunidade para servir a minha comunidade 
e poder contribuir para o seu desenvolvimento. 
Agora numa outra missão, fora da escola, mas 
com a mesma energia, o mesmo empenho e o 
mesmo espírito de serviço. 

A construção de comunidades constituídas 
por pessoas instruídas, informadas, e com 
uma participação cívica ativa é sobretudo 

responsabilidade dos governos da República 
ou das edilidades? Onde começam e acabam as 
responsabilidades de um e outro?
Essa é uma missão para a qual todos somos 
chamados. Passaram mais de 40 anos de 
construção de uma sociedade democrática, na 
qual uma das maiores conquistas foi, sem dúvida, 
a escolarização da nossa população. Vivemos, 
hoje, numa comunidade mais instruída, mais 
escolarizada, mais informada, com o paradigma 
das novas tecnologias a mudar constantemente a 
relação das pessoas com a informação e na forma 
como se relacionam entre si.  Apesar de todos estes 
avanços, ainda temos que trabalhar a dimensão 
participativa das pessoas. Fazer com que elas 
percebam que têm uma voz ativa na decisão do 
seu futuro, mas para isso têm que sair do conforto 
das suas casas, e participar nos diferentes espaços 
de decisão na comunidade. A consciência sobre 
a importância da participação ativa deve ser 
trabalhada por todos nós, começando nas nossas 
casas, nas escolas, mas também através do nosso 
exemplo /modelo na atuação política. 

Como é gerir um pelouro tão importante 
tendo de lidar diretamente com sensibilidades 
ideológicas e partidárias distintas, seja ao nível 
dos governos da República, seja das juntas de 
freguesia, seja das associações de munícipes, 
entre tantos outros?
É exigente, mas sobretudo desafiante. Julgo que 
há um consenso alargado sobre a importância 
da educação e da importância de estabelecermos 
uma rede educativa forte e coesa, onde todos têm 
um papel importante. Na ação política temos que 
negociar, dialogar, estabelecer pontes e parcerias, 
e temos também que tomar decisões. Contudo, 
desde que haja este trabalho de diálogo, de 
envolver e de explicar as decisões às pessoas, as 
coisas tornam-se mais fáceis. É um desafio difícil, 
mas gratificante. 

Sendo Barcelos uma cidade com uma grande 
e diversa riqueza cultural, de que forma 
perspetiva uma possível integração de 
especificidades locais nos currículos nacionais?
É mais um passo que temos de dar na nossa 
caminhada. Barcelos, uma terra tão rica em 
património local, quer material, quer imaterial, 
tão diversa nas suas tradições, tão viva na sua 
criatividade, na qual o artesanato é o seu expoente 
máximo, tão valiosa no seu folclore e etnografia, 
tão participativa no movimento cultural e

Falar da Dra. Maria Armandina é falar com uma mãe de três filhos, 
com uma professora do Ensino Básico das disciplinas de Matemática e 
de Ciências Naturais, com a Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos e Vereadora dos pelouros da Educação, da Biblioteca, da Ação 
Social e Saúde Pública, entre outros.  O Despertar foi à descoberta 
desta mulher, mãe e autarca.
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associativo, tem todas as condições para poder 
tornar o currículo dos alunos, algo mais próximo 
da suas vidas, dos seus contextos e das suas raízes.

A municipalização da Educação é uma 
inevitabilidade a curto/médio prazo? Se sim, 
que vantagens? E que riscos?

É uma oportunidade de podermos dar respostas 
mais eficientes e eficazes, mais próximas das 
reais necessidades das escolas e dos alunos. 
Contudo, carece de uma grande diálogo com a 
comunidade e de tempo de amadurecimento de 
procedimentos e estratégias. Todos temos ainda 
que perceber qual vai ser o real impacto desta 
medida e o papel de cada um neste processo. 

Nunca como agora se assistiu a uma 
bipolarização do ensino que tantas vezes é 
apresentado como “público” e “privado”. Aos 
poucos, a comunicação social vai construindo 
uma ideia junto da opinião pública que associa 
o sucesso e a qualidade ao ensino privado 
tornando o público numa espécie de parente 
pobre. Concorda com esta leitura? Será que 
o ensino público é, em termos da sua missão, 
mesmo mais frágil do que o privado? O que 
pensa dos “Rankings de Escola”?

O ensino público é aquele que pode garantir 
a plena igualdade de oportunidades entre os 
nossos alunos. É aquele que pode garantir a 
mobilidade social, ou seja que pode servir de 
elevador social e permitir que os alunos por via 
da educação melhorem a sua condição de vida. 
Sou uma acérrima defensora da escola pública, 
pois conheço muito bem a sua realidade e a sua 
excelência. Olhamos para o território de Barcelos 
e percebemos a qualidade com que a escola 
pública desempenha a sua missão. Não pode 
haver estigma acerca da escola pública, mesmo 
que a estatística dos rankings possa enviesar a 
nossa opinião. Para mim, mais que o ranking, 
interessa-me perceber que todos os anos temos 
alunos e professores de Barcelos e da escola 
pública premiados nos mais diversos concurso 

nacionais e internacionais, com as suas ideias e 
projetos. Isso sim, mostra a excelência do nosso 
sistema educativo público. 

Sendo mulher, alguma vez sentiu 
constrangimentos a desempenhar cargos na 
política?

Existe ainda um longo caminho 
a percorrer acerca da igualdade 
de género, nomeadamente na 
política. Sempre me senti muito 
convicta do meu papel enquanto 
mulher e enquanto política. 
Talvez tenhamos que lutar 
mais por nos afirmarmos neste 
espaço, mas não nos podemos 
deixar condicionar por isso. 

Barcelos e o futuro

Como vê a nomeação da cidade de Barcelos 
como Cidade Criativa?
Como um reconhecimento, justo e natural. 
Contudo, foi também fruto de um grande 
trabalho de muitas pessoas que lutaram por 
este reconhecimento. O nosso território fala 
por si, pois, de facto, o seu património imaterial, 
nomeadamente na área do artesanato, é algo de 
que nos devemos orgulhar. Contudo, tornar isto 
visível, junto de uma instituição internacional 
como a  UNESCO, não é uma tarefa fácil. 
Liderar este processo foi uma das missões mais 
gratificantes que tive enquanto vereadora. Aproveito 
este espaço público para agradecer publicamente a 
todos os técnicos do Município envolvidos neste 
processo, assim como a toda a comunidade que 
nele se envolveu e deu um inestimável contributo. 

De que forma acha que poderá ser feita a 
promoção da cultura em Barcelos?
Já disse anteriormente que o nosso território é, 
de facto, em termos culturais, dinâmico, vivo e 
criativo. O nosso património material, imaterial, 
etnográfico, associativo, tem uma dimensão 
e potencial único. Temos recebido durante 
os últimos anos centenas de alunos vindos 
de projetos Erasmus, que se encantam pela 
especificidade do nosso território, assim como 
todos os nossos parceiros que vamos acolhendo 
em diferentes projetos. A melhor forma de 
promover a cultura em Barcelos é fazer com que 
as pessoas conheçam o que se passa e o que existe 
de facto na nossa comunidade e levem esta boa 
imagem para os seus territórios. Quem a conhece 
realmente acaba por ficar apaixonado e reconhece. 
Infelizmente, por vezes, falta-nos uma certa 
cultura de valorizar o que é nosso e de participar 
naquilo que se vai passando por cá. Se olharem 
para o que vai acontecendo na programação 
cultural do município, ela é muito diversa, com 
muita qualidade e com muito envolvimento das 
associações de Barcelos. Por isso, apelo a todos os 
barcelenses que, também eles, possam valorizar a 
nossa cultura e serem mais participativos.  

Como gostaria, um dia, de deixar o pelouro da 
Educação?
Não espero nenhum reconhecimento especial. 
Apenas ser conhecida como mulher, política, que 
deu no seu contributo para o real desenvolvimento 
do nosso território. Isso para mim é suficientemente 
gratificante. Significa: “Missão Cumprida!”.

Muito obrigada por esta oportunidade e 
convite para entrevista. Parabéns pelo vosso 
projeto da revista escolar. É com muito 
gosto que fazemos parte desta comunidade 
educativa de excelência de Barcelos. 

Armandina Saleiro
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Acreditar
Escrever é
Dançar com o lápis
É libertar a imaginação
Dar asas ao coração
É pensar em tudo
Quanto nos faz sonhar.

Ler é
Dançar com as palavras
No vale do imaginar
É folhear os livros
É começar a viajar.

Escrever é poder
Faz-nos crescer
Transforma mentes de ar
Basta acreditar.
                         Ana Filipa 6.ºC

Poemas
Os poemas são difíceis de criar
Acreditem!... Já tentei começar.

Rimas e mais rimas
Que têm que rimar
Ai a minha cabeça 
Daqui a pouco vai estourar.

Então pus-me a pensar…
Os poemas existem,
Para dificultar?
                         Afonso Ribeiro, 6.ºB

Tristeza
Uma noite nublada
Uma porta a ranger
Uma noite de escuridão
Uma lua a crescer.

Uma criança a chorar
Uma cama a tremer
Um bicho debaixo da cama
Eu tenho de me esconder.

Uma janela a abrir
Uma campainha a tocar
Um homem a subir
E os meus pais a chegar.
                                 Eduardo Martins, 6.ºB

Um Poema
Quando se faz um poema,
ele tem de ser escrito e reescrito.
Nunca se sabe quando estará perfeito,
fica-se sempre muito aflito.

Mal o terminas, que alívio!
Como nunca te sentiras antes!
Mas começas logo a pensar
Se não precisaria de um arranjo.

Ficas então na dúvida
Enviar? Não enviar?
E continuas a pensar
Se não seria melhor adiar?!

Já depois de o enviar,
Aguardas feliz pelo resultado
Porque te sentes livre 
pelo alcançado.

                          Diana Araújo, 9.º D

DIFICULDADE EM POETAR
São nove horas da noite
e eu sem fazer os TPC’s,
vou fazer o poema
para ter boa nota a Português!

Tanta coisa para estudar
e o poema para escrever,
não estou nada inspirada…
O que hei de eu fazer?!

Vou falar da minha vida,
da tristeza e da alegria,
vou contar-te uma história
de aventura e fantasia!

Tantas ideias tive eu
mas todas foram em vão,
não consigo escrever o poema
mas que grande desilusão!

                                    Ana Sá Oliveira, 9.º E

Castelo
Castelo tosco
Envolto em nevoeiro
Com alma amputada
Edifica muralhas
Que jazem inermes.

Apresentam-se frágeis
Quando ostentam canhões.

Um pássaro discreto
Invadiu o castelo
Delicado coração
Trouxe do horizonte
Uma brisa de paixão.

Uma luz transparente
Devolveu-lhe a imponência.

Castelo tosco
Transpira luz… Exibe vida
Alberga esta alma renascida
Alma que ama
Alma que acolhe
Alma que vibra
Alma que vive
Alma feliz!

              Prof.ª Ana Serra
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Somos um gato numa caixa?

Quando acordo e vejo,
através destas janelas mágicas rutilantes,
captadoras de cor, luz, sombra e movimento,
este mundo em que respiro,
fico a matutar comigo mesmo
o propósito da humanidade ou o que fazemos aqui ao certo.
Chego sempre a algumas conclusões
Mas ao mesmo tempo...
Não!
Afinal de contas, todos estamos cá com um desígnio,
supostamente...
Duvido que o Divino ou qualquer a outra Entidade que cá nos colocou
O tenha feito por meros meios científicos, diversão ou tédio.
Contudo, ainda não encontrei o meu, 
Mas não me preocupo muito com isso.
Ainda tenho muito caminho para andar.

Com estes versos
Desejo-vos passar a dúvida constante com que vivo,
Que chega a ser muito frustrante.

Nestes meus momentos de introspeção
Vejo-me muitas das vezes a fabricar teorias.
Teorias que vão desde o ar que respiramos,
o solo em que corremos, ou mesmo,
a realidade em que nos encontramos.
Alguns chamam-me “estranho”,
Mas prefiro o termo “invulgar”.

Foi por entre estas inúmeras dúvidas e teorias que descobri o meu maior medo:
“Viver ignorante, morrer insignificante”

                                                         Tomás Monteiro, 8.ºA

Bem Para lá do fim do mundo

Bem para lá do fim do mundo
Vive um Homem com saudade 
A solidão bate no fundo 
Do coração da cidade

Quando se sente só 
Ele pega na viola 
Canta as mágoas sem dó 
Pede na rua por esmola

Se Deus soubesse 
Da solidão da cidade
Dar-lhe-ia sempre que pudesse 
Todo o amor e piedade.
                                     Inês Pereira, 8.ºE

Jovens presos dentro de si

Jovens presos dentro de si,
afogados nas suas lágrimas,
magoados nas suas palavras,
doridos com as suas ações.

Mas as pessoas não vêem, 
pensam que não temos preocupações,
só temos de estudar, é o que dizem,
mas não! Há muito além isso.

Fazemos de tudo,
para sermos motivo de orgulho,
mas parece que…
tudo o que fazemos é errado,
estamos presos,
num ermo cerrado.

Amamos,
caímos,
parece que tudo acabou,
mas não! Há tanto por que lutar!

Uma luta diária,
contra nós próprios,
parece que não somos suficientes,
parece que já não temos nada a perder.

Mas não, a adolescência
é a fase mais alegre que temos,
tudo passa,
basta acreditar.

Tudo vai e vem
e não te preocupes
tudo vai ficar bem.
                                     Diana Lopes, 8.ºC

L´hiver

J’ai froid
Je m’en fiche
Rien ne compte
Toutes mes peurs, mes faiblesses

En hiver, j’ai froid
Mes larmes ont gelé
Mes pieds ont gelé
Un cube de glace

Un cri glacé
S’entend partout
C’est moi

Il fait froid
                  Maria Sousa, 9.ºD
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NÓS e os LIVROS

1.Na tua infância, os livros foram 
“amigos” próximos, ou distantes?
Não tenho memórias de livros na minha in-
fância, nem sequer numa ligação à escola. A 
minha infância foi passada na rua, a brincar 
com os amigos; nos campos de milho; nas 
casas dos agricultores, onde adorava comer; 
no riacho da aldeia a apanhar girinos… A 
fazer as coisas mais maravilhosas que se 
possa imaginar, numa liberdade total! Fui 
muito feliz na minha infância, mas, curio-
samente, não me lembro de livros associa-
dos a ela. Os livros chegaram mais tarde, já 
numa pré-adolescência, e foi amor ao pri-
meiro contacto! Tornaram-se amigos mui-
to próximos, mesmo! Lia sobretudo banda 
desenhada (Tio Patinhas e companhia; 
Turma da Mónica; Marvel…) Tinha um 
tio que comprava imensa banda desenhada 
e eu comecei a ler os livros dele. Mais tarde 
interessei-me pelos policiais. Passei um ve-
rão a ler as aventuras do Sherlock Holmes. 
O meu pai comprou-me a coleção inteira a 
um vendedor do Círculo de Leitores, que 
passava de vez em quando na aldeia onde eu 
morava. Uma leitura levou à outra…e nunca 
mais parei!

2.Atualmente, as pessoas são absorvi-
das por uma azáfama constante no seu 
dia a dia. Ainda assim, guardas tempo 
para te dedicares à leitura?
Sempre! Claro que não leio o que gostaria, 
como é óbvio, aliás costumo dizer que te-
nho séculos de leitura em atraso. Mas vou 
lendo o que posso. Em geral, leio todos os 
dias um pouco, nem que seja meia hora an-
tes de dormir. Ao fim de semana leio mais e 
depois, durante as férias, aproveito mesmo e 
consigo ler descansadamente e aproveitar a 
leitura. Sou capaz de passar um dia inteiro 
a ler, se me deixarem. O meu marido brinca 
muito com os nossos filhos, e eu vou tendo 
algumas oportunidades para ler. 

3.Em que medida consideras a leitura 
um pilar na construção de ti, enquanto 
pessoa, e enquanto profissional?
Para além das competências óbvias que se 
adquire com a leitura, estou plenamente 
convicta de que ler faz de mim uma pessoa 
melhor, mais empática e atenta ao outro. 
Porque ler permite-te entrar na pele do ou-
tro, conhecer o interior de muitas persona-
gens… tu entras dentro daquelas cabeças, 
sentes com aquelas “pessoas”, choras e ris 
com elas; angustias-te, sonhas…aprendes e 
compreendes. A leitura é um excelente meio 
de desenvolvimento da empatia e a empatia 
é uma qualidade essencial não só num pro-
fessor, mas em qualquer ser humano.

4.Existe algum livro que tenhas lido 
mais do que uma vez? Porquê?
Por norma não leio o mesmo livro mais do 
que uma vez, e nem é por uma questão de 

tempo, é mesmo porque não gosto. Mas 
reconheço que podia descobrir muito mais 
com uma segunda leitura.  
Os únicos livros que leio mais do que uma 
vez são aqueles que fazem parte dos progra-
mas e leio com os alunos nas aulas. E por 
essa experiência percebo que a cada nova 
leitura descubro aspetos nos quais não ha-
via reparado antes. Há um livro em especial 
com o qual tenho aprendido muito a cada 
nova leitura: “O Mundo em que vivi”, de 
Ilse Losa. É um manual de humanismo e 
humanidade, de compaixão, um código de 
conduta e ética, em muitos aspetos. 

5.Qual o estilo literário que mais te 
atrai?
O romance é o meu estilo de eleição, indu-
bitavelmente! Pela complexidade da intriga; 
pela psicologia das personagens; pela capa-
cidade de evasão que nos proporciona…
Quando tenho a felicidade de ler um ro-
mance que me prende, fico tristíssima quan-
do o acabo e ando ali alguns dias a fazer o 
luto, sem conseguir começar a ler outro. E 
isto às vezes enerva-me, esta dificuldade que 
eu tenho em deixar ir as personagens às suas 
vidas…
Ultimamente tenho lido mais poesia (in-
fluência das colegas e amigas Margarida e 
Maria José) e estou a descobrir um mundo 
novo! Também me interesso pela área de 
desenvolvimento pessoal. Aliás, estou a ler 
um muito interessante: “Ser espiritual, da 
Evidência à Ciência” de Luís Portela, de que 
estou a gostar muito.

6.Tens algum escritor de referência? 
O que mais gostas nele?
Os meus gostos literários são bastante ec-
léticos, como de resto os musicais ou cine-
matográficos…E é muito difícil nomear um 
escritor, até porque às vezes leio uma obra e 
gosto muito e leio outra do mesmo autor e 
já não gosto tanto…
Mas há alguns que posso destacar…Dos 
clássicos, gosto muito do Eça de Queirós e 
do seu tom crítico; gosto da simplicidade e 
cunho popular do Camilo; gosto imenso de 
Tolstoi, da grandiosidade dos seus roman-
ces, da limpidez com que retrata a sociedade 
russa, mas também do cunho romântico que 
lhe imprime…
Dos autores mais contemporâneos há dois 
de que já li várias obras e são para mim uma 
referência, pela forma poética e extraordi-
nariamente bela como narram os seus ro-
mances. Dizem as coisas mais simples das 
formas mais bonitas: Valter Hugo Mãe e 
Richard Zimler. Gosto de tudo que li deles!

7.Qual o livro que nunca esquecerás? 
Porquê?
“Cisnes Selvagens” de Jung Chang. Li-o há 
mais de 20 anos e marcou-me profunda-
mente, não só pela história narrada, mas pelo 
momento da minha vida em que o li. O livro, 
basicamente, narra a vivência de três gera-
ções de mulheres na China, acompanhando 
a história do próprio país, desde o período 
feudal até à revolução cultural de Mao Tsé-
-Tung. É uma história sobre miséria, dor e 
sofrimento, mas também sobre resiliência e 
coragem. Li-o no hospital, enquanto acom-
panhava a minha mãe, que passava por um 
problema de saúde complicado e o livro 
ajudou-me a lidar com a situação naquela 
altura. Foi um dos que me custou acabar!

8.Achas que o uso excessivo das no-
vas tecnologias por parte dos jovens 
de hoje pode inibir, de alguma forma, 
uma relação mais íntima com os livros?
Acho que quase tudo que é excessivo é ne-
gativo. Para a minha geração foi muito mais 
fácil a amizade com o livro, porque não ha-
via esta concorrência. Nem a televisão era 
muito apelativa na minha adolescência. Mas 
é preocupante ver que de facto as novas 
tecnologias assumem o comando em detri-
mento de tantas outras coisas, até da convi-
vência humana. E não só nos jovens, com os 
adultos isso também acontece, e, provavel-
mente, o grande problema reside aí.

9.Na tua opinião, o que poderão fazer, 
a escola e os professores, no que diz 
respeito ao hábito de manusear e de ler 
livros com maior frequência?
Nós aprendemos pelo exemplo, certo? O 
ato de falar, de andar, e tantos outros, apren-
dem-se com o exemplo dos familiares pró-
ximos; mais tarde, a educadora de infância e 
o professor primário também são modelos 
importantes; e na adolescência, os pais e os 
professores continuam a ser vistos como 
modelos. Posto isto, penso que temos de dar 
o exemplo. E o que é facto é que hoje em dia 
se vêem muito poucas pessoas a ler. Temos 
de dar o exemplo, lendo! E infelizmente 
estamos demasiado cilindrados com buro-
cracias, e nem mesmo para conversar com 
os miúdos já temos tempo…Há que mudar 
este paradigma tão triste…
Por outro lado, as escolas estão apetrechadas 
com bibliotecas, cheias de livros que pode-
mos e devemos dar a conhecer aos alunos. 
Como? Lendo-os e falando-lhes deles. Os 
miúdos adoram ouvir uma história. Falar de 
um livro é contar uma história! Acho que te-
mos de contar mais histórias: aos alunos, aos 
filhos, aos amigos, aos colegas de trabalho…
Temos de contagiar as pessoas para a leitura. 

10.A leitura obriga a um exercício ela-
borado do pensamento. Achas que a 
escola está a conseguir desempenhar o 

papel que lhe incumbe, no sentido de 
incutir nos nossos alunos a qualidade 
de pensamento, reflexão e espírito crí-
tico, através dos livros?
Acredito, e espero que a flexibilização curri-
cular venha melhorar o estado atual da vida 
nas escolas. Fala-se muito de sair da caixa…
Acredito que temos de arriscar mais, sair 
de facto da nossa zona de conforto e liber-
tarmo-nos mais, para contribuirmos para o 
desenvolvimento de competências como a 
criatividade, o espírito crítico, o gosto pela 
leitura…Como é que podemos desenvolver 
o gosto pela leitura, se não lemos livros com 
eles? Se não lhes falamos de livros, histórias 
completas, que os envolvam? É muito dife-
rente trabalhar uma obra através da leitura 
de alguns excertos ou trabalhá-la a partir 
da sua leitura na íntegra. E porque vivemos 
pressionados pelas metas, pelos exames, pela 
avaliação… andamos a dar-lhes fragmentos 
de uma série de autores, a correr, mal masti-
gados…Quantidade não é qualidade, muito 
pelo contrário, e às vezes contribui substan-
cialmente para matar o gosto pela leitura.

11.Que livros ou autores recomenda-
rias aos nossos jovens alunos? Porquê?
Já há dois anos que, semanalmente, reco-
mendo uma leitura aos meus alunos. Falo-
-lhes de um livro que acho que eles poderão 
gostar de ler. Alguns já os conhecia, outros, 
vou comprando e lendo (porque é preciso 
estar atento às novidades), outros vão-me 
sendo recomendados por colegas, amigos, 
pelos meus filhos…
Procuro variar no género e nas temáticas, 
porque os miúdos são diferentes e os seus 
interesses também. Mas há leituras que são 
fundamentais: “O mundo em que vivi” de 
Ilse Losa; “O meu pé de laranja lima”, de 
José Mauro Vasconcelos; “A lua de Joana”, 
de Maria Teresa Maia Gonzalez; “Harry 
Potter…” (os sete volumes, sou fã incon-
dicional); as adaptações em prosa d’ “Os 
Lusíadas”, d’ “A Odisseia” d’ “A Ilíada”; “Pri-
meiro Livro de poesia” (uma seleção de poe-
mas em língua portuguesa)…
Há tanto para ler…Mas cada um tem de 
encontrar o seu livro, o que lhe der prazer 
ler, embora, como costumo dizer aos meus 
alunos e aos meus filhos, tenhamos de dar 
uma oportunidade ao livro, que às vezes não 
se revela logo nas primeiras páginas.

12.Ler porquê?
Porque crescemos a cada leitura; porque 
viajamos sem gastar dinheiro nem alargar 
a pegada ecológica; porque nos permite 
alhearmo-nos dos nossos problemas; por-
que nos faz compreender o outro; porque 
ao ler desenvolvemos o nosso lado emocio-
nal; porque ler nos torna maiores e melho-
res… Porque SIM!

Ângela Dinis

Ângela Maria Ferreira Dinis nasceu em Riba de Ave, Famalicão, e integra o grupo de 
professores desta escola desde o início deste ano letivo. 
Iniciou os estudos universitários na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em Línguas 
e Literaturas Modernas, onde esteve dois anos, tendo, entretanto, pedido transferência para a 
Universidade do Minho, onde terminou a licenciatura em Ensino de Português.
A sua vontade elícita de ler é evidente, porque, quem a conhece, percebe que os livros são 
objetos que manuseia com muito respeito e muita avidez de sabedoria, de partilha e, acima 
de tudo, de prazer. Exibe um espírito prático e ativo na escola que dissimula, de certa forma, 
a sua sensibilidade e natureza humanas, mas que não esconde a sua criatividade e espírito 
crítico que, para os mais distraídos, se encontram ocultos sob a sua derme. É dona de uma 
personalidade forte e estruturada e os seus alicerces são feitos de amor, determinação e 
sabedoria que colheu dos livros que leu.
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BIBLIOTECA

CONCURSOS LITERÁRIOS 
PEQUENOS GRANDES POETAS – CONTINUAMOS A CELEBRAR A POESIA!

Promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares de 
Barcelos, este concurso, que já vai na sua 8.ª Edição, 
é composto por duas categorias: criação de texto iné-
dito e declamação de poema inédito, ou de autor, em 
língua portuguesa. 

Na nossa Escola, toda a atividade decorreu no 2.º pe-
ríodo, reunindo, mais uma vez, alunos e professores à 
volta da produção/declamação de textos poéticos, e 
culminando com dois espetáculos realizados no dia 
21 de fevereiro (um de manhã para o 2.º ciclo, e outro 
à tarde para o 3.º ciclo e ensino secundário).
Apesar desta divisão por ciclos de escolaridade, a ver-
dade é que a biblioteca se tornou pequena para tantos 
espetadores! Os concorrentes, muito ansiosos, apre-
sentaram-se perante o público e o júri, defendendo, 
com empenho, o poema escolhido. O gosto pela poe-
sia e o prazer de declamar afastaram o nervosismo e 
todos brilharam. 
Ainda antes de se anunciarem os vencedores, foram 
lidos os poemas inéditos a concurso. E só depois, 
quando já todos ansiavam pelas decisões dos jurados, 
foram finalmente divulgados os vencedores das duas 
modalidades.  

O nosso muito obrigado a todos os professores e alu-
nos que, com prazer, dinamizaram este concurso e 
abraçaram a poesia! 

A equipa da BE

O TEMPO
O tempo é uma sorte, 
A sorte de viver,
O tempo é aproveitado, 
Com o desejo de crescer. 

Tic-Tac, 
As horas passam sem parar, 
Atenção ao tempo e às horas, 
Que eles passam a voar. 

Tic-Tac, 
O tempo está a passar 
E o coração a bater. 
Tem calma, meu rapaz, 
Que ainda tens muito para viver.
                                   Lara Silva 6.ºF

SAUDADE
Quando penso em ti,
ainda me lembro
das tardes
bem passadas em dezembro.

O teu amor e a paixão 
enchiam-me o coração. 

Falavas comigo e 
cada palavra 
me tocava na alma... 

Os teus abraços 
eram os melhores 
do mundo. 
Queria voltar a senti-los... 
nem que fosse por apenas 
um segundo. 

Ainda tinha tanto 
para te dizer, 
mas sei que nas estrelas
me estás a ver. 

Nos pensamentos, 
nunca estou só,
sinto a tua falta, avó.
  Sara Faria 7.ºE

POEMAS INÉDITOS

DÓI-ME 

Dói-me... 
Dói-me a barriga 
Dói-me a cabeça 
Dói-me o corpo todo. 
Será esta dor toda proveniente do cansaço? 
Mas cansaço proveniente de quê? 
Cansaço de acordar sempre à mesma hora? 
Cansaço de comer sempre a mesma coisa? 
Cansaço de ver sempre as mesmas pessoas? 
Cansaço de ler sempre o mesmo jornal? 
Cansaço de ouvir sempre a mesma música? 
Cansaço desta rotina diária que dura 24 horas? 
Será o cansaço a principal causa disto tudo? 
Vou deixar de imaginar coisas 
E aceitar que estas dores provêm apenas 
De ontem ter estado um frio aterrador 
E eu ter saído de casa apenas de t-shirt.

                                   Lucas Osório 11.ºA

Modalidade de produção de texto inédito Modalidade de declamação

Vencedores
2.º Ciclo Lara Rafaela Almeida Silva

Vencedores

2.º Ciclo Tatiana Carvalho Miranda

3.º Ciclo Sara Letícia Gomes Faria 3.º Ciclo João Guilherme Cardoso 
Gomes de Carvalho

Ensino Secundário Lucas Manuel Silva Osório Ensino Secundário Andreia Amorim Silva
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Tudo aconteceu no dia 12 de março, dia em que nos 
encontramos com Alexandra Gonçalves na biblioteca 
da nossa escola. Quando ela chegou, já nós a esperá-
vamos, prontíssimos para este encontro.
A Alexandra começou por se apresentar e, depois, 
mostrou-nos dois livros para crianças escritos por 
Henrique Pereira e ilustrados por ela: “E o burro sou 
eu?” e “Não era uma vez … nem duas, nem três!” 
Contou um pouco da história de cada um deles 

(sem revelar demasiados pormenores) e, em segui-
da, explicou-nos que tinha utilizado técnicas dife-
rentes para os ilustrar. A propósito desta escolha de 
técnicas, falou-nos do seu percurso, desde 
quando era aluna do 7.º ano e foi elo-
giada por um professor de Educação 
Visual, até ingressar no “Curso de 
Arte e Design”, na Escola supe-
rior de Educação de Coimbra. 
Confidenciou-nos que, nessa 

altura, adorava 
trabalhar com 
materiais ris-
cadores (como 
marcadores , 
lápis de cor, 
de carvão e até 
esferográficas), 
preferindo-os ao 
pincel, pois sentia 
que ainda não domi-
nava suficientemente esta 
técnica.
Como já conhecíamos o livro “E o 
burro sou eu”, que tínhamos lido 
na aula de Português, fizemos-lhe 
perguntas sobre o trabalho que fez 
e como se tinha relacionado com a 

história. Ela explicou por que razão tinha escolhido 
aquele tipo de ilustração e a sua opção pelos tons sé-
pia. Também aproveitou para lembrar e explicar al-

gumas das expressões idiomáticas que surgem na 
história.

Mas o que mais nos entusiasmou estava 
reservado para o final da sessão: Ale-

xandra começou a rabiscar umas fi-
guras geométricas numa tela grande 
e daí foi surgindo uma personagem 
muito engraçada. Enquanto dese-
nhava, foi-nos explicando o que fa-
zia e por que motivo o fazia. Assi-
nou o desenho com a sua assinatura 
gráfica, um mosquito engraçado, 
que vai aparecendo nas ilustrações, 

mas que não se relaciona com as his-
tórias. 

Este encon-
tro terminou com 

uma sessão de autó-
grafos. Adoramos as dedica-
tórias acompanhadas da rúbri-
ca e da assinatura gráfica que ela 
fez nos livros que compramos!

Alunos do 5.º A

BIBLIOTECA

CONCURSO NACIONAL LEITURA
No dia 25 de fevereiro, os vencedores da fase escolar deste concurso deslocaram-se 
à Biblioteca Municipal de Barcelos e puseram-se à prova no âmbito da leitura das 
obras selecionadas para a fase concelhia: “Doutora Tiradentes”, de David Wallia-
ms (2.º ciclo), “Os livros que devoraram o meu pai: a estranha e mágica história 
de Vivaldo Bonfim”, de Afonso Cruz (3.º ciclo), e “O retrato de Dorian Gray,” de 
Oscar Wilde (ensino secundário).
A Ana Filipa Ferreira (6.ºC), a Catarina Barros de Sá (7.ºC), a Ana Sá Oliveira 
(9.ºE) e o João Paulo Gomes (10.ºA) tiveram uma participação muito meritória, 
ficando entre os seis melhores concorrentes do seu escalão nesta fase do concurso! 
O Lucas (5.ºB) ainda está em competição. Parabéns a todos!
A Filipa e a Catarina foram vencedoras no seu escalão, pelo que passaram à fase 
seguinte, a fase intermunicipal, que decorreu no dia 29 de abril. Demonstraram 
muito empenho e representaram dignamente a nossa escola.

A equipa da BE

ENCONTRO COM A ILUSTRADORA ALEXANDRA GONÇALVES
Os alunos do 5.º ano participaram numa sessão de leitura/ilustração com a “designer”

Ilustrações de 
Alexandra Gonçalves

Encontro com o escritor Rui Sousa Basto
No dia 14 de março, pelas 10h30, os 
alunos das turmas D e E do 8.º ano e 
11.º 1 tiveram a honra de interagir com 
o ilustre escritor, Rui Sousa Basto, na 
Biblioteca da nossa escola, no âmbito da 
Semana da Leitura. 
O escritor apresentou o seu trabalho, 
lendo alguns dos seus microcontos, 
nomeadamente “Sniper”, “Inteligência 
Artificial”, “Expiação” e “Facebook”, das 
obras “Contos do efémero” e “Por um 
punhado de dólares”. 
Posteriormente, o convidado referiu a 
origem do seu talento e das ideias que 
originam os seus contos, ainda que 
considere não se tratar de inspiração. 
Muitas vezes, uma simples conversa ou 
um mero objeto estão na origem das 
suas histórias. 

O seu vasto sentido de humor ajudou-o 
a criar uma relação muito próxima com 
a plateia, o que fez com que todos se 
sentissem à vontade, tornando o encontro 
interessante e agradável. Revelou-nos 
também como se interessou pelo mundo 
da escrita, o tempo que lhe dedica e como 
tenta passar esse gosto, esse “bichinho”, 
aos seus leitores, e também aos que o 
rodeiam, nomeadamente aos seus filhos.
Por fim, e como última mensagem aos 
presentes, realçou a importância do 
empenho e do espírito de sacrifício, 
inerente à tarefa da escrita, que implica, 
necessariamente, “o deixar de fazer algo” 
ou “o fazer opções”, para que o ato seja 
pleno e possa ser reconhecido.

Simão Lopes, 8.ºE
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ENSINO SECUNDÁRIO

“RANKING” DE ESCOLAS
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALE D’ESTE NA AFERIÇÃO DE 2018
Os rankings de escolas são aferidores anuais de de-
sempenho das diferentes escolas públicas e privadas 
do país, que, segundo o “Observador”, são constituí-
dos em função das “notas que os alunos tiveram nos 
exames de 12.º ano”.
Em anos anteriores tive a oportunidade de manifestar 
a minha opinião relativamente a esta escala de medi-
da que, a olho nu, parece segregar escolas, professores, 
alunos, pais/encarregados de educação e até regiões, 
muito mais do que estimular a melhorar o sucesso e 
a sua qualidade. Por essa razão, no Agrupamento de 
Escolas de Vale D’Este sempre tributamos um peso 
relativo aos rankings que anualmente vão preenchen-
do telejornais, alimentando painéis de debate, assina-
lando diferenças que, em meu entender, estigmatizam 
e menorizam. Apesar de tudo, os rankings existem e 
não podem ser ignorados, até porque acabam por ser 
“construtores de opinião”, muitas das vezes à margem 
da reflexão e de uma análise séria. Efetivamente, os 
jornais e as televisões limitam-se a arremessar os nú-
meros para a opinião pública de forma crua pelo que 
têm de ser as escolas a lê-los e a interpretá-los.
Do trajeto que o nosso Agrupamento tem feito, te-
mo-nos confrontado com resultados de bom nível, no 
ensino secundário, já que nos colocam, salvo numa 
única ocasião, no primeiro terço das escolas do país 
com melhores resultados. Não menos significativos 
são os dados relativos aos percursos diretos de sucesso 
(número de alunos que conclui a escolaridade obri-
gatória sem retenções) que, no nosso caso, são gene-
ricamente ainda mais favoráveis do que o resultado 
nacional em termos absolutos.
2018 foi, seguramente, um ano memorável para a Es-
cola de Vale D’Este, considerando os dados divulga-

dos pelo jornal Público. Efetivamente, há motivos de 
satisfação e até de orgulho face ao apurado, uma vez 
que o nosso Agrupamento ocupa o 68.º lugar a nível 
nacional, em 624 escolas aferidas, e 22.º a nível na-
cional, se tivermos em consideração exclusivamente o 
contexto das escolas públicas.
Não menos relevante é o facto de, segundo a mesma 
fonte, o Agrupamento de Escolas de Vale D’Este ter 
sido a melhor escola pública do concelho e a terceira 
melhor escola pública do distrito de Braga.
Um último dado que merece reflexão é o relativo às 
classificações médias por disciplina em exame nacio-
nal que, no caso de Vale D’Este, são sempre positivas 
e, a maior parte delas, acima da média nacional.
Sendo Vale D’Este um Agrupamento situado em 
meio rural (por essa razão o Ministério da Educa-
ção o enquadra, recorrentemente, no contexto 1), com 
instalações com mais de 30 anos, nunca tendo sido 
requalificado de forma integral, e que tem contado, 
ao longo do seu percurso, com apenas três turmas de 
Ciências e Tecnologias, uma por cada ano de esco-
laridade, e um universo de cerca de 80 alunos, como 
se torna isso possível? A resposta à questão entronca, 
necessariamente, nos alunos que, reconhecendo cre-
dibilidade e competência ao Agrupamento, apostam 
na continuidade. São eles a chave do sucesso, jovens 
que traçam um projeto académico que pretendem pôr 
em prática com o apoio dos seus professores. Jovens 
que preferem a estabilidade à mudança, até porque 
reconhecem que são bem acompanhados e orientados 
em Viatodos, sempre numa lógica de grande proximi-
dade; jovens que sabem que podem contar com aulas 
de Apoio Educativo a todas as disciplinas avaliadas 
externamente; jovens que têm uma Sala de Estudo 

em funcionamento pleno desde o primeiro tempo 
da manhã até ao último e que conta com a presença 
contínua de pelo menos um professor; jovens a quem 
são proporcionadas, de forma regular, experiências 
formativas complementares, tanto dentro da escola 
(projetos, por exemplo), como no exterior (visitas de 
estudo, intercâmbios, estágios…); jovens que sabem 
que a escola não deixa ninguém para trás, numa lógica 
inclusiva e de educação para o sucesso; jovens que, 
desde que o ensino secundário existe em Viatodos, 
sabem que as taxas de conclusão e de ingresso no en-
sino superior são elevadas (75% e 83% respetivamente 
em 2018).
Temos a noção de que o nosso Agrupamento não é 
perfeito, mas estamos seguros de que existe um pro-
jeto e uma ideia de escola, assente nos seus profis-
sionais, que nos ajuda a perceber qual o rumo que 
pretendemos seguir – ou, conforme consta do Projeto 
Educativo, “Para onde vamos?”. Cada vez mais pais, 
encarregados de educação e alunos estão connosco 
nesta perceção, compreendendo que, ao entregarem 
as suas crianças ao Agrupamento de Vale D’Este no 
jardim de infância, estas têm todas as condições para 
cumprir a escolaridade obrigatória sem sobressaltos; 
sabem ainda que, no final do ensino secundário, são 
dezenas os jovens que todos os anos estão preparados 
para optar pelos cursos de ensino superior que preten-
dem ou, na circunstância de terem cumprido um cur-
so profissional, de ingressar no mercado de trabalho. 
O tempo tem-nos dado razão. Os rankings, valendo o 
que valem, também.

Professor Jorge Pimenta,
Adjunto para o Ensino Secundário
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CRONICAGEM E OUTRAS REFLEXÕES

ANÁLISE CRÍTICA
O conto  “Vicente”, de Miguel Torga, é um hino à Vida e à Liberdade. Vida e 
Liberdade que são “insolúveis”.
Vicente é o Corvo que não se conforma com a sua existência, rotineira e degradante, 
num barco em que não há lugar para sonhos ou quaisquer ideais e em que a única 
segurança que o detém é a comida certa, fornecida a tempo.

Também ali, no 
barco que vogava 
indeciso ao sabor 
das ondas e do 
vento, ninguém 
o maltratava ou 
ofendia. Mas era 
uma paz amorfa, 
apodrecida e a 
alma de Vicente 
ansiava por 
mais, tinha sede 
de Infinito, de 
Luz, de Vida, 

de Liberdade. Não suportava uma existência assim parada, submetida a normas 
estabelecidas, sem  respeito pela vontade e dignidade de cada um. Aliás, todos os 
seus companheiros da Arca, que Noé dirigia, reprimiam esse sentimento de busca 
da Liberdade. Não tinham coragem e, principalmente, não tinham Fé.

Deus é apresentado como um tirano implacável, que comandava o ímpeto dos 
elementos. Um Deus injusto que, assim, encarcerava os pobres Bichos, que 
formavam uma sociedade oprimida, sem terem qualquer culpa dos erros cometidos 
pelos homens.

Vicente não podia aceitar passivamente 
esta situação. A sua alma revoltava-se 
contra esta visão deformada de Deus, 
Criador da Vida, Deus que é a própria 
Vida, e a verdadeira Liberdade.
Vicente decidiu levantar voo, fugir, sem 
pensar mais nas consequências daquela 
opção. Não queria mais viver acorrentado, 
agir condicionado, caminhar arrastado. Ele 
sentia-se um ser único, irrepetível e, no 
mais profundo da sua alma, havia repulsa 
por aquela deformação da ideia de Deus 
e da repressão e medo que os mantinha, a 
todos, oprimidos.
“Antes morrer do que existir assim, 
sepultado vivo.
E Deus quis salvar a Sua Criação.”

“E a Vida triunfou renascida por 
uma Liberdade invencível e a Força 
transcendente do Amor.” 

Guilherme Carvalho, 8.ºC

desFiar nos anos
Nasci em Abril, o mês bipolar, isto porque, desde que 
me lembro de ser, sempre confundi as estações do ano 
neste mês, ora era o Sol que me presenteava, ora era 
a chuva que me visitava, quando soprava as velas no 
bolo caseiro.
Ao longo destes anos que conto (quarenta e três, 
sem qualquer pudor), o primeiro aniversário que me 
recordo foi o dos meus seis anos. A minha mãe fez 
questão que eu estreasse roupa, isto numa tentativa de 
disfarçar os três pontos que tinha na testa, resultado 
das minhas corridas malucas no estreito corredor de 
casa. Durante todo esse dia, o meu cabelo continuou 
a ser penteado vezes e vezes sem conta, para que os 
totós, com laços de cor pérola, tivessem o ar de que 
tinham sido feitos por uma profissional.
Nesse ano recebi um relógio, pois já ia para a escola 
dos grandes depois das férias, e um peluche do Topo 
Gígio, que me acompanhou durante anos e hoje está 

no quarto do meu filho, desde o dia em que fez seis 
anos.
Dos anos que se seguiram tenho poucas lembranças 
- os dezasseis anos com a festa na garagem, interdita 
aos adultos, onde se deram os primeiros beijos com 
língua, os vinte e um, com uma festa onde se juntaram 
os membros da família mais chegados.
Mas eu queria era lembrar-me dos dezoito anos, mas 
não consigo. Da mesma forma que não me lembro 
dos trinta. Lembro-me, sim, dos quarenta anos, pois 
fui trabalhar, como é habitual, pois não sou mais do 
que os outros e o resto do dia passei-o em casa.
Ao longo destes anos, perdi os meus tios, os meus avós, 
alguns amigos… Os meus pais continuam presentes 
no meu aniversário, como todos os que se ausentaram, 
cumprindo a vida. 
Muitas vezes olho os meus pais, vejo-os como quando 

tinha dez anos. Quero que corram, que brinquem, 
que cheguem a casa tarde depois do trabalho, sem 
paciência, que me levem a passear aos domingos, que 
se zanguem comigo, que me protejam sempre que 
tenho medo, porque agora eu já não posso ter medo.
Vejo o meu pai a andar de bicicleta aos domingos de 
manhã, enquanto a minha mãe se ocupa do assado, 
vejo a minha mãe a sorrir sem medo de doenças, vejo 
as férias grandes passadas em casa, os passeios de 
família e os almoços no restaurante de sempre.
No espelho, o reflexo já não é da miúda adolescente 
de outrora, consigo aceitar as mudanças e aceito o que 
os anos me foram dando. 
Olho os meus pais e recuso vê-los, quero-os com 
sangue novo, cheios de força e coragem para levantar 
a filha nos braços.

laura alberto
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PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO “EU SOU EUROPEU” - 
VISITA À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

No dia 11 de janeiro, alunos do 8.º e 9.º anos do nosso 
Agrupamento deslocaram-se ao Espaço Europa para 
participarem no Concurso: “Eu Sou Europeu” e, as-
sim, tentarem a sua sorte. O Prémio atribuído à escola 
vencedora é aliciante: uma viagem a Bruxelas - uma 

oportunidade para os alunos conhecerem a cidade e 
aprofundarem conhecimentos sobre as instituições 
europeias.

Lá, fomos muito bem recebidos pela Dr.ª Fernanda 
Fernandes, que dinamizou previamente uma Sessão 
de Informação sobre a União Europeia, prepa-
rando, assim, os alunos para a participação no 
Concurso. No final, os alunos tiveram direito 
a um lanche oferecido pelo Espaço Europa e 
regressaram cheios de expetativa e curiosida-
de de saber o resultado do Concurso. Parabéns 
aos dinamizadores do Espaço, onde fomos tão 
bem acolhidos! 
Após a participação no Concurso, os alunos 
visitaram a Assembleia da República, que 
teve como principal objetivo conhecer a or-
ganização e funcionamento desta instituição 
enquanto órgão de soberania. Os alunos co-
meçaram por visitar o Refeitório dos Monges, 
onde puderam ver painéis ilustrativos, com ce-
nas da vida de São Bento; a Escadaria Nobre, com 
o seu imponente candeeiro de 1191 kg; a Sala dos 
Passos Perdidos, decorada com as pinturas a óleo de 
Columbano Bordalo Pinheiro e a Sala das Sessões, 
onde escutaram, atentamente, a lógica de distribuição 
dos diferentes membros participantes do Parlamen-
to. Ainda puderam ver o colorido Salão Nobre, onde, 

sentados num bonito tapete de Arraiolos, puderam 
«viajar» pelo Portugal dos Descobrimentos (na visão 

do Estado Novo); e, por último, a nobre Sala do Se-
nado, onde alguns alunos puderam desempenhar o 
papel de «mini-deputados», discursando perante uma 
plateia efusiva.

Clube Europeu

Professores e alunos do 9.º, 10.º e 11.º anos da Escola Básica e Secundária de 
Viatodos participaram numa visita de estudo a Londres, entre os dias 1 e 6 de 
março. Esta visita teve como objetivos: alargar os horizontes culturais, facilitar 
a comunicação com outros povos europeus e do mundo, treinar a comunicação 
na língua inglesa e promover a entreajuda, amizade e tolerância. Esta Visita foi 
organizada pelos professores e alunos Embaixadores do PE.

Em Londres, o grupo teve opor-
tunidade de visitar diferentes mu-
seus, tais como Madame Tussaud’s, 
Museu de História Natural e ou-
tros lugares de interesse como por 
exemplo, The Tower of London, 
Tower Bridge, Piccadily Circus, 
Covent Garden, Camden Town, 
Westminster Abbey, The Houses 
of Parliament, Big Ben, Marble 
Arch, Hyde Park, St. James’s Park, 
etc. Como não podia deixar de ser, 

o grupo viveu ainda a sensação de uma viagem em fim de tarde, na atração Lon-

don Eye. 
Através desta viagem, alunos e 
professores tiveram oportunida-
de de conviver de perto com a 
cultura britânica, com aspetos da 
vida quotidiana, alargar os seus 
horizontes, descobrir os outros 
e, com eles, maneiras de pensar e 
de viver diferentes das suas. Foi, 
ainda, um forte estímulo para a 
aprendizagem da língua inglesa. 

Esta foi, sem dúvida, uma via-
gem inesquecível para todos, 
por tudo o que conheceram 
e pelo convívio entre os alu-
nos das diferentes turmas e as 
professoras que os acompa-
nharam.
 A visita de estudo terminou, 
mas a paixão por Londres, 
não! Aliás, como disse um dia 
Samuel Johnson, “When a 
man is tired of London, he is 
tired of life”…

Clube Europeu

VISITA DE ESTUDO A LONDRES
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No dia 28 de janeiro de 2019, das 10.00h às 13.00h, esteve em visita ao Agrupamento 
de Escolas Vale D’Este, Viatodos a Dr.ª Alice Cunha, Coordenadora Nacional do 
Programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, no qual a nossa Escola 
participa. Também esteve presente a Dra. Inês Guardado, em representação do 
Parlamento Europeu. A visita foi planificada e programada pelos professores e 

alunos Embaixadores 
e incluiu diferentes 
momentos: exposição 
“O Holocausto na 
imprensa”, momento 
musical com alguns 
alunos da Academia 
de Música, seguidos de 
diálogo e convívio.
O dia foi programado 
pelos Embaixadores 
Juniores do projeto, 
com a orientação das 
Embaixadoras Sénior. 
Esta atividade incluiu 
a visita à exposição 

de trabalhos dos Embaixadores Juniores, visita à exposição “Em Memória das 
Vítimas do Holocausto”, que esteve patente na Biblioteca durante a semana, e 
visita ao InfoPoint (na Biblioteca Escolar). Posteriormente, a Dra. Alice pôde 
estar com os alunos que integram o projeto, presentes na biblioteca da escola, 
onde foi visualizado um vídeo de apresentação da Exposição “O Holocausto na 
imprensa”, outro com imagens das etapas/trabalhos realizados pelos alunos até 

ao momento, e ainda houve espaço para um diálogo com os presentes sobre o 
Programa. Para finalizar, foi realizado um lanche convívio.
O entusiasmo e empenho dos alunos Embaixadores foram excelentes a todos os 
níveis, pelo que merecem o nosso reconhecimento e agradecimento! 
Há, ainda, muito trabalho a realizar, pois faltam-nos cumprir algumas atividades 
previstas e, por isso, continuaremos a contar com a energia e criatividade de todos 
para alcançarmos algumas das nossas metas: o trabalho em equipa, as experiências 
educativas e, se possível, a visita a Estrasburgo.

Clube Europeu

A COORDENADORA DO PROGRAMA ESCOLA EMBAIXADORA 
DO PARLAMENTO EUROPEU VISITOU A NOSSA ESCOLA

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VIATODOS RECEBEU A 

EURODEPUTADA MARISA MATIAS
No passado dia 1 de fevereiro, a convite dos alunos 
e professores embaixadores do projeto Escolas 
Embaixadoras do PE, a Escola Básica e Secundária de 
Viatodos recebeu uma visita especial, a eurodeputada 

Marisa Matias. Este evento teve lugar, pela primeira 
vez, na biblioteca da escola, onde estiveram presentes 
vários professores e alunos de quatro turmas do 

Ensino Secundário.
A sessão teve início com a intervenção do Diretor 
da Escola, Luís Ramos, que fez uma reflexão sobre 

a importância destes encontros com os nossos 
representantes no Parlamento Europeu. Realçou,  
ainda, a importância da UE para Portugal, onde são 

discutidas e tomadas grandes decisões que acabam por 
influenciar diretamente a vida de todos os cidadãos 
Europeus.
Feita uma breve apresentação da convidada, pelo 
professor João Oliveira, seguiu-se um animado 
debate sobre uma grande diversidade de temas. Deste 
modo, foram abordados assuntos que deram destaque 
à igualdade de géneros e ao futuro da U.E. e do 
mundo, às migrações, às eleições europeias, ao Brexit, 
entre outros. Esta atividade serviu para os alunos 
ampliarem os seus conhecimentos sobre a União 
Europeia e, assim, ficarem a conhecer os desafios que 
esta enfrenta, facto que leva alunos e professores a 
agradecer esta oportunidade.
Graças a este debate, os alunos Embaixadores 
da Escola Vale D’Este, Viatodos, foram capazes 
de compreender melhor todos os assuntos cuja 
informação é escassa ao público comum.

Clube Europeu
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VISITA DE ESTUDO À ROMÂNTICA CIDADE DAS LUZES - 
PARIS

No âmbito do Projeto “Escolas Embaixadoras do 
Parlamento Europeu”, um grupo de 54 alunos 
do sétimo e oitavo anos e 9 professores da Escola 
Básica e Secundária de Viatodos viajaram até Paris, 
passando pelo Futuroscope, entre os dias 10 e 17 
de abril de 2019. À saída da escola todos estavam 
muito nervosos e ansiosos pois a viagem seria feita de 
autocarro e seria bastante longa. O programa definido 
tinha, como habitualmente, o propósito de alargar os 

horizontes culturais dos alunos, proporcionando-lhes 
novos territórios de aprendizagem.
Em direção a Paris, o grupo visitou a belíssima cidade 
de Bordéus, a Cité du Vin e o Château de Versailles,  
onde puderam admirar a imponência deste palácio e 
compreender bem o cognome do Rei Luís XIV - o 
Rei Sol.
No sábado, seguiu-se outro momento alto do 
itinerário: a Disneyland Paris, que a todos encantou 
com a sua magia. Durante a manhã, o grupo explorou 
o parque Walt Disney Studios, à tarde, o parque 
Disneyland e as inúmeras diversões. Para terminar, 
fomos surpreendidos com a apresentação de um 
belíssimo e inesquecível espetáculo - projeções em 
vídeo mapping na fachada do castelo, intercaladas 
com fogo de artifício.
Nos dias seguintes, os alunos visitaram os museus do 
Louvre e d’Orsay, a catedral Notre-Dame, a Torre 
Eiffel, Montmartre, o Arco do Triunfo e outros 
locais emblemáticos da cidade de Paris - uma visita 
guiada única, extremamente rica em informação 
detalhada. Realizamos, ainda, um passeio no rio Sena, 
no “bateau-mouche”, onde pudemos admirar a visita 

panorâmica da cidade e conviver com outros grupos 
estrangeiros.
O último dia em terras gaulesas foi passado no parque 
europeu da imagem - Futuroscope - situado perto da 
cidade de Poitiers. Este parque encantou pelas atrações 
em 4D e pelos melhores simuladores da Europa, bem 
como pelo espetáculo noturno, imaginado pelo Cirque 
du Soleil.
Esta foi, sem dúvida, uma viagem inesquecível e 
enriquecedora, a concretização de um sonho para a 
maior parte dos alunos do nosso Agrupamento.
Aos motoristas e professores acompanhantes 
queremos agradecer toda a colaboração, pois só assim 
e, uma vez mais, pudemos proporcionar aos nossos 
alunos a descoberta de locais célebres e vivências que 
jamais esquecerão!  
Apesar do cansaço, esta será, sem dúvida, uma 
experiência a repetir.
Parabéns à Professora Guilhermina Vieira que foi 
incansável durante toda a viagem.

A Equipa do Projeto Escolas Embaixadoras do PE

Museu do Louvre Champs de Mars Sacré-Coeur

Bordéus Dysneyland Paris
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OPINIÃO DOS ALUNOS:
Sara Faria, 7.ºE: “Eu gostei muito desta viagem, pois 
enriqueceu-me muito culturalmente. Gostei muito da 
convivência entre alunos e professores.”

João Lafayette, 7.ºE: “Eu adorei a viagem, principal-
mente por causa da liberdade que os professores nos 
deram na Disneyland Paris.”

Joana Lopes, 7.ºB: “Eu acho que esta viagem foi 
espetacular, apesar de cansativa. Finalmente fui a 
França, que era um dos meus sonhos desde peque-
nina. Espero que tenhamos muitas mais oportuni-
dades como esta.”

Mariana Pereira, 7.ºB: “Acho que esta viagem valeu 
muito a pena, porque foi muito divertida. Realizei 

o meu sonho de pequena, que era ir à Disneyland, e 
gostei muito! Foi uma viagem que nunca esquecerei.”

Maria Castro, 7.ºB: “Esta viagem foi incrível! Visi-
tamos sítios e monumentos que não conhecíamos, 
como por exemplo: o Louvre, a Torre Eiffel, Versailles 
etc. Mas o dia que mais gostei foi a ida à Disneyland, 
pois sempre quis lá ir. Bem-haja o Clube Europeu, 
que nos proporcionou esta viagem. Vou levar esta via-
gem para a vida.”

Gonçalo Araújo 7.ºB: “Eu gostei imenso desta via-
gem, pois deu para conhecer pessoas novas. Teve al-
guns momentos menos bons para mim, mas, graças às 

professoras acompanhantes, consegui ultrapassá-los.”

Margarida Alves, 7.ºA: “Eu achei que esta viagem foi 
bastante divertida e nos abriu novos horizontes, para 
além de termos tido oportunidade de conhecer novos 
amigos.”

Álvaro Silva, 7.ºD: “Eu acho que esta viagem foi mui-
to boa para desenvolvermos as nossas relações inter-

pessoais, pois tivemos de falar com pessoas que não 
conhecíamos. Também aprendemos várias curiosida-
des sobre os locais que visitamos. Eu acho que esta 
viagem correu bastante bem.”

Simão Sá Oliveira, 7.ºE: “Para mim, esta viagem foi 

muito boa para melhorar os nossos conhecimentos. 
Adorei conhecer Paris e gostaria de repetir esta via-
gem, pois foi uma experiência inesquecível.”

André Silva, 7.ºD: “Graças ao Clube Europeu tive-
mos a oportunidade de viajar a França e, como foi 
preparada pelas professoras da escola, aprendi imenso 
enquanto me divertia com os meus amigos. Também 
achei que esta viagem nos ajudou a aumentar a nossa 
cultura geral e nos motivou para falar a língua Fran-
cesa. Em suma gostei muito!”

Letícia Pereira, 7.ºB “Esta viagem foi muito divertida 
e aprendi muito. Foi-me proporcionada pelos meus 
pais, e, graças a eles e às professoras, conheci muitos 
monumentos.

Turma do 8.°B, “No decorrer destes oito dias o sen-
timento foi comum a todos nós. Todos desfrutamos, 
aprendemos e, acima de tudo, divertimo-nos imenso! 
Esta visita de estudo vai tornar-se algo inesquecível 
para nós, pois passamos em lugares absolutamente 
fabulosos: a Cité du Vin, o Palácio de Versalhes, a 
Disneyland Paris, a Torre Eiffel, a Catedral de Notre 
Dame, o Arco do Triunfo, o Arco de la Défense, o 
Museu do Louvre, o Castelo de Chambord e, por fim, 
o Futuroscope.
Entre Bordeaux e Paris tudo foi incrível! Porém, nem 
tudo foi um mar de rosas, tanto na Disneyland Paris, 

como no Mu-
seu do Louvre, 
porque estavam 
lá concentradas 
muitas pessoas, 
facto que difi-
cultou a visita do 
local, bem como 
o usufruto de to-
das as atrações da 
Disneyland Paris 
e de todos os 
quadros (como 
a “Mona Lisa”) 
e esculturas do 
Museu do Lou-
vre.”           
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•  •  •
La Paz fervilha! Cidade cosmopolita assemelha-se a 
um gigante formigueiro onde tudo mexe e luta pela 
vida. A Avenida 16 de Julio rasga a cidade de cima a 
baixo ao mesmo tempo que vai mudando de nome, 
serpenteada no vale, contornada de elegantes torres 
modernas que se acumulam ao chegar-se ao fundo, 
como que arrastadas pela enxurrada. Essas torres, 
enfileiradas dos dois lados da avenida, parecem uma 
barreira a esconder o que está por detrás: ruas e ruelas 
de casario que se colou um ao outro e não tiveram 
tempo de se maquilhar. Paredes de tijolo que nunca 
foram revestidas. Nem tempo há para se pensar nisso 

sequer. A cidade é barrenta, cor de tijolo. O encanto 
está nisso e nela por si só. É gigante e sobe atrope-
ladamente pelas encostas dos vales, formando bair-

ros que nos lembram pele com sarna. Tudo fervilha. 
Vende-se tudo na rua. E se não se vende, dorme-se 
sobre o que se tem para vender. Cholas e mercadorias 
fazem um todo em todos os cantos das ruas e esqui-
nas. Vendedeiras de tudo, as suas roupas coloridas dão 
vida às ruas. Sob o chapéu – sempre! – rostos sérios, 
pesados, de cor macilenta, arroxeada. Bochecha in-
chada, tal qual um enorme abcesso, esconde a enorme 
acumulação das folhas de coca que, ao que parece, as 

faz manter vivas. É que lá é alto. Está-se nos 3650 
metros de altitude. O ar é rarefeito. Parece-nos que 
o diafragma relaxa ao pouco peso do ar nos pulmões. 
As ruas sobem, mas custa subi-las. Custa descê-las. 
Custa andar nelas. O encanto e variedade do rico e 
colorido artesanato fazem-nos esquecer o problema. 
Quando se procuram informações de La Paz em livros 
ou Internet, depressa aparece o Mercado de las Brujas. 
Aconselham-se hotéis nas proximidades. Quem ficar 
por ali, estará bem. Estará bem pela curiosidade que 
a rua transporta. Porta sim, porta sim, tudo encanta 
e é um convite a entrar-se mesmo que não se queira 
comprar. Lamas embalsamados ou secos, pendurados 

nas entradas ou tetos, fazem parte do espólio de al-
gumas dessas lojas, complementando-se outras tantas 
com ervas e mezinhas associadas a tratamentos, curas 
e bruxarias. Fica no antigo centro, mas o centro prin-
cipal será a Plaza Murillo, local limpo e convidativo 
ao lazer, local recheado de pombos em busca de comi-
da, rodeada da Catedral, Palácios Presidencial e Le-
gislativo e outros edifícios de interesse. Local polido 
embutido no meio de ruas e ruelas de casas atijoladas 
cobertas, na sua maioria, de folhas de zinco reluzentes 
ao sol. Vale a pena procurar pontos altos, difíceis de se 
subirem, para se contemplar a cidade que se arranha 
a subir pelas encostas. Aqui e ali, com espírito obser-

vador, podem encontrar-se escarpas e cumes nevados 
dos Andes. 

A cidade pretende mostrar que não parou no tempo. 
Discretos, há teleféricos de cabos gigantescos que nos 
levam aos pontos mais altos, deixando ver de lá o ca-
sario que o casario, lá em baixo, esconde. 
A grande impressão de quem anda a pé pela parte 
central leva-nos a ignorar que obras há com a mão de 
um Eiffel como, por exemplo, o Terminal de buses e 
a claraboia duma antiga residência que hoje alberga 
o Museu de Arte Contemporânea. Edificações mais 
antigas levam-nos ao tempo em que o território foi de 
Espanha e tempos em que o barroco, com elementos 
caboclos, nos transporta ao barroco da época de en-
tão: rostos de cholas queimadas pelo sol das alturas 
lembram-nos as magníficas fachadas sombrias escul-
pidas de velhas igrejas, sendo talvez o melhor exemplo 
a igreja de S. Francisco.

A cidade é irrequieta. O trânsito caótico. Há sempre 
buzinas, como querendo empurrar o veículo da frente. 
Por todo o lado circulam buses de outras épocas, de 
cores garridas, onde se torna difícil ver o condutor, 
pelas informações dos nomes dos lugarejos por onde 
circula, anunciadas nos vidros. Outros abrandam ao 
verem gente, abre-se a porta e alguém, de pé, deita a 
cabeça de fora e grita, de forma rápida e impercetí-
vel uma ladainha de localidades que ao visitante nada 
diz. Tudo se pode simplificar fazendo sinal para parar, 
perguntar se vai para o destino que se quer, entregar 
ao condutor dois bolivianos e, mais à frente, dizer “pa-
rar, por favor” onde se quer sair. (continua….)

Prof. José Manuel

À DESCOBERTA DO MUNDO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - O INÍCIO E O FIM DE UMA VIAGEM

 (CONTINUAÇÃO DO TEXTO DO JORNAL 78, MAIO 2017)                                              

Comércio de rua

Vendedoras de rua

La Paz moderna

Transporte público

Bairro de La Paz a tijolo descoberto
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PASSATEMPOS

Desafios da Matemática
Na última edição do jornal 
foi-te colocado um desafio 
sobre três homens que 
queriam atravessar um rio. 
O desafio era o seguinte:
Três homens querem 
atravessar um rio. O barco 
onde o vão fazer suporta no 
máximo 130 kg. Eles pesam 
60, 65 e 80 kg. Como devem 
proceder para atravessar o 
rio sem afundar o barco?
Aqui vai a solução:
Os homens de 60 e 65kg 
atravessam. Um deles volta com o barco. O que pesa 80kg atravessa 
sozinho. O barco retorna com o que havia atravessado. Finalmente os de 
60 e 65kg atravessam juntos e os três estarão do outro lado do rio.

Patrocinado por:


