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Cofinanciado por

Resiliência é, atualmente, a palavra 
de ordem em todas as escolas 
portuguesas, face ao contexto difícil 
em que as mesmas desenvolvem a 
sua missão, em virtude da pandemia, 
e o Agrupamento de Escolas de 
Vale D’Este não é exceção. Por 
isso, apesar das dificuldades, foi 
com grande orgulho e satisfação 
que preparámos a 84.ª edição 
d’O Despertar, que espelha, mais 
do que nunca, o elevado nível de 
entrega e profissionalismo, por 
parte de todos os que trabalham 
neste Agrupamento. Se dúvidas 
houvesse, facilmente seriam sanadas 
pelas evidências demonstradas no 
trabalho que se desenvolveu ao 
longo do primeiro período, nas 
circunstâncias de todos conhecidas 
e cujo resultado se dá a conhecer 
neste jornal.
A educação e formação de crianças 
e jovens nunca foi um processo 
simples, pelas inúmeras variantes 
que constituem essa equação, 
desde a necessidade de aplicação 
de pedagogias que respondam às 
necessidades de uma escola que 
se quer inovadora e em constante 
mudança, até ao conhecimento 
e utilização de estratégias e 
metodologias que melhor sirvam 
as características mais específicas e 
os interesses de cada turma/aluno, 
bem como das suas famílias. Por 
conseguinte, estas competências 
devem fazer parte da envergadura 
de qualquer professor, que tudo 
faz para se manter atualizado e 
responder, pronta e eficazmente, às 
exigências constantes que a escola e 
os alunos, como móbil principal da 
sua atuação, lhe impõe.
O maior desafio colocado às 
escolas, desde sempre, tem sido esta 
pandemia provocada pela Covid-19, 
que veio exigir uma resposta urgente 
e adequada, perante um cenário 
absolutamente novo e cujos efeitos 
ainda estamos longe de conhecer 
integralmente. Todavia, ninguém 
cruzou os braços. Efetivamente, 
esta realidade que atravessamos 
veio colocar à prova a capacidade de 
liderança das Direções das escolas 
e de todos os profissionais que aí 
exercem as suas funções de forma 
notável, com especial destaque para 
os professores, que tudo têm feito 
para ultrapassar as barreiras físicas, 
psicológicas e até motivacionais, 
no sentido de lecionar os seus 
programas de modo a que os alunos 
possam continuar a exercer o seu 
direito à educação… a uma educação 
de qualidade.
Para tal, tem sido necessário definir 
uma série de práticas, que não 

passam somente pela preparação 
dos espaços físicos e das regras 
sanitárias, mas sobretudo pela 
organização, preparação e aplicação 
de metodologias de ensino à 
distância, sempre que necessário, 
com todos os constrangimentos 
que isso implica. O facto de nos 
relacionarmos com os nossos 
alunos através de um monitor 
de computador é, no mínimo, 
impessoal, e para qualquer professor 
essa prática é antinatural, porque 
a transmissão de conhecimentos 
e sabedoria é um processo que é 
emocional, inter-relacional e quanto 
mais afetivo, mais significativo e 
consolidado se torna. 
Não raras vezes, os alunos 
moram nos professores, porque, 
naturalmente, estes sentem uma 
pulsão, quase visceral, para conhecer 
cada um em cada traço da sua 
personalidade, para perceberem o 
que devem desenvolver ou inibir 
neles. Entrar no mundo de cada 
aluno é como fazer uma viagem 
sem qualquer destino definido, 
pois nunca sabemos os lugares que 
vamos encontrar e como nos vamos 
deter em cada um, e o que vamos lá 
fazer. Portanto, o sucesso educativo 
e académico dos alunos passa pela 
proximidade física entre eles e entre 
eles e os seus professores.
As atividades extracurriculares e 
as saídas dos alunos ao exterior 
da escola sempre constituíram 
excelentes formas complementares 
de desenvolver as competências que 
se pretendem adquiridas pelos alunos 
à saída da escolaridade obrigatória. 
Porém, tais atividades estão, 
lamentavelmente, limitadas pela 
pandemia, o que tem constituído um 
óbice às aprendizagens informais, 
em espaços e com atores externos 
à escola. Mas, este condicionalismo 
não impediu os professores de 
procurar caminhos alternativos, 
mostrando assim a sua raça e o 
seu profissionalismo. Ninguém se 
rendeu, todos se reinventaram e 
todos continuaram a sua luta diária, 
de modo a compensar os alunos 
com propostas de atividades e 
projetos inovadores e atrativos, que 
não deixam de constituir excelentes 
formas de apreensão e aplicação 
de conhecimentos, tal como se 
pode observar à medida que vamos 
folheando este jornal.
Nesta senda, os alunos continuam 
a ter contacto com o exterior, 
através da utilização das novas 
tecnologias, continuam a ter acesso 
a metodologias inovadoras, lúdicas e 
apelativas, pois veem o resultado do 
seu trabalho valorizado e reconhecem 

neles próprios a utilidade prática do 
seu empenho. Esse é um mérito que 
lhes assiste, sem qualquer dúvida, 
mas é, mormente, um talento 
dos professores – adaptar as suas 
práticas, no sentido de manter os 
alunos focados no seu processo 
formativo. 
Também não podemos deixar de 
mencionar o valoroso auxílio sempre 
prestado pelo Órgão de Gestão 
deste Agrupamento, que incentiva 
e apoia todas as práticas e projetos 
propostos pelos seus professores, 
que considere ser uma mais-valia 
para os alunos que aqui estudam. 
Mas os desafios aqui mencionados 
não se colocam somente às escolas e 
aos professores, eles estendem-se até 
às casas dos alunos, onde se espera 
a compreensão e a colaboração dos 
Encarregados de Educação, cujo 
papel é fundamental e imprescindível 
na educação e formação dos seus 
Educandos. Assim, também eles 
são chamados à equação, como 
elementos determinantes, na 
transmissão aos seus educandos de 
normas e valores que lhes permitam 
ser cidadãos de pleno direito, livres 
e responsáveis, com espírito crítico e 
capazes de intervirem na sociedade 
a que pertencem. Deve ser em 
casa que os alunos são alertados 
para a necessidade da aquisição de 
competências, para a importância 
do empenho nas tarefas e para a 
cooperação com os seus pares, mas 
também com os seus professores, 
pois só assim alcançarão as metas 
que lhes proporcionará no futuro 
o ingresso na sociedade como 
cidadãos felizes e realizados.
Por fim, não podemos deixar de 
dirigir aqui uma palavra de gratidão 
às empresas locais, pela colaboração 
financeira prestada e sem a qual, 
certamente, este jornal não seria o 
que é. A exiguidade dos orçamentos 
concedidos às escolas, não lhes 
permite, por vezes, fazer face à 
despesa com a edição de um jornal, 
porque as despesas decorrentes do seu 
normal funcionamento (secretaria, 
equipamentos, serviços…) lhes 
absorvem todos os recursos. Desta 
feita, é de louvar a solidariedade 
e simpatia das empresas locais 
acima mencionadas, estreitando-se 
deste modo os laços entre a escola 
e a comunidade, consolidando-se 
relações de proximidade, como se 
pretende e é apanágio da escola 
moderna. 

A Direção d’O Despertar

O meu primeirO dia na escOla

Finalmente chegou o dia! Estávamos 
todos ansiosos. Havia muita gente, 
alunos do 5.º ano como nós e até 
pessoas mais velhas. Mandaram-nos 
entrar para a sala e pousar as nossas 
coisas. 
Conversamos com alguns dos nossos 
professores e expusemos-lhes dúvidas. 
Eles explicaram-nos algumas regras da 
escola. Depois de algum tempo dentro 

da sala, saímos para o exterior e fomos 
conhecer melhor a escola. Passámos 
no bar e ofereceram-nos um lanche. 
A seguir fomos para o nosso setor e 
convivemos com os nossos colegas. Nos 
dias seguintes, conhecemos os restantes 
professores e apresentámo-nos a cada 
um. 

5º B

edItOrIal

 Neste ano letivo viemos frequentar 
a Escola Básica e Secundária de Vale 
D’Este, Viatodos.
Além das nossas mães, também os 
nossos pais quiseram acompanhar-
nos até à entrada da escola. Aqui 
encontrámos os nossos amigos, dos 
quais já tínhamos muitas saudades.
Depois, fomos recebidos por um 
professor muito simpático, o professor 
João Oliveira. Ele encaminhou-nos 
para a entrada dos pavilhões, onde 
estava o nosso diretor que nos anunciou 
as regras da escola. Ele também referiu 
que a escola é importante para o nosso 
crescimento. 

A seguir, fizemos uma fila atrás da 
nossa Diretora de Turma que se chama 
Virgínia Rodrigues e que é a professora 
de Português. Ela levou-nos até à nossa 
sala e escolhemos os nossos lugares. 
Em seguida, fizemos a apresentação e 
a chamada. Passados alguns minutos, 
chegou uma senhora que era enfermeira 
e anunciou todas as regras que temos 
de cumprir para diminuir  risco de 
contágio por Covid-19. Saímos da sala 
para fazer uma visita pela escola, e no 
fim percebemos o quanto esta escola 
é gigante! Mesmo assim, sabemos que 
vamos ter um ano com sucesso!

5º C

No nosso primeiro dia de aulas, 
entrámos na escola e era muito 
diferente da do 1.º ciclo. Nós sentimo-
nos muito nervosos, com borboletas na 
barriga…
Quem nos recebeu foi o senhor Diretor 
que nos falou da escola. Depois, fomos 
com a nossa diretora de turma até 
àquela que iria ser a nossa sala de aula. 
Como esta é uma turma muito grande, 
ficamos numa sala de EV (Educação 
Visual). A nossa Diretora de Turma foi 

muito querida connosco e explicou-nos 
tudo o que precisávamos de saber.
Apesar de ser uma mudança muito 
grande, todas as pessoas (professores, 
alunos, funcionários…) nos ajudaram 
para que não fosse tão difícil 
adaptarmo-nos.
No final do dia, nós já estávamos 
ansiosos que chegasse o dia seguinte, 
para continuarmos esta nova aventura.

5.º D  

Voltamos à escola… mas irá a pandemia 
estragar o nosso 5.º ano?
Logo no primeiro dia vimos que tudo 
ia ser diferente: setas no chão, zonas 
para estarmos, higienização das mãos, 
uso de máscara, regras de etiqueta 
respiratória e de afastamento social… 
A presença da covid-19 por todo o 
lado!
Mas lá nos fomos habituando, mesmo 
não gostando de estar tanto tempo na 
sala nem de intervalos tão pequenos. 
E de usar máscara também estamos 
cansados! Só que tem de ser, e é confuso, 
pois também temos alguns medos… 
Não gostamos de ver que alguns não 
cumprem as regras: será que não veem 
que temos de nos proteger?

Ainda assim, foi muito bom rever os 
amigos do quarto ano. Há tanto tempo 
que não estávamos juntos! E também 
está a ser bom fazer novos amigos. 
É uma alegria acordar e saber que os 
vamos encontrar.
Quanto às aulas, temos mais disciplinas, 
mais matérias para estudar, mais testes. 
Os professores são simpáticos, mas 
muito exigentes. E é bom ficar quase 
sempre na mesma sala, sem ter de andar 
com a mochila de um lado para o outro. 
Esta aventura na nova escola já dura há 
quase dois meses… 
Vem aí o S. Martinho e depois o Natal. 
Este ano, a prenda que queríamos 
mesmo é que a pandemia desaparecesse!

5.º A

No primeiro dia de aulas nesta escola 
nova sentimo-nos nervosos por ser 
uma escola maior, com mais alunos e 
mais professores. Mas a nossa Diretora 
de Turma ajudou-nos a ultrapassar 
isso, porque nos recebeu com muito 
entusiasmo, explicando-nos como tudo 
funcionaria ao longo do ano.
A nossa turma é muito simpática e, por 
isso, ficamos mais descansados e com 
a certeza de que tudo correria bem. 

Depois de fazermos uma visita guiada 
à escola, percebemos que este ano seria 
uma aventura exigente, mas satisfatória, 
pois aqui há muitos Assistentes 
Operacionais e professores para nos 
ajudar em tudo o que precisarmos.
Sentimos, assim, que estamos 
preparados para aprender coisas novas 
e corresponder às expectativas dos 
nossos pais e professores.

5.ºE
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a escola em movImento

reconhecimento do mérito escolar/dia do diplOma – 2019/2020
O Agrupamento de Escolas de Vale 
D’Este, Barcelos, organiza, todos os 
anos, a Cerimónia de entrega dos 
Diplomas de Mérito, de Excelência e 
de Conclusão do Ensino Secundário. 
Estes prémios visam estimular e 
promover o sucesso escolar e educativo 
dos nossos alunos.
Nos anos letivos anteriores esta 
cerimónia era, normalmente, realizada 

no mês de novembro, numa manhã 
de sábado, no salão da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Viatodos. Esta cerimónia 
sempre teve um grande impacto junto 
da Comunidade Educativa e sempre 

envolveu professores, assistentes 
operacionais, pais/ encarregados de 
educação e alunos. 
No entanto, este evento não se tem 
circunscrito apenas às forças vivas 
do Agrupamento. Para tornar mais 
visível este reconhecimento público 
do trabalho desenvolvido pelos alunos, 
temos envolvido as autarquias locais 
e outras instituições que trabalham 
em parceria com o Agrupamento, 
nomeadamente, a Câmara Municipal, 
todas as Juntas de Freguesia da área 
pedagógica do Agrupamento, o Centro 
de Formação da Associação de Escolas 
de Barcelos e Esposende, a Academia 
de Música de Viatodos, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Viatodos e as diferentes 
Associações de Pais do Agrupamento.
Mas este ano tudo foi diferente. No 
contexto de pandemia pela Covid-19, 
e tendo em consideração o Plano de 
Contingência do Agrupamento, esta 
cerimónia teve de se organizar de 
maneira diferente. No entanto, apesar 

de todas as contingências, não só não 
deixamos de a realizar, como o fizemos 
com toda a dignidade possível, pelo que 
esta cerimónia representa para toda a 
Comunidade Educativa. 
Assim,  no dia 17 de dezembro,  
penúltimo dia de aulas do primeiro 
período, foram mobilizados os 
elementos da Direção para proceder 
à entrega dos Diplomas de Mérito e 
Excelência relativos ao ano letivo de 
2019/2020. Esta entrega foi feita sala a 
sala, de acordo com uma calendarização 
predefinida, sem interrupção das aulas 
e na presença do professor que naquele 
momento estava a lecionar a turma. 
Foi feito um registo fotográfico do 
momento da entrega do diploma com 
cada aluno e outro com os premiados do 
grupo-turma. A entrega dos diplomas 
esteve a cargo de: nas turmas do 5.º 
ano, Subdiretora e responsável pelo 
1º Ciclo, Profª. Maria Alice Pereira; 
nas turmas do 6.º ano, Adjunta do 
Diretor e responsável pelo Pré-escolar, 

Profª Goreti Almeida; no 3.º Ciclo, 
Diretor, Prof. Luís Ramos, e Adjunto 

do Diretor e responsável pelo 2.º e 3.º 
Ciclo, Prof. João Oliveira; e nas turmas 
do secundário, Adjunto do Diretor e 
responsável pelo ensino secundário, 

Prof. Jorge Pimenta.
Na sua totalidade foram entregues 
59 Quadros de Excelência e 277 
Quadros de Mérito como forma de 
reconhecimento do desempenho 
escolar e educativo dos nossos alunos. 
Devido ao contexto de pandemia pela 
Covid-19 não foi possível proceder à 
entrega dos 34 Diplomas de conclusão 
do Ensino Secundário. Logo, estes 
alunos serão convidados a dirigirem-se à 
escola, de forma individual e garantindo 
todas as normas de segurança, para 
levantarem, na secretaria, o respetivo 
Diploma.
Esperamos que no próximo ano letivo 
tudo regresse à normalidade e que esta 
cerimónia volte e ter a dignidade e a 
dimensão que merece.

Prof. João Oliveira

Na escola-sede do agrupamento 
de escolas de Vale d’este, 
Barcelos, os valores democráticos, 
como habitualmente, triunfaram 
e os estudantes elegeram, por 
larga maioria, os seus legítimos 
representantes.
A partir da revolução do 25 de Abril 
de 1974, Portugal passou a viver, 
de forma permanente, sob o manto 
da democracia. Esta data marcante 
da nossa História trouxe profundas 
mudanças a todos os níveis.
Uma das alterações mais marcantes 
foi a participação ativa e cívica dos 
cidadãos, através do voto, na escolha 
dos seus legítimos representantes. Estas 
alterações verificaram-se desde as mais 
altas hierarquias do Estado até aos 
mais simples organismos, as chamadas 
organizações de base.
Estão neste último grupo as Associações 
de Estudantes. Estes princípios 
de organização democrática que 
percorrem, ou devem percorrer, toda a 
sociedade, estão vertidos na Lei e no 
nosso Regimento Interno. De facto, no 

seu artigo 108.º está expressa a forma 
como se deve desencadear o processo 
com vista à eleição da Associação de 
Estudantes.
No cumprimento estrito da lei 
e do Regulamento Interno, foi 
desencadeado o processo eleitoral com 

a publicação de um aviso, que percorreu 
todas as turmas, onde se enunciavam 
as condições para a apresentação de 
listas, o período da campanha eleitoral 
e o dia da votação. A proposta de lista 
implicava a apresentação de um Plano 
de Ação.
Os alunos organizaram-se como bem 
entenderam e, dessa movimentação, 

resultou a apresentação de duas listas, a 
saber: Lista A, liderada pela aluna n.º 1, 
do 12.º 1, Ana Rita Ribeiro Fernandes, 
e Lista B, liderada pelo aluno n.º 22, do 
11.º 1, Vítor Hugo Carvalho Pereira.
A campanha eleitoral decorreu entre os 
dias 28 e 29 de outubro e desenrolou-

se de forma pacífica e respeitadora dos 
valores democráticos. Nela envolveram-
se, de forma muito ativa, as duas listas, 
apesar das limitações impostas pela 
pandemia da Covid-19.
Para o ato eleitoral foi necessário 
constituir a mesa eleitoral. Esta 
foi composta por seis elementos: 
presidente, vice-presidente e quatro 

escrutinadores. A distribuição dos 
cargos fez-se por sorteio a partir da 
apresentação de três alunos por parte 
de cada lista.
O ato eleitoral decorreu no dia 30 
de outubro, no polivalente, com uma 
participação muito ativa e responsável 
por parte de todos os intervenientes. 
Terminado o ato eleitoral, procedeu-se, 
de imediato, à contagem dos votos com 
a presença dos representantes das duas 
listas e da Direção. Dos 751 alunos 
apresentaram-se na urna 346 alunos, 
ou seja, 44,5 % dos alunos. Dos votos 
expressos verificaram-se os seguintes 
resultados: Lista A – 167 votos (50 %), 
Lista B – 155 votos (46,4 %); votos 
nulos –6 (1,8%) e votos brancos – 6 
(1,8%).
Terminada a contagem, sem que 
ocorresse qualquer problema, os 
vencidos reconheceram e felicitaram, 
de forma democrática, os vencedores.
Parabéns aos vencedores e Bom 
Trabalho!

Prof. João Oliveira

a escola em movImento

eleição da associação de estudantes da escola Básica e 
secundária de Vale d’este, Viatodos, Barcelos

Finalistas de multimédia em reggio di calábria

Em parceria 
com a Câmara 

Municipal de 
Barcelos e de 
Reggio di Calábria, 
os alunos dos 
cursos profissionais 
do concelho de 
Barcelos puderam 
usufruir de um 
estágio profissional 
no sul de Itália, com 
a duração de dois meses, ao abrigo dos projetos Erasmus.  

Conjuntamente com 
discentes da Escola 

Secundária de Barcelinhos, 
os nossos alunos voaram 
até Itália no final do mês de 
janeiro. Uma vez instalados, 
organizaram-se em pequenos 
grupos, em três micro e duas 
médias empresas da cidade. 
Num ambiente de forte 
empatia e empenho nas tarefas 
atribuídas, a adaptação ao meio circundante foi muito positiva. A acumulação 

excessiva de lixo na cidade 
foi, sem dúvida, o aspeto 
menos positivo salientado 
pelos nossos alunos.

Tendo em vista a 
elaboração deste 

artigo, efetuou-se uma 
recolha de questões 
colocadas pela turma 

do 11.º1 (Técnico de Desporto) aos alunos 
que integraram o referido projeto, e das suas 
respostas retiraram-se as seguintes conclusões: 
“experiência muito positiva, integradora de 
uma verdadeira interação entre experiência 
profissional, conhecimento de novas culturas 
e prática de línguas estrangeiras”.

Infelizmente, esta entusiasmante experiência 
acabou por ter uma duração menor do que a 

prevista (reduzida 
a um mês), em 
c o n s e q u ê n c i a 
do contexto 
da pandemia 
“ c o v i d - 1 9 ” . 
Por razões de 
segurança relativas à saúde de alunos, professores e 
até da própria comunidade barcelense, numa decisão 
conjunta por parte dos promotores e das direções das 
escolas, os alunos regressaram ao nosso país, tendo 
cumprido de imediato o período de quarentena 
estipulado.

Apesar de “encurtada”, os 
alunos afirmam terem tido 

uma experiência muito positiva 
e enriquecedora, tanto a nível 
profissional como pessoal. 
Salienta-se, por fim, o papel da 
nossa escola em particular, que, 
entre muitos outros projetos, 
mais uma vez, “abriu portas” para 
a Europa!!

Prof. Olga Aquino

No âmbito da Semana do Voluntariado, que decorreu 
de 2 a 17 de dezembro de 2020, os alunos das turmas 
A e B, do décimo ano, no dia 14 do mesmo mês, e 
durante cerca de 90 minutos das respetivas aulas de 
Inglês, tiveram oportunidade de conhecer e interagir 
com um jovem Engenheiro Civil da Jordânia. Latih 
Shaheen, de 28 anos, está em Portugal desde fevereiro 
último, num período de tempo designado como 
“gap year”, que o mesmo dedicou ao voluntariado, 
integrando o projeto do Corpo Europeu de 
Solidariedade “Yes, We Can”. Este é gerido pela 
Comissão Europeia e cuja função é ajudar os jovens 
a participar em projetos comunitários no seu próprio 
país ou no estrangeiro. Deste modo, Latih é um dos 
cinco jovens estrangeiros voluntários que colaboram 
com a SOPRO – Solidariedade e Promoção, ONGD. 
Latih e os outros voluntários estrangeiros integram 
o projeto “Yes, We Can” que visa proporcionar 
oportunidades para jovens com menos oportunidades 
a fim de promover a diversidade, o diálogo cultural 
e inter-religioso, respeitando os valores da liberdade, 
tolerância, respeito pelos direitos humanos e 
desenvolvimento de iniciativas cívicas. Ao longo do 

projeto, os voluntários desenvolvem várias atividades 
lúdicas em centros de dia ou em escolas, participam 
em várias ações ambientais, em campanhas de recolha 
de alimentos e entrega de cabazes, atividades de 
jardinagem nas instalações da SOPRO, na organização 
de atividades interculturais e momentos de reflexão 
sobre os temas importantes da União Europeia. 
A sua vinda à escola surge no seguimento do projeto 
“Vamos Mudar o Mundo” que estas turmas estão a 
desenvolver nas aulas de Inglês, Filosofia e Cidadania, 
em parceria com a mesma ONGD.
Usando a língua inglesa como meio de comunicação, 
não só porque a atividade se desenrolou durante a 
aula de Inglês, mas também porque os voluntários 
apenas falam em Inglês, Latih falou de si, do seu 
país e cultura, bem como dos motivos que o levaram 
a interromper a sua atividade profissional e dedicar-
se ao voluntariado. Falou, ainda, da sua experiência 
enquanto voluntário e do que esta lhe proporciona 
em termos de realização pessoal, de aprendizagem, de 
novas amizades e conhecimentos de diferentes línguas 
e culturas, bem como a oportunidade de consolidar 
e, até, melhorar os seus conhecimentos da língua 

inglesa que se considera ser, por excelência, a língua 
de comunicação entre todos os povos. Ser voluntário 
num país, que não o nosso, possibilita, efetivamente, 
a aprendizagem de novas línguas, o reforço daquelas 
que se aprenderam durante o percurso escolar e 
também contribui para o desenvolvimento de diversas 
competências úteis para a entrada no mercado de 
trabalho.
O projeto, que intende desafiar e fortalecer a 
comunidade local, terá a duração de 12 meses no que 
a este jovem diz respeito. No entanto, a SOPRO tem 
disponíveis programas de apenas dois meses para 
todos os jovens que queiram integrar a equipa e fazer 
voluntariado num outro país, desde que os mesmos 
tenham uma idade compreendida entre os 18-30 
anos. 
Esta experiência e partilha foi bastante enriquecedora 
para os alunos das duas turmas e foi também uma 
forma diferente de incentivar os nossos jovens para 
uma atitude cívica mais proativa, motivando-os para 
o voluntariado.

Profª Fátima Amaral Oliveira

a sOprO e O VOluntariadO na nOssa escOla
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No dia 16 de outubro, comemorou-
se o Dia Mundial da Alimentação. 
Como habitualmente, a nossa Escola 
pretendeu alertar a comunidade 
escolar para a importância dos hábitos 
de vida saudáveis, nomeadamente 
ao nível da alimentação e da prática 
da atividade física. Relativamente 
à alimentação, houve o intuito de 
sensibilizar a comunidade escolar 

para três pontos fulcrais, a saber: a 
estreita relação entre alimentação 
e saúde; a importância de ter uma 
dieta equilibrada, com ênfase na dieta 
mediterrânica e a desmistificação de 
alguns mitos alimentares.
Por forma a tornar este dia/semana 
mais dinâmico na comunidade 
estudantil (atendendo às limitações 
inerentes ao estado de pandemia), 
colocou-se um desafio aos professores 

para que, nas aulas de OC, mostrassem 
uma apresentação eletrónica 
interativa elaborada pela equipa 
da Educação para a Saúde. Nessa 
apresentação existiam l i g a ç õ e s 
para duas reportagens, nas quais, 
entre outras temáticas, era enfatizado 
o problema do consumo de açúcar em 
excesso.

Pretendeu-se, ainda, 
que os Diretores de 
Turma propusessem aos 
alunos a elaboração de 
um prato (sopa, prato 
principal, ou sobremesa), 
confecionado nas suas 
casas, tendo como base 
a dieta mediterrânica 
e que pudesse ser 
uma proposta possível 
de ser confecionada, 
posteriormente, na 
cantina da escola. 
Salienta-se que a 
comemoração deste dia 
pode ser vista como uma 

forma de alertar a população, que está 
numa faixa etária onde ainda é possível 
fomentar a mudança, e que pode, 
também, contribuir para alterações ao 
nível de todo o seu agregado familiar.
Agradecemos a colaboração de todos!
Equipa do Projeto de Educação para 

a Saúde (PESA) 
Ilda Varela e Ana Paula Malaínho 

dia mundial da alimentação Onda rosa
A nossa escola é uma escola LIGA, 
ou seja, participa no projeto “LIGA-
TE”, da Liga Portuguesa contra o 
Cancro. Este é um projeto anual, que 
decorre entre o mês de setembro e 
junho, recorrendo a uma metodologia 
centrada no desenvolvimento de 
atividades que pretendem sensibilizar 
os alunos e a comunidade escolar para 
a escolha de estilos de vida saudáveis, 
visando, deste modo, a prevenção de 
cancro e a promoção da saúde.
Assim, a nossa escola, em parceria com 
a LIGA PORTUGUESA CONTRA 
O CANCRO, não podia deixar de 
comemorar o outubro Rosa - Mês 
de Prevenção do Cancro de Mama, 
como forma de alertar a comunidade 
educativa para os principais fatores 
de risco e formas de prevenção deste 
tipo de cancro, que regista o maior 
número de mortes entre as mulheres 
portuguesas. 
Os dados científicos atuais alertam 
para os principais fatores de risco, que 
são: a idade (mais frequente após os 50 
anos); ter tido cancro numa das mamas; 
as alterações genéticas no nosso corpo; 
o excesso de peso; o consumo de 
tabaco e de álcool e menarca precoce. 
Esses dados apelam para a adoção de 
medidas de prevenção, tais como: uma 
alimentação saudável (mais frutas e 
vegetais), a prática da atividade física, 
autoexame da mama, e realização de 
rastreios periódicos, de acordo com 
as recomendações das autoridades de 
saúde.

No âmbito da comemoração deste 
dia, a equipa PESA elaborou e 
enviou aos Diretores de Turma uma 
apresentação eletrónica e dois vídeos, 
de forma a consciencializar os alunos 
para a importância da prevenção deste  
tipo de cancro, com elevada taxa de 
incidência e de mortalidade. 
No dia 30 de outubro, solicitou-se, 
também, aos elementos da comunidade 
escolar o uso de uma peça de vestuário 
cor-de-rosa, e que os alunos decorassem 
um laço da mesma cor, onde seria 
incluída uma mensagem por turma. 
A entrega dos referidos laços teve 
muita adesão e os nossos alunos 
demonstraram muita criatividade.
Agradecemos a vossa atenção e 
colaboração!
Equipa do Projeto de Educação para a 

Saúde (PESA) 
Ilda Varela e Ana Paula Malaínho 

No dia 17 de novembro, comemorou-
se o Dia Mundial do Não Fumador. 
Nesse âmbito, a nossa Escola pretendeu 
alertar a comunidade escolar para os 
malefícios do tabaco, e dos impactos do 
seu consumo na saúde individual e na 
sociedade. Assim, no dia 17, decorreu 
uma Sessão de Esclarecimento sobre o 
Consumo de Tabaco, orientada pelas 
Enfermeiras da Equipa de Saúde 
Escolar. As sessões de esclarecimento 
foram realizadas para as turmas do 
8º ano, de acordo com o calendário 
elaborado pela equipa PESA.

No entanto, todos os alunos da escola 
tiveram, também, a oportunidade de 
visualizar uma apresentação eletrónica, 
e um vídeo sobre os 
malefícios do tabaco.
De acordo com a 
Fundação Portuguesa 
de Cardiologia (FPC), o 
tabagismo é em Portugal, 
tal como no resto do 
mundo, a principal causa 
de morte evitável. De 
facto, por cada cigarro 
que fumamos perdemos 
em média 8 minutos de vida. No total, 
um homem fumador está a arriscar 
perder, em média, cerca de 13 anos de 
vida, enquanto uma mulher perde cerca 
de 15 anos de vida. 
O tabagismo é responsável por mais 
de 8000 mortes em Portugal, das 
quais cerca de 4000 por doenças 
cardiovasculares, 2000 por cancro do 
pulmão e as restantes por enfisema do 
pulmão e cancro noutros órgãos.

Pelas razões supracitadas, urge 
sublinhar que a dependência da nicotina 
(componente do cigarro), tal como no 

caso de outras drogas aditivas (cocaína, 
heroína…), estimula uma descarga de 
dopamina, substância química natural 
produzida pelo cérebro, que aumenta 
a sensação de bem-estar. Assim, para 
os fumadores, torna-se necessário 
aumentar progressivamente as doses 
de nicotina para continuarem a ter a 
mesma sensação de prazer. Instala-
se uma habituação a níveis elevados 
de dopamina que, quando descem ao 
deixar de fumar, dão uma sensação 

de ansiedade e mal-estar (ressaca). 
O grande desafio é habituarmos o 
organismo, de novo, aos níveis normais 

de dopamina. Apesar 
da dificuldade, existem 
numerosos benefícios 
em deixar de fumar.
Aproveitamos para 
relembrar que o 
consumo do tabaco 
causa dependência, tal 
como outra droga! Tira 
energia! Parece dar, mas 
depois tira! 

É nesta idade que os jovens fazem as 
suas escolhas relativamente a hábitos 
que vão tornar a sua vida mais ou 
menos saudável. Por essa razão, é 
importante que a escolha relativamente 
ao consumo de tabaco seja: NÃO!
Agradecemos a colaboração de todos!
Equipa do Projeto de Educação para a 

Saúde (PESA) 
Ilda Varela e Ana Paula Malaínho 

dia do não Fumador
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no tempo das dálias – um programa de rádio inspirador

Este trabalho parte de uma 
iniciativa da professora 
Margarida Figueiredo, 
que nos propôs ouvir um 
programa transmitido na 
Antena 2 – “No Tempo das 
Dálias”, de Paula Castelar. 
Após a audição da 
reportagem sobre o percurso 
de vida de uma mulher 
inspiradora, incentivou-
nos a tentar estabelecer 
contacto para fazermos 
algumas perguntas e para 
percebermos melhor o seu 
percurso de vida. Fizemo-lo 
com a esperança de obter 
uma resposta, no entanto 
não estávamos à espera de a 
receber num tão curto espaço 
de tempo. As pessoas com as 
quais tentamos estabelecer 

contacto foram aquelas 
que nos chamaram mais a 
atenção pelo seu percurso de 
vida, aquelas que seguiram 
profissões e caminhos que se 
aproximam do que também 
pretendemos fazer ao longo 
das nossas vidas. Como 
têm uma vida profissional 
muito ocupada e certamente 
recebem muitos emails nos 
seus correios eletrónicos, 
ainda hesitamos, mas 
arriscámos e valeu a pena!
Ficamos extremamente 
felizes por obtermos uma 
resposta, por podermos 
comunicar com pessoas 
que nos acrescentam, nos 
motivam e nos inspiram.

Beatriz Faria e Jéssica 
Martins, 10.º A 

 Vivemos tempos estranhos 
e difíceis. O contacto da 
escola com o exterior vai-
se reinventando… Quando 
os nossos alunos aceitam os 
desafios que lhes lançamos, 
todos ganhamos. Mais 
ainda quando do outro lado 
estão pessoas disponíveis e 
generosas, que nos acolhem 
e nos enriquecem. Foi o que 
aconteceu com as minhas 
novas alunas, que fazem 
parte de uma turma com um 
comportamento exemplar- 
o 10.ºA.  Ainda estamos a 

começar o ano e já me custa 
pensar que um dia deixarão 
de ser meus alunos… 
Achamos que valia a pena 
partilhar com a comunidade 
escolar esta atividade. A 
Beatriz e a Jéssica pediram 
autorização às duas generosas 
professoras para publicar a 
correspondência, que muito 
nos honra. 
Elas aceitaram, nós, felizes, 
agradecemos.

Prof. Margarida Figueiredo

Viatodos, 6 de novembro de 2020
Excelentíssima Senhora Professora Doutora
Vanda Costa Brotas,  
Sou a Ana Beatriz Vilaça Faria, aluna do 10.º 
ano, da Escola Básica e Secundária Vale D`Este, 
Viatodos, Barcelos, distrito de Braga. Escrevo-
lhe na sequência de uma atividade proposta pela 
minha professora de Português que consiste 
em ouvir um programa transmitido através da 
Antena 2, “No tempo das Dálias”, um programa 
sobre mulheres intemporais. Este programa, de 
certa forma, ajuda-nos a perceber um pouco da 
vida, a perceber que tudo tem um tempo e que, 
com perseverança tudo se consegue.   
Agora está na hora de decidir o meu futuro e 
estou mais inclinada para as áreas das ciências, 
pois alegra-me o facto de poder ajudar os outros 
e poder salvar vidas.
As disciplinas de que gosto mais são Biologia e 
Geologia, porque também se relacionam mais 
diretamente com a vida e com o passado do 
ser humano. Neste momento, estou a estudar a 
datação das rochas, na área da geologia.
Admiro imenso o facto de ter “largado tudo” e 
de se ter aventurado com os seus amigos a sair 
da universidade para conhecer o mundo, o ter 
pedido um estágio ao Gabinete do Ambiente. De 
acordo com o programa, sei que se formou num 
meio de homens e que sofreu discriminação. Na 
sua perspetiva, acha que vivemos numa sociedade 
mais aberta, ou, hoje em dia, ainda existe muita 
discriminação?  Gostava de lhe dizer que gostei 
muito do facto de ter seguido o seu sonho, de ter 
procurado atingir os seus objetivos, fazendo tudo 
para ser feliz.
Sei também que dá aulas na Universidade de 
Ciências na Universidade de Lisboa e gostava de 
perceber se continua com o mesmo entusiasmo 
do início da sua carreira.
Com o programa, fiquei a saber que o fitoplâncton 
não era muito valorizado pelo homem. Sente que 
hoje em dia é mais valorizado? 
Aproveito ainda para a felicitar pelo facto de já ter 
publicado um livro infantil sobre a capacidade de 
ver o invisível. Fiquei com curiosidade de saber o 
que a levou a escrever um livro infantil.
Despeço-me com a esperança de obter uma 
resposta, nem que seja apenas a dizer que recebeu 
este e-mail!
Grata pela atenção,
Ana Beatriz Vilaça Faria

9 de novembro de 2020
Bom dia, Beatriz!
Fiquei surpreendida e agradada por receber o 
seu email e pela iniciativa da escola de Barcelos. 
Ainda bem que o programa das Dálias vos 
inspirou!
Vou tentar responder a todos os pontos que 
menciona:
Decidir o futuro e área de ciências – pois eu 
acho que sim, o mais possível. Ir para a área 
de Ciências não implica que deixe de gostar 
de escrever, e de se interessar pelos problemas 
da sociedade em que vivemos (pelo contrário). 
Em relação ao que seguir, em ciências, eu já não 
sei. Siga um curso que tenha a certeza que vai 
gostar, e que lhe permita desenvolver as suas 
capacidades. É nestes anos, que tem agora à sua 
frente, que vai desenvolver o seu pensamento, e 
fazer as aprendizagens difíceis.
A Biologia e a Geologia têm áreas fascinantes, 
concordo.
Em relação ao meu programa das Dálias, se foi 
esta a impressão que dei: “sei que se formou num 
meio de homens e que sofreu discriminação”, 
não corresponde à verdade. Nunca me senti 
discriminada por ser mulher. Acho que tive sorte, 
na maior parte do tempo, com as pessoas que 
encontrei e que me orientaram, apadrinharam.
Fico contente que a mensagem “seguir o sonho“ 
tenha passado. Essa sim, é uma mensagem crucial. 
E sim, dou aulas na Faculdade de Ciências, 
toda a minha carreira tem sido na Faculdade, 
mas procurei sempre conhecer também outros 
ambientes, outros grupos. O meu entusiasmo 
nos últimos 25 anos tem sido providenciar 
oportunidades aos jovens que têm trabalhado 
no meu grupo. Tive a sorte de ter tido sempre 
pessoas no meu grupo, e é com enorme gosto que 
os vejo depois seguir o seu próprio caminho
“Sente que hoje em dia o fitoplâncton é mais 
valorizado? “. Internacionalmente, sem dúvida, 
sobretudo por se poder estudar a partir dos 
satélites. Nacionalmente, creio que também há, 
agora, uma perspetiva de estudar o ecossistema 
como um todo.
Livro, sim publiquei esse na Gradiva,
E publiquei ainda outros, alguns dos quais estão 
disponíveis gratuitamente: link para a Gradiva 
https://www.gradiva.pt/catalogo/45568/a-
menina-que-via-o-mar-de-varias-cores
Assim, Beatriz, muito obrigada pelo seu mail, e 
já vi que tem todas as características para seguir 
o seu sonho! 
Cordialmente, 
Vanda Brotas

Children book on Nitrogen
Within NitroPortugal the English and Portuguese version of the 
children book “Nitrogen, a goody or a baddy?” by Vanda Brotas and 
illustrations by Rui Sousa are now available to download.
Em Inglês: http://echanges.fc.ul.pt/docs/2019/Nitrogen_final.pdf
Em português: http://echanges.fc.ul.pt/docs/2019/A_historia_do_
azoto.pdf

dálias, MIMa e aMONet
O programa radiofónico “No tempo das dálias“ - mulheres intemporais - com autoria e locução de paula Castelar, é uma parceria entre o MIMa (Museu 
Internacional da Mulher) e a aMONet ( associação portuguesa das Mulheres Cientistas).
Uma série de pequenas biografias radiofónicas sobre figuras femininas lusófonas já desaparecidas, No Tempo das Dálias pretende dar visibilidade a essas mulheres, 
reforçando laços na imensa irmandade do idioma.
É um programa que ambiciona mostrar um pouco da contribuição feminina na construção das sociedades, criando simultaneamente uma galeria de figuras femininas 
que passe a fazer parte do imaginário coletivo.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/no-tempo-das-d%C3%A1lias/id1456476127     José Novais, 10.ºA

https://www.gradiva.pt/catalogo/45568/a-menina-que-via-o-mar-de-varias-cores
https://www.gradiva.pt/catalogo/45568/a-menina-que-via-o-mar-de-varias-cores
https://podcasts.apple.com/us/podcast/no-tempo-das-d%25C3%25A1lias/id1456476127%0D
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cidadania e desenvolvimento em tempos de pandemia!!!!

a escola em movImento

aMONet - associação portuguesa das Mulheres Cientistas
referência na comunidade de mulheres de ciência no panorama nacional 

e internacional para a promoção da igualdade de género
A Associação Portuguesa das 
Mulheres Cientistas (AMONET) 
surge para responder a uma 
necessidade sentida por várias 
cientistas. Existia a consciência 
da falta de um fórum onde as 
mulheres cientistas pudessem, 
de forma organizada, otimizar a 
sua capacidade de intervenção na 
sociedade.

Para colmatar essa lacuna, um grupo com representantes de todo o país fundou em 
novembro de 2004, a AMONET.
Consulta: https://amonetpt.wixsite.com/amonet

testemunhos
Foi através do programa “No Tempo das Dálias” (série de biografias radiofónicas 
sobre figuras femininas lusófonas), recomendado pela minha professora de Português, 
Margarida Figueiredo, que conheci o MIMA. Na minha opinião, foi uma ideia incrível, 
visto que as mulheres ainda não têm o total reconhecimento e respeito que merecem e, 
com este museu, podem agora expressar as suas ideias e desenvolver projetos.

Mariana Martins, 10.º A

Sendo eu do género masculino, acho que a associação AMONET é importante para 
dar destaque ao papel da mulher na sociedade atual, porque, quer queiramos quer 
não, a mulher não vê o seu valor reconhecido. Lamentavelmente, no século XXI, há 
muitas mulheres que desempenham exatamente o mesmo cargo que determinados 
homens e, ainda assim, recebem menos no final do mês. Além disso, há profissões que 
continuam a ser associadas aos homens, como é o caso dos cargos políticos, de funções 
na área da ciência, da economia, entre outros, onde a maior parte dos profissionais são 
homens. Estas desigualdades são completamente descabidas nos dias que correm e 
devem deixar de existir de uma vez por todas! 

José Pedro Novais, 10.º A

Viatodos, 7 de novembro de 2020
Senhora Professora Doutora Sara Falcão Casaca,
Eu sou uma aluna de 10.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária de Vale D’Este Viatodos, Barcelos. Este email resulta 
da recomendação da minha professora de Português, Margarida Figueiredo, que nos aconselhou a ouvir o Programa “No tempo das 
Dálias”, porque considera que as biografias apresentadas nesse programa poderão ser uma inspiração para nós, alunos, tanto a nível 
pessoal como profissional. 
Além disso, é uma oportunidade para usarmos a língua portuguesa, para comunicarmos, por isso nos recomendou o contacto via 
email.
Eu fui uma das alunas que quis ouvir o programa e tive interesse em saber um pouco da sua história de vida. Foi a primeira vez que 
ouvi e, como despertou em mim grande curiosidade, achei por bem tentar, de facto, contactá-la. Achei interessante ter-se licenciado 
em Sociologia e quando foi convidada para a Economia e Gestão ter aceitado imediatamente o convite.
Gostei de modo particular do seu doutoramento ser dedicado à igualdade das mulheres, porque eu, aluna, também sou esse tipo de 
pessoa, ou seja, considero que todos os seres são iguais e não é por sermos mulheres que vamos ser desprezadas.  A igualdade será 
inevitável e desejável!
Assim me despeço, com a esperança de receber uma resposta, mesmo que seja breve. 
Como os melhores cumprimentos,
Jéssica Martins  

no tempo das dálias – um programa de rádio inspirador

7 de novembro de 2020
Cara Jessica,
Muito agradeço a amabilidade 
da sua mensagem, 
aproveitando para reconhecer 
a orientação extraordinária 
da sua Professora, Dra. 
Margarida Figueiredo – 
não pela minha biografia 
em particular (embora as 
suas palavras sejam de uma 
gentileza enternecedora), 
mas porque muitas outras 
merecem ser conhecidas e são 
verdadeiramente inspiradoras.
Desejo-lhe muitas felicidades 
e deixo a ambas um abraço 
grato,
Sara Falcão Casaca

resumo biográfico: 
Professora Associada com Agregação do Instituto 
Superior de Economia e Gestão, da Universidade de 
Lisboa (ISEG-ULisboa), Investigadora-integrada do 
Centro de Investigação em Sociologia Económica 
e das Organizações (SOCIUS), onde coordena a 
linha de investigação Trabalho, Emprego, Género e 
Organizações. Integra o grupo de investigadores(as) 
do Consórcio em Ciências Sociais e Gestão (CSG). As suas temáticas de 
investigação e publicações, fundamentalmente no âmbito da Sociologia 
do Trabalho e Relações de Género, têm incidido sobre: flexibilidade de 
emprego e de tempos de trabalho; desigualdades de género na esfera laboral; 
género, liderança e tomada de decisão na esfera económica; e articulação 
trabalho-família. É também docente externa da Universidade Aberta, com 
participação no curso de Mestrado em Estudos sobre as Mulheres. Além 
disso, coordena e integra variadíssimos grupos de trabalho onde desempenha 
um papel fundamental na área da cidadania e igualdade de género, acções tão 
pertinentes na sociedade atual.
https://csg.rc.iseg.ulisboa.pt/member/sferreira/

E se te dissermos que a mudança começa contigo? É 
verdade!
Todos somos agentes de mudança, pois é através 
das nossas atitudes, atividades e estilos de vida 
que podemos transformar o mundo. E quem não 
quer acabar com a pobreza extrema?; combater 
a desigualdade e a injustiça?; garantir uma ação 
climática sustentável?; ter acesso à saúde, à educação 
e ao bem-estar? Todas estas questões nos farão pensar 
acerca de qual poderá ser o nosso papel na promoção 
de tão ambiciosa Agenda. E as respostas a essas 
questões dependerão sempre de nós.
O desenvolvimento é uma responsabilidade 
partilhada, todos temos um papel a desempenhar. Este 
ano letivo, o ensino desta disciplina revela-se ainda 
mais aliciante, pois afigura-se-nos cheio de novos 
desafios e formas diferentes de ensinar e aprender. 
Os trabalhos de grupo estão, agora, comprometidos 
devido à pandemia “Covid-19”, as palestras, as visitas 
de estudo, assim como as saídas da escola. Por isso, 
tivemos de repensar e adaptar todas as estratégias e 
materiais a utilizar, definir quais as melhores formas 
de encarar as parcerias com os diversos organismos 
públicos e privados. Através de debates, entrevistas, 

ilustrações, vídeos e filmes 
envolvemos os nossos 
jovens nestas temáticas, 
promovendo a análise, e 
incentivando a capacidade 
de negociação. Além 
disso, não esquecemos 
que a nossa ação passa por 
erguer a voz na promoção 
dos direitos humanos e no 
respeito pela diferença e 
pela diversidade, causas e 
formas de discriminação, 
racismo e xenofobia, 
promovendo o diálogo 

intercultural e a inclusão. 
Cidadania é arregaçar as mangas e atuar para garantir 
um mundo mais justo, mais digno e mais sustentável. 
Compreender que habitamos numa casa comum e que 
temos de a proteger. Aprender traz benefícios, pois 

dá-nos acesso à chave para alcançar a prosperidade 
e abre-nos um mundo de oportunidades, permitindo 
que cada um de nós contribua para uma sociedade 

desenvolvida e saudável. 
A Educação transforma vidas! Mantem-te 
informada(o). Acompanha as notícias locais e mantém 
o contacto nas redes sociais. Coisas que podes fazer, 
desde já, e devem ser extensíveis a outros membros 
da família. Poupa energia elétrica, ligando vários 
eletrodomésticos a uma extensão e desligando-os 
completamente quando não estiverem a ser utilizados, 
incluindo o computador. Se vires uma publicação 
interessante nas redes sociais sobre os direitos das 
mulheres, ou as mudanças climáticas, mais do que 
“gostar”, deves partilhar! Começa por produzir menos 
lixo, não o deitar no chão, recolhê-lo e depois colocá-
lo nos destinos certos - no lixo indiferenciado o que é 
indiferenciado, e nos ecopontos o que pertence a cada 
um (embalagens de plástico e metal; papel e cartão, e 
recipientes de vidro). 
A esperança de construirmos um futuro mais seguro 

no que ao ambiente diz respeito tem vindo a ser 
alvo de reflexão e de uma 
procura de soluções! 
Para poderes recorrer à 
justiça, será imprescindível 
que saibas quais são 
os teus direitos. Estes 
podem ser adquiridos 
em múltiplos espaços 
que se complementam, 
desde a sala de aula, 
onde estudas Línguas, 
História, Matemática 
e Ciências. Os projetos 
que desenvolves são, 
igualmente, benéficos para 
obteres conhecimentos 
e informações que farão 
a diferença na mudança 
de hábitos nefastos, que 
devem ser corrigidos. Aprender, de forma criativa 
e divertida, a elaborar um orçamento e a criar a 
tua própria poupança, a prevenir riscos e a fazer 
pagamentos, são, todas elas, iniciativas que envolvem 
os nossos alunos do 2º e 3º ciclos nas temáticas a 
trabalhar. Promovendo o debate e incentivando 
a capacidade de negociação nos jovens, podes 

incentivar uma empresa que conheças a trabalhar 
com a sociedade civil, e até, a encontrar formas de 
ajudar as comunidades locais.
Enquanto Cidadão és essencial à mudança! Compete 
a cada um Sensibilizar, Alinhar, Envolver e, já agora, 
Atuar!

Prof. Lígia Afonso

Currículo resumido
Vanda Brotas é Professora Catedrática do 
DBV e investigadora do MARE (Marine 
and Environmental Sciences Centre). Os seus 
interesses atuais de investigação centram-se 
na área da Ecologia Marinha, em particular 
ecologia, função e dinâmica do Fitoplâncton, 

deteção remota da cor do oceano, produtores 
primários de ecossistemas estuarinos. Além de 
ter sido Diretora do Centro de Oceanografia 
em 2004-2006 e Presidente do DBV em 
2007-2009 e ser, atualmente, coordenadora 
do doutoramento em Ciências do Mar da 
FCUL e co-coordenadora do de Biologia, tem 

lecionado disciplinas desde o primeiro ano 
de licenciatura até mestrado, com particular 
incidência na área de Ecologia Marinha, e 
Produção Primária.
https://ciencias.ulisboa.pt/pt/perfil/vbrotas

azevim da d. Maria
na casa da Maria, ainda as suas filhas 
eram gaiatas, nasceu um azevim 
destemido. e lá foi crescendo no 
reduzido quintal, porque este não 
servia para nada. as miúdas corriam 
livres pelas ruas de Pitões das Júnias 
e as tronchudas e as batatas cresciam 
num quinhão de terra à entrada, que 
também é saída da aldeia.
o azevim cresceu, as miúdas tornaram 
se mulheres e a Maria curvou com o 
peso da dureza da vida e dos anos.
no Natal os seus ramos serviam para os 
tradicionais arranjos e durante o ano 
servia para ocupar o seu lugar.
na casa da Maria, primeiro faltou o 
marido, uma geada que lhe deu levou-o 
em duas semanas. depois Braga 
roubou-lhe as filhas, deu-lhe netos e 

netas, que também foram roubados 
por outras cidades, outros 
países.
em Braga tinha um quarto 
com o seu nome, nunca lá 
colocou o pé, Se me tirares 
daqui, morro.
Maria morreu sentada nas 
escadas a admirar, depois 
de toda a sua vida, o azevim. 
ficou a casa, ficou a árvore, 
algumas pedras cederam, 
mas a casa mantém-se.
também a Maria continua, 
sentada confortavelmente 
nas escadas, a contemplar o 
azevim coberto de neve.

Pitões das Júnias, laura alberto

A manhã começara fria em Pitões das 
Júnias, tão fria que nem os raios de 
sol de um outono tardio amansavam 

a respiração. No 
templo das gentes, 
apenas a pedra, um 
ou outro canito a 
lobrigar pelas sobras 
da véspera e o tempo 
de mãos nos bolsos, 
como que cansado 
de esperar.
Atrevi-me pelo 
interior de ruas 
estreitas, de um 
lado para o outro, de 
cima para baixo, mas 
a vida, essa, parecia 
guardada para o 
lado de dentro das 
paredes, longe do 

alcance indiscreto do olhar e bem junto 
do calor do fogo com que se aquece a 
corrente de pedra e do sangue.

Subitamente, escutei ruído. Cortei à 
direita e logo vi um pequeno portão 
de arrecadação aberto, junto às escadas 
de acesso a casa, onde umas mãos 
pequeninas mas ágeis separavam 
paus e gravetos para o fogo. Era ela, 
a D.ª Ana, senhora de 94 anos que, 
de sorriso escancarado, oferecia uma 
flor na derradeira penumbra àquele 
desconhecido que rompera o frio da 
solidão com palavras e todo o afeto 
pelas gentes desse lugar maior onde só 
a luz sabe declarar-se verdadeiramente.

Prof. Jorge Pimenta

À D.ª Ana:
Urgência
Sigo ligeira, em pezinhos de céu e 
por chão de estrelas – não vão os 
derradeiros sonhos
esconder-se quando o sol se puser.

Gente da nossa terra

https://amonetpt.wixsite.com/amonet
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Antália dista cerca de 730 km de Istambul (capital da Turquia) e fica junto ao 
Golfo de Antália. É uma cidade cercada por montanhas, banhada pelo mar 
Mediterrâneo e com um património histórico sensacional, formado por centenas 
de cidades antigas. 
Antalya é conhecida como o “Céu na 
Terra” devido a uma antiga lenda. Lenda 
essa que diz que no século II a.C. Átalo 
II, rei de Pérgamo, ordenou aos seus 
homens que encontrassem o paraíso 
na terra. Depois de uma intensa busca, 
eles descobriram a região de Antália. O 
rei reconstruiu esta cidade e deu-lhe o 
nome de Ataleia em 150 a.C.. Todavia, em 2008 durante umas escavações, foram 
descobertos vestígios do século III a.C., o que pode significar que a cidade tenha 
sido habitada pela primeira vez nessa altura. Mais tarde, no século XX, o seu 

nome mudou para Adália. Na atualidade 
esta província chama-se Antália e tem cerca 
de 2,426 milhões de habitantes.
Duas das sete maravilhas do Mundo Antigo estão na província de Antália, as 
ruínas do Mausoléu e o que resta do Templo de Ártemis, a deusa romana da 
fertilidade. 
A religião muçulmana é muito comum no povo turco e influencia os seus modos 
de vida.
Em Antalya as ruas empedradas estreitas e as casas tradicionais turcas, 
transportam-nos para o passado, pois dão um ar mais medieval à província.
Em relação ao clima, geralmente os verões são quentes e secos e os invernos 
chuvosos e relativamente amenos, havendo então um clima caracteristicamente 
mediterrânico. Em Antália há aproximadamente 300 dias de sol por ano!

José Pedro e Mariana Ferreira, 10.ºA

a escola em movImento

conectando mundos  

a escola em movImento

exposição de s. martinho na escola de Viatodos
Na Escola Básica e Secundária de Viatodos, apresentou-
se uma exposição alusiva a uma das tradições mais 
portuguesas - o S. Martinho. Esta foi cuidadosamente 
preparada pelas professoras de Português do 2.º Ciclo 
e pelos professores da Sala de Apoio ao Estudo e 
respetivos alunos. Todos se empenharam na produção 
de quadras originais e na realização de trabalhos 
práticos, que nos remeteram para as cores típicas do 
outono. 
Esta exposição teve lugar na entrada do pavilhão A 
da Escola de Viatodos, e apresentou inúmeras quadras, 
uma versão da lenda de S. Martinho em prosa e uma 
em verso, criada por um dos alunos. Estes trabalhos 
foram enriquecidos com trabalhos de pintura, desenho, 
recorte e colagem, quase todos feitos pelos alunos da 
Sala de Apoio ao Estudo.
Esta exposição não teria sido possível sem o empenho 
dos alunos, que ainda trouxeram folhas de árvores, 
castanhas, nozes, frutos da época, cestas, espigas, 
objetos em barro, entre outros. Para tal, também se 
contou com a colaboração de alguns Encarregados de 
Educação que prontamente disponibilizaram os fardos 

de palha necessários. Foi com muito orgulho que os alunos 
envolvidos visitaram a exposição, pois viram o seu trabalho 
valorizado e reconhecido. 
A exposição estava muito bonita, diversificada e criativa.

Tiago Araújo, 6.ºE

de coração cheio…

No ano letivo anterior, o Agrupamento de Escolas de 
Vale D’Este participou na iniciativa “Juntos Fazemos 
Mais!”, inserida no projeto “A Maior Lição do Mundo” 
e este ano damos a conhecer os resultados da mesma.
No ano letivo anterior, a turma 7.ºD, atualmente 
8.ºD, associou-se ao projeto de solidariedade e 
voluntariado “Missão Amar(es)”, com a participação 
no projeto “A Maior Lição do Mundo” e no projeto 
de empreendedorismo. Os alunos da referida turma 
editaram um livro e o valor angariado da venda (1230 
euros) reverteu para a melhoria das condições de vida 
de comunidades de Maputo e Chibuto. 

Sentimos…
 …que demos um pouco de nós…
 …que marcamos a vida destas pessoas…
 … que crescemos…
 …que fizemos pessoas felizes…

A Professora
Ângela Viegas

Integrado no programa 
ERASMUS, na 
vertente Educação para 
uma Cidadania Global, 
“Conectando Mundos” 
é um projeto que 
procura promover a 
paz e a sustentabilidade 
económica e social, que 
tem como objetivo 

diminuir a gigantesca disparidade entre o hemisfério norte e o hemisfério sul.
Assim, durante o 2.º e 3.º 
períodos letivos, a turma 
do 10.ºA desenvolveu as 
atividades propostas por 
este projeto, em permanente 
interação com 277 escolas 
de 12 países e 4 continentes. 
Através de uma plataforma 
multilingue, envolvendo 8 

línguas (italiano, castelhano, português, inglês, francês, galego, catalão e basco), as 
diferentes turmas, organizadas por equipas de trabalho, puderam trocar impressões 
e propostas de alteração de hábitos conducentes a uma maior sustentabilidade 
climática – tema a debater este ano letivo.
Desenvolvido no âmbito da área interdisciplinar de Cidadania e Desenvolvimento, 
este projeto contou com uma adesão entusiasta e empenhada por parte dos 
discentes que, mesmo em “confinamento forçado”, encontraram soluções criativas 
para a concretização das tarefas, como por exemplo, a realização de um pequeno 
vídeo alusivo aos problemas ambientais/climáticos, e respetivas propostas de 
atuação em defesa do ambiente e controlo das alterações climáticas provocadas 
pela ação humana.

Prof. Olga Aquino

O homem é livre; mas ele encontra a lei na sua própria 
liberdade.

Simone de Beauvoir

Normalmente, muitas pessoas perguntam-se sobre 
o significado de liberdade. Será que a liberdade é 
sinónimo de fazer tudo aquilo que nos apetece, sem 
olhar a quê ou a quem? Será a liberdade realizarmos a 
nossa vontade a cada momento, só por impulso?
Na minha opinião, a resposta é não. Porquê? Porque, 
se pensarmos bem, ainda antes de existirmos, nós 
não escolhemos como vamos nascer ou como vamos 
ser. Não escolhemos a nossa cor de pele, dos nossos 
olhos ou do nosso cabelo. Vamos crescendo e até 
podemos escolher o corte de cabelo que queremos, 
mas não temos o poder de escolher a nossa saúde, ou 
a nossa maneira de andar. Para além disso, também 
não escolhemos a família ou o lugar onde crescemos, 

tudo isso já existe e nós apenas fazemos parte deste 
cenário já criado. 
Com o passar do tempo, vamos tomando algumas 
decisões e sentimos que somos livres ao tomá-las, 
como por exemplo, escolher a roupa, os amigos com 
quem nos relacionamos melhor, um desporto ou outra 
atividade de tempos livres, o curso que queremos 
seguir na universidade e até a profissão que iremos 
desempenhar no futuro. 
Contudo, todas as decisões que tomamos são 
condicionadas por uma série de fatores, quer sejam 
monetários, sociais, familiares ou mesmo sentimentais. 
Se refletirmos bem, a nossa liberdade está sempre 
restringida, mesmo quando pensamos que somos 
donos de nós mesmos!
Considero que a liberdade não significa podermos 
fazer tudo aquilo que temos vontade de fazer, mas sim 
querer aquilo que nos é permitido fazer. A liberdade 

é a capacidade de agirmos com determinação e 
autonomia, conscientes de que estamos sempre 
limitados por algo, quanto mais não seja pela liberdade 
dos outros. A liberdade de cada um termina quando 
começa a liberdade de todos os que nos rodeiam. É 
como se vivêssemos numa bolha e a nossa liberdade 
estivesse limitada a essa bolha.

Gonçalo Sousa 10.ºA

ensaio Filosófico - sobre a liberdade

Casas típicas da turquia
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No âmbito do Projeto “Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu”, 
embaixadores seniores e juniores foram convidados a participar numa sessão 
“Euroscola”, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Este prémio foi atribuído 
como reconhecimento do excelente trabalho desenvolvido ao longo do ano.
Com grande entusiasmo, alunos e professores partiram do Aeroporto Sá Carneiro, 
no dia 25 de fevereiro, rumo ao Aeroporto 
Basel-Mulhouse-Freiburg, que se situa 
na fronteira entre a Suíça, a França e a 
Alemanha. Foi um voo atribulado, mas 
felizmente correu tudo bem. Saímos na 
parte suíça e logo nos dirigimos à cidade 
francesa de Estrasburgo, onde ficava o 
hotel em que pernoitaríamos. De seguida, 
decidimos jantar na Alemanha, que ficava 
a menos de 10 minutos do nosso hotel.  
Nesse dia pisamos o solo de 4 países: 
Portugal, Suíça, França e Alemanha, tudo 
graças à livre circulação de pessoas dentro 
da União Europeia. O dia 26 foi o grande 
dia, pois fomos Eurodeputados na sessão 
Euroscola! 
O dia começou no Parlamento com o 
encontro dos alunos de todos os estados 
membros da UE (exceto Itália, que na 
altura já estava com elevado número de 
casos de Covid-19). Fomos recebidos, 
pessoalmente, por membros do Parlamento Europeu e também fomos 
presenteados com um vídeo de boas-vindas do Presidente do Parlamento 
Europeu - David-Maria Sassoli. 
Durante estes dias, pudemos comunicar em Inglês e Francês. Após a 
apresentação de todas as escolas, tivemos a oportunidade de fazer perguntas a 
inúmeros membros do Parlamento Europeu sobre diferentes temas. Em seguida, 
fomos almoçar e participamos em diversas atividades, interagindo com alunos 
de todos os estados membros. Da parte da tarde, reunimos por áreas de trabalho 
(Ambiente e Energias Renováveis, Segurança e Direitos Humanos, Jovens 

e Vícios, Futuro da Europa, Migração e Integração, Empregabilidade para os 
jovens), possibilitando o conhecimento e a troca ideias e opiniões. 
Infelizmente, não tivemos muito tempo para podermos apresentar projetos 
mais complexos e consistentes. No entanto,  elegemos 2 representantes para 
apresentarem as ideias de cada grupo na Sessão Parlamentar para serem, 

posteriormente, sujeitas a votação. 
Para votar tínhamos 3 possibilidades: 
contra, a favor ou a abstenção. Para votar 
carregávamos no botão conforme a nossa 
decisão (contra, a favor ou abstenção) 
e em pouco tempo era apresentado 
o n.º de votos total específico, e, 
consequentemente, se o projeto tinha 
sido, ou não, aprovado. No final, houve 
ainda um jogo sobre conhecimento geral 
e foi também cantado o hino da União 
Europeia, enquanto que cada porta-voz 
dos países segurava a bandeira de um país 
da UE que não o seu. 
Terminada a nossa jornada como 
Eurodeputados, fomos para o centro da 
cidade onde saboreamos um prato típico 
de Estrasburgo – Flammekueche. Ainda 
passeamos um pouco pela cidade nessa 
noite e depois dirigimo-nos ao hotel. 

No dia seguinte, fomos descobrir a cidade de Estrasburgo. Visitamos a Catedral, 
fomos à zona histórica, onde existe uma casa datada de 1572, na zona do rio 
(infelizmente não andamos de barco, porque o nível das águas estava muito alto), 
e andamos pelas ruas a conhecer as casas típicas, compramos recordações, etc. 
No dia 28 voltamos para Portugal cheios de histórias para contar. Vivemos uma 
experiência incrível, que nos permitiu perceber que, para além de Portugueses, 
somos Europeus e, por essa razão, devemos valorizar todos o trabalho da União 
Europeia. 

Clube Europeu

a escola em movImento clube europeu

alunos de Viatodos venceram o concurso “eu sou europeu”
Ao longo dos anos, o Clube Europeu desta escola 
tem vindo a desenvolver atividades com os alunos 
que permitem alargar conhecimentos sobre a Europa, 
possibilitando, também, a internacionalização do 
nosso Agrupamento. Entre as muitas atividades 
desenvolvidas no Clube, foi a participação entusiasta 
dos alunos do Ensino Secundário que nos valeu um 
primeiro prémio nos concursos “EuroEscola” e “Eu 
Sou Europeu.” Estes consistiram na oportunidade 
de representar a escola numa sessão no Parlamento 
Europeu em Estrasburgo. 
Este ano, foram os nossos alunos do 3.º ciclo que 
venceram o concurso “Eu Sou Europeu”, cujo prémio 
foi uma viagem a Bruxelas, com a possibilidade de 
visitar o Centro de Visitas da Comissão Europeia e o 
Parlamento Europeu. Infelizmente, devido à situação 
pandémica atual, a viagem foi substituída por um 
prémio no valor de 10.000€, mais tarde convertido 
em computadores para os alunos participantes.
Muitos parabéns aos nossos alunos que representaram 
a escola e que obtiveram um excelente resultado, 
mas também às professoras Guilhermina Vieira, 
Rosa Barbosa, Isabel Fonseca, Filomena Oliveira e 
Alice Faria, que, com tanto afinco, trabalharam para 
alargar os horizontes dos alunos que embarcaram 
nesta aventura…

Mariana Almeida Ferreira e João Guilherme 
Carvalho, 10.ºA

Na madrugada do dia 10 de janeiro de 2020, alunos e 
professores do Clube Europeu entraram no autocarro 
para uma deslocação a Lisboa, cidade onde decorreu 
o concurso “Eu sou europeu”. Neste, os alunos 
da EBS de Viatodos foram avaliados quanto aos 
conhecimentos sobre a História da União Europeia 
(UE), símbolos europeus, alargamentos da UE, papel 
e funcionamento das instituições, valores, princípios 
e direitos dos cidadãos europeus, temas decorrentes 
dos Anos Europeus, entre outros.

Os alunos de Viatodos 
representaram muito bem 
a Escola tendo alcançado 
um honroso 1.º lugar, facto 
que muito orgulhou todos 
os professores envolvidos.

Infelizmente, devido 
à situação pandémica 

que temos vindo a 
enfrentar, não será 
possível realizar a viagem 
a Bruxelas para visitar 
a Comissão Europeia, 
mas haverá sempre novas 
oportunidades para o fazer.
Foi, sem dúvida, uma 
experiência única e 

inesquecível e, para além de ter sido um orgulho para 
nós, também o foi para a escola, visto que fomos os 
primeiros alunos do 3.º ciclo a vencer o concurso 
no Agrupamento e mesmo em todo o Distrito de 
Braga. Temos de agradecer às professoras do Clube 
Europeu, que foram essenciais para o alcance deste 
sucesso. 
Parabéns a todos os alunos e professores!

André Freitas;  Catarina Sá;  Inês Campos e João 
Paulo. (9.ºC)

ida ao parlamento europeu – estrasburgo 
Na rubrica 
da Antena 
1, “Os 
N o s s o s 
A n i m a i s 
Selvagens” 
vamos ao 
encontro da 

muita fauna selvagem que habita o nosso território. 
Calcorreamos as serras, montanhas, “estepes” ou 
zonas húmidas à procura de vida selvagem que pode 
ser avistada em Portugal. Os grandes e os pequenos 
mamíferos vão “aparecer” nos seus ecossistemas 
selvagens, assim como as aves migratórias e 
residentes, por exemplo. Todas as quintas-feiras, no 
programa da ANTENA 1 “Portugal em Direto”, 
vamos olhar, escutar, descrever e conhecer de muito 

perto, os animais que habitam os “pedaços” selvagens 
do nosso Portugal. “Os Nossos Animais Selvagens” 
é uma rubrica da autoria de Luís Henrique Pereira, 
com Sonoplastia e Pós-produção Áudio de João 
Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho 
para ouvir às quintas-feiras no programa “Portugal 
em Direto” da Antena 1, entre as 13 e as 14 horas.
Nas turmas 8.ºA, 8.ºB e 8.ºC, nas aulas de Português, 
este excelente programa de rádio surge como uma 
proposta semanal de Trabalho Para Casa (TPC) – 
transcrições e apreciações críticas, por exemplo. 
Todos os episódios, de poucos minutos, além 
de sensibilizarem os alunos para o respeito pela 
Natureza, são uma fonte de informação significativa. 
São também muito interessantes a nível de recursos 
verbais e não verbais: o vocabulário rico, o tom de voz, 

a articulação, o ritmo, a entoação, a expressividade, os 
silêncios…aproximam-nos do real através da força 
da palavra, dos sons. 
Numa sociedade marcada pela profusão de 
imagens, somos levados a ver sem usarmos a visão 
- imaginamos.  Um pouco à semelhança do que 
acontece com a leitura…
Alguns episódios, disponíveis na RTP Play – 
(Podcasts):
melro, veado, rouxinol, abutres, esquilo-vermelho, 
cegonha-branca, cegonha-preta, lontra-europeia, 
corvo-marinho-de-faces-brancas, garça-cinzenta. 
https://www.rtp.pt/play/p7693/e497999/os-nossos-
animais-selvagens

Prof. Margarida Figueiredo

Veado
Os berros ou 
os bramidos 
fazem-se ouvir 
a centenas 
de metros de 
distância. O 
romper da aurora traz à serra um 
novo encanto: são bramidos muito 
fortes emitidos pela majestade da 
floresta. Servem para atrair as fêmeas 
e para afastar os machos rivais. O 
acasalamento do veado vermelho 
acontece entre setembro e outubro.                                                                                                              
Os grandes machos adultos podem 
atingir os dois metros e meio de 
comprimento, pesam em média cento 
e setenta quilos, mas podem chegar 
aos duzentos quilos, ou mais. A 
pelagem do veado vermelho altera-se 
com as estações do ano, o castanho 
avermelhado aparece nos meses de 
verão e o castanho escuro no inverno. 
Os filhotes têm sempre manchas 
brancas no dorso, uma boa técnica 
de camuflagem, conseguida ao longo 
de muito tempo de evolução, que é 
também usada noutras espécies. Os 
machos são diferentes das fêmeas, 
desde logo mais pesados, já se sabe, 
e com pescoço muito mais robusto, 
eles têm grandes hastes e as fêmeas 
não. Ora as hastes são estruturas de 
natureza óssea, de forma tubular, com 
várias pontas, vão crescendo envolvidas 
numa fina capa de pele rica em vasos 
sanguíneos, depois secam quando 
atingem o tamanho máximo que 
depende da idade do animal.                                                      
  Na serra da Lousã, onde nos 
encontramos, começou há vinte 
e cinco anos um programa de 

repovoamento da espécie que estava 
extinta no local há mais de um século. 
Hoje andam por aqui mais de três mil 
veados. Com a ajuda de uns binóculos 
conseguimos ver a chamada brama dos 
veados, sentir a brama dos veados de 
muito perto. Estes animais ocupam 
diferentes habitats, o veado é o maior 
cervídeo ibérico. Normalmente andam 
em grupos separados, machos para um 
lado e fêmeas para o outro, só se juntam 
na época de acasalamento que é, então, 
em setembro e outubro. Comem 
folhas, bolotas, frutos e cogumelos. 
Os machos adultos conseguem formar 
haréns com vinte fêmeas. Na época de 
acasalamento os machos competem. 
Na altura de reprodução medem forças. 
Primeiro olham-se e, se for caso disso, 
cruzam com toda a força as hastes 
umas nas outras, numa luta cara a cara 
até que o mais fraco desista. Depois do 
acasalamento, as crias nascem numa 
gestação que pode chegar aos duzentos 
e sessenta dias. Ora, os nascimentos 
acontecem entre os meses de maio e 
junho. As fêmeas têm normalmente 
uma cria, às vezes duas. Quando vêm 
ao mundo já pesam dezasseis quilos. O 
desmame acontece dois meses depois, 
mas a independência da mãe, essa, só 
acontece passado um ano. Os veados 
podem ser observados a partir de 
meados de setembro em alguns locais 
do país, por exemplo, a serra da Lousã, 
a Serra da Nogueira, em Montesinho, 
ou então, mais a sul, a serra de São 
Mamede.
https://www.rtp.pt/play/p7693/
e493664/os-nossos-animais-selvagens

Transcrição: Maria Inês Araújo, 8.ºB

lontra - europeia
É esquiva, brincalhona, 
inteligente. Corpo 
alongado, pescoço 
curto, cabeça achatada 
e muito aerodinâmica, 
olhos pequeninos e pelo muito 
espesso e brilhante. São de resto duas 
camadas de pelo impermeável. Uma 
lontra seca pesa o mesmo que uma 
lontra molhada: sete a doze quilos.
 A lontra anda sempre à beira de 
rios ou riachos. É muito difícil de 
avistar, é um mamífero com hábitos 
predominantemente noturnos. Em 
Portugal só se encontra no continente. 
Nas ilhas não há lontras de água doce.
Quando, de facto, não as conseguimos 
ver, encontramos, pelo menos, 
vestígios da presença de lontra: 
dejetos em cima de pedras, troncos 
de árvores caídos ou galhos partidos 
nas margens dos rios. As pegadas de 
lontra também são muito frequentes, é 
assim que muitas vezes lhes seguimos 
o rasto.
A lontra de água doce é mais pequena 
que a lontra marinha, mesmo assim, 
da cabeça à cauda pode medir mais 
de um metro de comprimento, em 
alguns casos. Esta que avistamos, no 
vale do Guadiana, está muito ativa, há 
várias semanas que andamos a tentar 
um encontro à distância. É também 
conhecida como lontra-europeia.
Em Portugal, pode ser vista, então, 
em rios, ribeiros, lagos e albufeiras. 
É o único carnívoro da nossa fauna 
com hábitos predominantemente 
aquáticos. Mergulha e regressa à 

margem, mergulha e 
regressa à margem - 
são horas nisto.
Tem-se alimentado de 
lagostins ou anfíbios, 
como as rãs, e também 

peixes. Para os caçar está munida 
de membranas interdigitais que lhe 
permitem uma grande destreza e 
velocidade dentro de água, é de resto 
uma exímia caçadora.
 As lontras são animais solitários, 
macho e fêmea juntam-se apenas 
durante o curto período de 
acasalamento.  Após a cópula, 
separam-se. A fêmea tem uma 
gestação de sessenta dias. Quando 
as crias nascem ficam ao cargo da 
mãe até ao primeiro ano de vida. 
Em Portugal, a lontra é uma espécie 
abundante, com tempo e muita 
paciência pode tentar avistar-se em 
vários locais bem conhecidos e muito 
ricos em biodiversidade. Mais a norte, 
no Parque Natural de Montesinho, na 
foz do rio Tua, no Pinhão e Régua. É 
nestes locais que têm sido relatados 
avistamentos frequentes. Na região 
centro, pode tentar-se a sorte nos 
rios e ribeiros da Serra da Estrela, 
por exemplo. A sul, o melhor sítio é a 
Costa Vicentina.
Ver uma lontra é um momento 
especial, um momento mágico, tanto 
para os especialistas e investigadores 
como para os naturalistas e amantes 
da vida selvagem.
www.rtp.pt/play/p7693/e501797/os-
nossos-animais-selvagens

Transcrição: Nuno Lopes, 8.ºA

Na minha opinião, o programa de rádio “Os nossos animais selvagens” é muito 
interessante, pois fala-nos da vida dos animais. Nota-se que o programa foi 
realizado com gosto e delicadeza. 
Até agora foram apresentados dez animais. Alguns deles observamo-los no nosso 
dia a dia. O autor descreve muito bem as características de inúmeros animais, 
visita locais onde se podem encontrar e refere o que observa.  Portanto, é através 
dele que podemos alargar os nossos conhecimentos acerca dos animais que 

habitam em Portugal. Ele faz chegar até nós, inclusive, os sons que eles fazem, e 
ficamos a saber, também, se estão a ficar extintos.
A sua voz é muito calma, não fala demasiado depressa, nem muito lentamente, o 
que faz com que o programa se compreenda. 
O programa pode ser ouvido às quintas-feiras no programa “Portugal em Direto”, 
da Antena 1, entre as 13 e as 14 horas. Recomendo.

Lara Moreira, 8.ºB

para além da sala de aula 

https://www.rtp.pt/play/p7693/e497999/os-nossos-animais-selvagens
https://www.rtp.pt/play/p7693/e497999/os-nossos-animais-selvagens
ttps://www.rtp.pt/play/p7693/e501797/os-nossos-animais-selvagens
ttps://www.rtp.pt/play/p7693/e501797/os-nossos-animais-selvagens
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diálogo com pessoa
- Hoje está a ser um péssimo dia! Acordei de manhã, 
o que, por si só, é péssimo, e agora estou a trabalhar 
neste café que me arruinou. Ahhh… eu não era 
assim… eu era feliz! Maldita a hora em que eu 
conheci aquele homem completamente avariado da 
cabeça! Se eu não trabalhasse às sextas, eu seria um 
homem feliz… (olha para o calendário afixado na 
parede). Oh não! Outra vez não! É sexta! Eu preciso 
sair daqui depressa! Se eu fingir estar doente, o meu 
patrão é capaz de me dispensar! (coloca água numa 
chaleira) Anda lá! Aquece rápido, por favor! (Ouve-
se a porta a abrir) Eu nem preciso de olhar, já sei que é 
ele… (Diz desligando a chaleira) 
já não há água quente para fingir 
febre que me salve. Ahhh… 
- Bem-vindo ao Martinho da 
Arcada, em que posso ajudá-lo?
- Gostaria de uma mesa para 
uma pessoa, de um café e de um 
pão com manteiga.
- Com certeza. (aponta para 
a maior mesa do café, onde 
facilmente cabiam 40 pessoas) 
Sente-se ali, que já trago o seu 
pedido. - (murmurando) – Mais 
vale prevenir…
Passam-se sensivelmente dois 
minutos.
- Aqui tem o seu pedido senhor. 
Espero que esteja tudo do seu 
agrado. Bom apetite!
- Já não são precisas essas formalidades, já tivemos 
esta conversa múltiplas vezes. Por favor, chama-me 
Pessoa!
- Peço imensa desculpa, mas a minha posição como 
empregado de mesa não mo permite. Agora se me 
dá licença tenho de atender a mesa número 14. Mais 
uma vez, bom apetite! – (murmurando) – Até parece 
que vou arriscar tratar este homem pelo nome, ele 
muda mais vezes de nome que o relógio muda a 
posição dos seus ponteiros!
Passam-se dois minutos.

- Desculpe, pode trazer um café para o meu grande 
amigo Alberto Caeiro?
- Já o venho servir. – (murmurando) – Humm; vai 
começar o meu inferno. Se ele não fosse o nosso 
melhor cliente, tinha-o posto na rua no primeiro dia 
que o vi! – (regressa à mesa) – Aqui tem o seu café, 
senhor Alberto Caeiro (diz o empregado, enquanto 
pousa o café no lugar à direita de Pessoa).
- Peço desculpa, mas entregou o café à pessoa errada, 
esse é Álvaro de Campos. – (O empregado coloca a 
chávena no lugar imediatamente a seguir. Pessoa faz 

uma cara séria e diz) – Enganou-se novamente, esse 
aí é  Ricardo Reis. 
- Peço imensa desculpa, sei que todos vós sois clientes 
habituais, mas ainda não consegui associar a vossa 
face ao nome … – (murmurando) – porque não há 
nenhuma face para associar!
- Não tem problema! Alberto Caeiro é este senhor à 
minha esquerda.
O empregado pousa o café no lugar indicado e diz:
- Mais uma vez, peço imensa desculpa pelo equívoco! 

Obrigado pela compreensão e bom apetite!
- Espere, os meus amigos acabaram de me dizer que 
ainda não almoçaram. Poderia, por favor, trazer dois 
perus recheados, um leitão assado, cinco bifes do 
vazio e oito garrafas do melhor vinho tinto que tiver?
- Com certeza. – (murmurando) – É por isto que não 
te ponho na rua.
Passados quinze minutos, o empregado chega com 
a comida.
- Aqui tem o seu pedido. Bom apetite!

- Desculpe, poderia trazer 
mais 25 cadeiras? Estão aí a 
chegar mais alguns dos meus 
amigos. E, se for possível, 
traga-me mais duas doses do 
que eu pedi anteriormente.
- Com prazer.
Enquanto o empregado 
tratava dos pedidos, os 57 
amigos começaram a discutir 
sobre o sentido da vida, 
numa harmonia tal que as 57 
vozes pareciam a voz de um 
único homem com distúrbios 
mentais aos berros.
- É oficial, começou o meu 
tormento! – murmurou o 
empregado, enquanto trazia 
um dos infindáveis pratos 
que Pessoa tinha pedido.

O tempo foi passando, o número de cadeiras naquela 
mesa foi aumentando e com ele o número de 
pedidos, o número de dígitos na conta e o volume 
do monólogo deprimente. No final do dia havia 
128 cadeiras, 327 pratos, 67 garrafas de vinho, uma 
fatura de 2053 contos e um empregado à beira da 
insanidade, em cima da mesa de Pessoa. Mas nem 
tudo é mau, ao menos o empregado não teve de 
explicar aos restantes utentes, o motivo de às sextas 
apenas existirem facas para peixe.

João Paulo Gomes, 12.ºA

let’s go blue - Viatodos no contexto da “escola azul” 

“A Escola Azul é um programa educativo do 
Ministério do Mar que teve início em Fevereiro 
de 2018, e pretende, não só distinguir as escolas 
que trabalham o oceano, como levá-las a participar 
decisivamente na formação de jovens, conferindo-
lhes maior literacia no que diz respeito ao oceano. 
Este é coordenado pela Direção-Geral de Política 
do Mar (DGPM) e conta com o apoio científico e 
cooperação da associação Ciência Viva e outras 30 
entidades parceiras”. 
escola azul 
O objetivo do programa é promover mudança de 
atitudes efetivas, que servem de impulso à criação 
de uma sociedade mais azul, mais ligada ao mar e 
à valorização costeira. Em parceria com os diversos 
municípios, procura-se estimular as escolas a 
trabalhar “com o oceano”, de um modo “estruturado, 
interdisciplinar e vertical”, envolvendo a comunidade 
escolar, a comunidade local e diversos atores do setor 
do mar, apelando ao seu sentido cívico e de cidadania. 
Além de promover uma relação mais forte entre os 
jovens e o oceano, e uma maior responsabilidade 
pessoal em relação ao mar, o projeto pretende dar a 
conhecer as possibilidades que existem no mar sobre 
carreiras profissionais. 
O nosso Agrupamento, integrado na rede da Escola 
Azul, propõe-se, desta forma, a privilegiar as áreas e 
os domínios de intervenção educativa. No âmbito da 
Educação para a Cidadania, o tema do oceano surge, 
por exemplo, como uma referência inegável para a 
compreensão das múltiplas relações interculturais e 
científicas no mundo atual. Para se tornarem parte 
do programa “Escola Azul”, as instituições devem 
desenvolver projetos sobre o oceano, integrar alunos 

de diferentes idades, envolver diferentes disciplinas, 
responsabilizar alunos e professores e interagir com o 
setor do mar, como, de resto, acontece na nossa escola, 
envolvendo alunos de diferentes ciclos escolares 
e idades (2.º e 3.º Ciclos, Secundário e Educação 
Inclusiva). Sob a coordenação da professora Ângela 
Viegas, em estreita colaboração com as professoras 
Maria de Fátima Oliveira e Ana Paula Serra, os 

alunos participam, não só nos desafios propostos às 
diferentes Escolas Azuis, como desenvolvem, também, 
atividades de consciencialização e sensibilização de 
toda a Comunidade Educativa para esta temática.
Este projeto iniciou-se, formalmente, este ano 
letivo, e a par das atividades que se encontram em 
desenvolvimento, os alunos já participaram nos 
desafios “#Fazes-me Falta” e “Estreito de Magalhães. 
Destino: o Mundo!”. Na primeira iniciativa 
desenvolvida no âmbito da comemoração do dia 
“Escola Azul”, assinalado a 19 de maio, os alunos 
do 9.ºD foram desafiados na disciplina de TIC e 
Inglês a criar um vídeo, um desenho e uma foto com 
o lema “#Fazes-me Falta”. Esta proposta teve como 
objetivo assinalar, 500 anos depois, a descoberta do 
Estreito de Magalhães. Além disso, os alunos foram 
convidados a participar na iniciativa “Estreito de 
Magalhães. Destino: o Mundo!”. Em articulação 
com as disciplinas de Inglês e TIC, os discentes ainda 
elaboraram um poema que denominaram de “Ode 
to the Sea”. Recentemente, integraram este projeto 
os alunos do 7.º ano, com o desenvolvimento de 
atividades em articulação com a disciplina de TIC 
e as aprendizagens previstas para essa disciplina ao 
longo deste ano letivo.
Pretende-se que as atividades desenvolvidas integrem 
aprendizagens das disciplinas de Inglês, TIC, Ciências 
Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, Educação 
Visual e Português.
Foram constituídos embaixadores desta iniciativa os 
alunos Daniela Machado e Rodrigo Oliveira do 9.ºD 
e Guilherme Carvalho do 10.ºA.

Guilherme Carvalho, 10.ºA e Profª Ângela Viegas

O projeto “Clube dos poetas vivos” 
foi idealizado pela professora 
de Português da turma do 6.ºE, 
onde será aplicado, e conta com a 
colaboração dos professores de EV e 
de TIC da turma, numa perspetiva 
de transdisciplinaridade, como forma 
de promoção e consolidação das 
competências académicas dos alunos. 
Tal como a designação do projeto 
indicia, este debruça-se sobre um dos 
conteúdos da disciplina de Português 
– o texto poético - que se torna, 
muitas vezes, difícil de lecionar, face 
à desmotivação que a maior parte 
dos alunos demonstra perante este 
tipo textual, sendo este de difícil 
apreensão pelos discentes, seja pela sua 
complexa estrutura formal, seja pela 
polissemia das palavras, que encerra 
uma subjetividade semântica difícil 
de entender por crianças tão novas. 
Portanto, urge repristinar o texto 
poético e dar-lhe um justo lugar na sala 
de aula. 
Com a elaboração e consecução deste 
projeto pretende-se dar um singelo 
contributo para o desenvolvimento 
pessoal e social dos alunos, para a 
promoção e consolidação das suas 
competências académicas, mormente 

na disciplina de Português, mas cujo 
eco se deseja que chegue às demais 
disciplinas, mediante o contacto mais 
próximo e regular com o texto poético, 
essencialmente na sua vertente mais 
lúdica e estética e não tanto no que ao 
seu formalismo técnico concerne.

Assim, atendendo às metas plasmadas 
no perfil do aluno à saída da escolaridade 
obrigatória e às características da turma 
onde se implementa, este projeto pode 
constituir uma mais-valia significativa 
no sucesso dos alunos e uma experiência 
relevante no seu percurso académico, 
uma vez que engloba conhecimentos 
específicos das várias áreas académicas, 
com especial relevo para as disciplinas de 
Português, Tecnologias de Informação 
e Comunicação e Educação Visual. 

É, também, uma excelente forma de 
valorizar os conhecimentos de cultura 
geral dos alunos e o despertar para a 
sensibilidade estética, a criatividade, 
a originalidade e o espírito crítico, 
na medida em que o texto poético é 
terreno fértil para se alcançarem tais 
desideratos. 
Pretende-se que este projeto permita que 
o aluno aprenda-a-aprender (aprenda-
a-descobrir) e aprenda-a-brincar, de 
um modo autónomo, recorrendo a 
textos diversos, para produzir os seus 
próprios trabalhos originais, utilizando, 
para tal, os conhecimentos adquiridos 
nas diversas áreas (transversalidade), 
sob orientação dos docentes 
intervenientes no projeto. A liberdade 
será a palavra de ordem para que as 
crianças desta turma possam planificar 
e criar os seus próprios trabalhos, com 
o intuito de lhes permitir desenvolver, 
através deles, a criatividade, o sentido 
estético, o espírito crítico, o poder de 
observação, para além do sentido de 
responsabilidade, autonomia e auto-
regulação, imprescindíveis na sua vida 
futura, enquanto alunos e cidadãos 
integrados numa sociedade organizada.
O princípio da diferenciação 
pedagógica (Ensino Inclusivo) está 

bem patente neste projeto, numa 
perspetiva de igualdade de ensino para 
todos, que nem sempre é cumprida, 
pois a diferenciação pedagógica é um 
processo difícil e a realidade das turmas 
numerosas, com alunos de contextos 
socioeconómicos complicados, 
traduzem-se muitas vezes em contextos 
difíceis de aprendizagem. 
Efetivamente, crê-se veementemente 
que a implementação deste projeto 
permitia às crianças viajar em torno 
do mundo mágico das palavras, 
possa construir mundos fantásticos, 
materializar o que lhes vai no 
pensamento, exteriorizar sentimentos, 
interagir consigo próprios e com os 
outros, tornando-se, assim, pessoas 
mais conscientes de si e do mundo 
que as rodeia. Todas estas premissas 
encontrar-se-ão bem patentes num 
livro de poemas que será produzido 
pelos alunos da turma do 6.ºE, e 
editado no final deste ano letivo.
Desta feita, este projeto poderá 
proporcionar o enriquecimento 
pessoal dos alunos, permitindo-lhes 
conhecer-se melhor, tornando-os mais 
autónomos e mais seguros, logo mais 
felizes.

Prof. Ana Serra

“clube dos poetas vivos” – a poesia como criação rítmica da beleza 

De 10 a 25 de outubro os alunos dos 
2.º e 3.º Ciclos e Ensino Profissional 
participaram na CodeWeek2020.
A Semana Europeia da Programação 
tem sido, nos últimos anos, uma 
atividade à qual o nosso Agrupamento 
se tem associado e que tem contado 
com um entusiasmo cada vez maior 
por parte dos alunos envolvidos.
Numa iniciativa que conta com a 
participação de mais de 80 países e 
envolve um gigantesco número de 
participantes – aproximadamente 4,2 
milhões de pessoas – 92% dos eventos 
são realizados nas escolas.

Com o objetivo de desenvolver 
competências a nível da resolução 
de problemas, da colaboração e da 
análise, desenvolver o raciocínio lógico 
e o pensamento abstrato e desenvolver 
competências e capacidades para 
explorar novas ideias, torna a 
programação acessível a todos, de 
forma divertida e atrativa. Promove a 
criatividade digital e proporciona aos 
alunos a oportunidade de darem os 
primeiros passos na programação.

O Grupo 550
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escola em movImento escola em movImento

a nossa herança não é precedida de 
nenhum testamento, rené Chan, 
1946.
Auschwitz-Birkenau - o campo de 
concentração mais famoso do mundo 
e, hoje, património mundial da 
UNESCO, foi um local de extermínio 
de pessoas entre o ano de 1940 e 1945. 
À entrada, vemos uma inscrição 
um tanto provocatória: “O trabalho 
liberta”. No entanto, todos sabemos 
que Auschwitz nunca foi um local de 
trabalho, mas um local de extermínio. 
Segundo os registos, este era dividido 
em 3 níveis: pouco difícil, permitindo 
uma esperança média de vida dos 
prisioneiros de 86 meses; difícil, 
onde a esperança média de vida dos 
prisioneiros era de 3 meses; e muito 
difícil, no qual a esperança média de 
vida dos prisioneiros era de 1 mês. 
Foi em 1940 que a cidade de Oswieçim 
(nome em polaco) e Auschwitz (em 
Alemão) foi escolhida para instalar 
o mais famoso e aterrador campo 
de concentração de prisioneiros 
do mundo. Esta escolha não foi 
feita pelos Alemães ao acaso, mas 
sim porque já lá existiam inúmeros 
pavilhões, onde seriam aprisionadas 
milhares de pessoas. Era também uma 
cidade munida de redes ferroviárias 
bastante importantes que facilitavam 
o transporte dos prisioneiros, entre 
os quais se destacavam, não apenas 
judeus, como também idosos, doentes 
mentais, pessoas portadoras de diversas 

deficiências, homossexuais, ciganos, 
e claro, pessoas contrárias ao regime. 
No fundo, eram todas pessoas que 
Hitler considerava “dispensáveis”.  Os 
prisioneiros, deportados em vagões de 

gado, supunham que os encaminhavam 
para trabalhos em minas, uma vez que 
a cidade era uma zona de minas. No 
entanto, a verdade era que este era o 
local onde os mesmos seriam gaseados. 
Auschwitz, símbolo da ideologia do 
Führer, é um lugar de memória. Aqui 
situa-se o maior cemitério judeu do 
mundo. Embora não que se possam 
observar os túmulos, mas sabemos, hoje, 
com recurso às mais recentes tecnologias 
de sonar, que na área existem milhares 
de ossadas e não apenas meia centena, 
como antes se imaginava.

 O campo de Auschwitz, para além 
de se encontrar ao serviço do regime 
no que tocava aos gaseamentos, 
também funcionava como despensa 
onde eram armazenados objetos 
roubados aos prisioneiros. No entanto, 
são os pertences judaicos que mais se 
destacam: óculos, utensílios da casa, 
sapatos, malas, livros e cartas são apenas 
alguns deles. Hoje em dia há no museu 
pessoas especializadas na conservação 
destes mesmos objetos cujo material 
está destinado a durar cerca de 70 anos. 
Nalgumas das vitrines podemos 
encontrar, no meio dos vários objetos 
que espelham o terror que ali se viveu, 
toneladas de cabelos humanos, cada um 
com sua história. Os Nazis cortavam 
o cabelo das jovens judias, secavam-
no e vendiam-no com o objetivo de 
que o mesmo pudesse ser útil para 
enchimento para colchões e confeção 
de cobertores, visto que as mesmas 

usavam os cabelos muito compridos 
até ao casamento. Após 75 anos, vemos 
cabelos de muitas cores: 
loiros, ruivos, grisalhos, 
todos perfazendo as 
cerca de 2 toneladas que 
lá podemos encontrar. 
Os conservadores que 
trabalham no museu 
de Auschwitz, querem 
assegurar que, daqui a 
muitos anos, o museu 
possa ser visitado para que 
nunca sejam esquecidas 
as atrocidades que ali 
se cometeram. Para tal, 
tentam preservar, sem 
quaisquer preocupações 
estéticas, todos os 
principais detalhes e 
essência do Holocausto, 
de modo a serem fiéis aos materiais 
originais. Por vezes é, ainda, difícil 
decidir quais os espaços que devem abrir 
ao público, devido a questões éticas. A 
mala é o principal símbolo da existência 
de cada um dos judeus assassinados.
O museu, para além de receber turistas 
de todo o mundo, serve, também, para 

elucidar jovens estudantes sobre este 
período negro da história mundial. No 
campo, por exemplo, eram realizadas 
experiências com gémeos, em vez de 
ratos ou coelhos. No total, 1.300.000 
pessoas foram transferidas para 
Auschwitz-Birkenau; 1.100.000 eram 
judeus. Aqui foram gaseadas 900.000 
pessoas. 
Aquando da libertação dos campos, em 
27 de janeiro de 1945, poucas foram as 
crianças que sobreviveram. Este local 
representa, atualmente, um testemunho 
daqueles que foram assassinados e 
vitimizados durante uma época negra 
da história. E, ao que parece, o regime 
ditatorial que serviu de mote para que 
se tenham praticado tantas atrocidades 
contra a dignidade do ser humano, 
está a ressurgir, como se pode verificar 
pelos regimes extremistas que, a pouco 

e pouco, vão ganhando cada vez mais 
espaço em diversos países do mundo. 
Mundo esse que não aprende com 
os erros, que teima em esquecer as 
crueldades cometidas e que continua a 
não respeitar a diferença.

Guilherme Carvalho, 10.ºA

museu de auschwitz – 75 anos a preservar a memória do horror internacional a lista de schindler – um filme arrebatador baseado em factos verídicos

Este é um filme no qual são feitos 
dois estudos de personagem paralelos. 
Um, o de um vigarista, o outro, o 
de um psicopata. Óscar Schlinder, 
protagonizado pelo ator Liam Neeson, 
que engana o Terceiro Reich, e Amón 
Goethe, representado pelo ator Ralph 
Fiennes, que representa o puro mal. 
Estes são dois homens criados pelas 
oportunidades da guerra. 
Nas ruínas da história mais triste do 
século, Steven Spielberg encontrou, não 
um final feliz, mas sim um testemunho 
segundo o qual a resistência ao mal é 
possível e pode ter sucesso. Spielberg 
transmite, através do filme, a ideia de 
que há uma declaração que precisa de 
ser feita ao mundo, ou, caso contrário, 
a humanidade cairá em profundo 
desespero.
Em ‘’A Lista De Schindler’’, Óscar 
Schindler procura, de início, mão de 
obra barata, e o seu único intuito é tirar 
o maior proveito possível da guerra para 
se tornar rico. Para tal, torna-se íntimo 
das figuras das mais altas patentes do 
regime Nazi, e, durante algum tempo, 
ganhou imenso dinheiro. Porém, a 
sua atitude vai-se alterando ao longo 
do filme, quando testemunha o terror 
que os alemães provocam aos seus 
prisioneiros e a forma desumana com 
que os tratam. Portanto, começou a usar 
as suas fábricas, que produziam panelas, 
frigideiras e invólucros de balas, como 
jogo para enganar os Nazis. A medida 
da audácia de Schindler é, desta forma, 
estupenda, visto que ambas as fábricas 

são tão ineficientes que 
dificilmente contribuem 
para o esforço de guerra 
Nazi. Um homem mais 
cauteloso poderia ter 
insistido que as fábricas 
produzissem panelas finas 
e invólucros utilizáveis 
para torná-las inestimáveis 
para os Nazis. No entanto, 
preferiu salvar as vidas 
de milhares de judeus e 
produzir bens inúteis, a 
apoiar uma guerra que não 
era sua.
No filme, o plano de 
Schindler consiste em 
desviar comboios cheios 
de operários judeus para 
a sua cidade natal, na 
Checoslováquia, onde 
poderão, finalmente, 
ser livres. No entanto, 
quando um dos comboios 
é reencaminhado 
para Auschwitz por 
engano, Schindler entra, 
corajosamente, no campo 
de extermínio e suborna 
o comandante do mesmo. 

Chega até a referir que ninguém 
suficientemente ajuizado entraria 
em Auschwitz em tal missão, se não 
fosse louco. Nos dias que se seguem, 
Schindler pede a Stern, seu amigo, para 
redigir uma lista na qual são registados 
cerca de 1.100 trabalhadores com o 
objetivo de serem transportados para a 
Checoslováquia. É então que Goethe, 
assassino em série e depravado mental, 
surge no filme. O terror do Holocausto 
transposto no filme não aparece porque 
um monstro como Goethe podia matar 
pessoas indiscriminadamente, mas 
sim porque muitos outros homens 
foram arrancados das suas vidas 
quotidianas para se tornarem, na fase 
mais assustadora do filme e desta época 
histórica, tal como Goethe, carrascos 
involuntários de Hitler.

O filme, tal como Spielberg o produziu, 
é assustador e poderoso. A “Lista de 
Schindler” conta ao mundo como o 
Holocausto realmente aconteceu, não o 
explicando, talvez porque é impossível 
aceitar que os seres humanos sejam 
capazes de praticar o genocídio. No 
entanto, o genocídio é, infelizmente, 
comum na história humana e ainda 
acontece atualmente. Se analisarmos 
convenientemente a história, os 
Estados Unidos foram, por exemplo, 
colonizados seguindo uma política 
de genocídio contra os povos nativos. 
A religião e a raça são marcadores 
usados para espalhar o ódio entre 
povos. Portanto, o poder do filme de 
Spielberg não é explicar o mal, mas sim 
insistir que os homens podem ser bons 
diante de si próprios, e que o bem pode 
prevalecer! Afinal de contas, Oscar 

Schindler gastou todo o seu dinheiro, 
ganho inicialmente na sua fábrica para 
comprar a vida de cada um dos judeus 
que faziam parte da sua lista, tendo 
acabado por ficar na miséria.
O final do filme, que mais parece um 

documentário, é arrebatador. No fim 
da guerra, os judeus de Schindler 
encontram-se numa terra estranha. 
Ainda estão presos, mas vivos! 
Entretanto, após avistar ao longe uma 
aldeia, o grupo caminha em direção ao 
horizonte. Na cena seguinte, a imagem 
muda de preto e branco, como se 
manteve durante todo o documentário, 
para colorida. No princípio, pensamos 
que esta pode ser uma continuação 
da ação anterior, até que vemos que 
os homens e mulheres, agora libertos, 
estão no topo de uma colina, vestidos 
de forma diferente. É então que 
percebemos, finalmente, que aqueles são 
os judeus de Schindler, os sobreviventes 
reais, (e não os atores). São também 
os seus filhos que visitam o túmulo de 
Óscar Schindler, do verdadeiro Óscar 
Schindler. O filme começou com 

uma lista de judeus confinados que se 
dirigiam para a morte certa. Termina, 
no entanto, com uma lista de muitos 
deles que foram salvos. “A lista é um 
bem absoluto. A lista, é vida…”.
Este é um filme baseado em factos 
verídicos, que exigiu um trabalho de 
pesquisa minucioso e muito honesto 
por parte do seu produtor, mas que 
valeu a pena!
Há documentários e testemunhos na 
primeira pessoa que afirmam, com 
muito orgulho, que Oscar Schindler 
ficou na miséria por ter comprado tantas 
vidas aos alemães, mas nunca mais 
precisou de trabalhar, porque os judeus 
sobreviventes, e seus descendentes, 
nunca deixaram que nada lhe faltasse 
ao longo da sua vida!
O ser humano é capaz do pior, mas 
também é capaz daquilo que nenhum 
outro ser é capaz… do melhor!

Guilherme Carvalho, 10.ºA

Capa do filme

Menina perdida no meio de cena de guerra

Oscar schindler comovido quando percebe que o dinheiro que esbanjou em 
tempos poderia ter comprado, nem que fosse, apenas mais uma vida.

entrada no campo de concentração de Birkenau

Vedaçoes de arame farpado eletrificado

latas de gás usado para aniquilar judeus

Milhares de sapatos dos judeus

Objetos pessoais dos judeus
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França, 22 De Julho De 1944 
Minha Querida…
Cheguei há 15 dias, depois de uma 
longa viagem de comboio com 
cerca de 2000 homens, todos eles 
remexendo nas suas mãos rostos 
gravados em fotografias, talvez a 
pensar se conseguirão regressar a casa. 
É assombroso encontrarmo-nos ainda 
a caminho, mas já com a mente no 
sítio onde a vaga hipótese de conseguir 
voltar a ver os nossos entes queridos 
diminui entre medo e penumbra. A 
Guerra não é para todos…
Por fim, chegamos num dia chuvoso. 
Chegamos ao local que nos foi, tantas 
vezes, retratado como pavoroso e 
horrível. Nos primeiros 4 dias de 
vida encaixotada numa trincheira, 
vivi uma guerra mais defensiva do 
que ofensiva, na qual a expectativa 
sobre o que ia acontecer me assolava. 
Ao 6.º dia aconteceu o primeiro 
bombardeamento. Iniciou-se o caos, 
não sabia exatamente o que fazer, mas 
via todos a correr e a gritar e assim 
fiz. Corri por entre a lama e mortos. 
Já não conseguia ver muito bem pois o 
fumo ocupava todo o ar, mas consegui 
fugir. Consegui juntar-me aos outros 
homens que também conseguiram 
sobreviver, mas, sem mais segundos 

de espera, começaram a ouvir-se tiros! 
Abraçamos o chão e rastejávamos até 
um ponto de segurança e foi então que 
uma explosão nos assolou! Vi, diante 
dos meus olhos, sobre as minhas mãos, 
um soldado, um homem inocente 
que, tal como eu arriscou a vida para 
salvar a pátria e o orgulho de França. 
Este homem, morreu. Chamava-se 
Emmanuel Le Pen. Tinha dezanove 
anos. Vinha do sul do país e morreu 
nos meus braços. Nos meus braços 
sujos que nesse momento escorriam 
sangue. Sangue que não era meu, era 
de Emmanuel. Sangue que podia ser 
meu se Deus o quisesse, mas que não 
era. Era deste homem, desta criança. 
Os tiros continuavam e, assim, passei 
o dia inteiro apoiado num rochedo. 
Enquanto isso, sobre mim, um morto, 
um homem, um francês.
Ontem tive de visitar todas as 
unidades outra vez, de modo a recolher 
declarações para o meu relatório 
e realizar uma fatídica e macabra 
identificação. O Regimento está em 
contacto constante com o inimigo, 

portanto, sempre que lá vou, sinto-me 
muito inquieto. Regressei às 7:00 horas, 
muito cansado, mas mesmo a tempo 
de falar sobre os problemas pessoais 
de um jovem, muito bom rapaz, que 
recebera a notícia de que a sua irmã, 
uma enfermeira do Exército, e o seu 
irmão, um humilde piloto, haviam sido 
mortos no Somme. O único irmão que 
lhe restava fora ferido com gravidade 
ao serviço de uma outra divisão aqui 
em França e acabara por falecer. Agora, 
está sozinho. Talvez agora percebas 
melhor o que os soldados têm passado, 
constantemente a contar baixas. E eu, 
que continuo na minha vida, com um 
vazio interior cada vez maior, mais 
cansado e odiando tudo o que está 
relacionado com a Guerra.
Há aqui um cemitério onde estão 
alguns dos meus melhores amigos, 
com quem ri e chorei. Amigos que vi 
suicidar e desertar. Vi-o crescer com 
corpos estraçalhados, estendidos à 
espera de que as suas sepulturas fossem 
cavadas. Agora, está cheio! As campas 
estão limpas e arranjadas, cada uma 
com a sua cruz. Às vezes, quando passo 
por perto, visito-o. Há sempre flores nas 
campas. Os franceses, especialmente as 
crianças, parecem ter-se encarregado 
deste pequeno gesto. 

Os nossos bombardeiros estão agora 
mesmo a voar por cima das nossas 
cabeças, neste fim de tarde cinzento. 
Daqui a uns segundos, vou ouvir as 
bombas a estourar. Um beijo de boa 
noite para os porcos Nazis. Detesto 
admiti-lo, mas depois de um dia como 
este, sinto mesmo o peso da idade. A 
Guerra é um jogo para rapazes novos!
As mais recentes notícias da Guerra 
são boas, mas, aqui, estamos a tentar 
não ser demasiado otimistas. Penso 
em ti todos os dias. Imagino como 
estás, o que fazes, enfim… Vou tentar 
escrever-te pelo menos um bilhete 
por dia, embora fique difícil por não 
saber como está tudo aí por casa. Toma 
conta de ti. Eu estou bem, ainda que 
saiba que posso sucumbir ainda antes 
desta declaração te chegar. Mas não 
te preocupes, morrerei feliz. Morrerei 
sabendo que me despedi de ti.
Com Amor;     
Olivier Leroy

Guilherme Carvalho, 10.ºA

entre nós e os lIvros

-para a d.ª Céu, ler é um dever ou um 
prazer? porquê?
resposta: Ler, acima de tudo, é um 
prazer!  
Tudo aquilo que fazemos com gosto, 
tudo o que nos faz sentir bem, tudo 
o que nos acalma, que nos faz pensar, 
viajar e nos enriquece, sem dúvida que 
só nos pode dar prazer, e este começa 
quando nos envolvemos com as 
histórias que estamos a ler. 
Enquanto funcionária de uma 
biblioteca, sinto, também, o dever de 
ler, pois gosto de estar informada para 
poder sugerir/aconselhar os nossos 
alunos, que, muitas vezes, quando 
procuram um livro, pedem uma opinião 
sobre o mesmo. E se eu estiver à altura 
de o fazer, melhor ainda. 

- Uma vez que a Biblioteca escolar e 
os livros fazem parte das funções do 
seu quotidiano, como descreve a sua 
atual relação com os livros?
resposta: A minha relação com os 
livros é muito boa! De facto, os livros 
fazem parte do meu dia a dia, não só 
no trabalho, mas também em casa. 
Sempre que posso, tomo como meus 
companheiros os livros. Adoro ficar 
presa a uma boa história!   

- desde quando descobriu que os 
livros podem ser uma excelente 
companhia?
resposta: Sobretudo desde que 
comecei a trabalhar com eles de perto. 
Na infância, infelizmente, não tive a 
oportunidade de ter os meus próprios 
livros. Lembro-me que o meu primeiro 
contacto com livros foi através das 
bibliotecas itinerantes, aquelas carrinhas 
que percorriam as freguesias, levando 
livros para emprestar às pessoas.
O primeiro livro que li foi “O agosto 
que nunca esqueci”, de António Mota. 
Fui eu que o escolhi, pois chamou-me a 
atenção o título, uma vez que estávamos 
precisamente no mês de agosto. Estava 
de férias, li o livro muito rápido e já 
só pensava na semana seguinte e no 
próximo que iria escolher quando 

a carrinha da biblioteca itinerante 
voltasse a visitar a minha freguesia.  

- O rigor da vida pessoal e da vida 
profissional consome-nos muito 
tempo. por isso, consegue guardar 
tempo para se dedicar à leitura?
resposta: De facto, o corre-corre do dia 
a dia, o trabalho, a vida pessoal, ocupam 
a maioria do nosso tempo, e a leitura 
acaba por ficar para segundo plano. No 
entanto, há momentos, como um dia de 
chuva, que me incitam à leitura. E há, 
ainda, aqueles livros que não consigo 
parar de ler, aqueles que me obrigam a 
ter tempo para eles, pois é impossível 
parar antes de chegar ao fim!
  
- dos livros que já leu, consegue 
identificar o seu favorito? Qual a 
razão dessa escolha?
resposta: Não posso dizer que é o 
meu livro favorito, pois tenho vários 
de que gosto bastante, porém, há 
um livro que me marcou muito. “A 
Cabana”, de William Paul Young, que 
é um livro muito emotivo, carregado 
de espiritualidade, e que me fez pensar 
muito na maneira como lidamos com 
as coisas menos boas que nos vão 
acontecendo ao longo da vida.

- Há algum livro que tenha começado 
a ler e não tenha terminado? porquê? 
resposta: Sim, vários. Se nas primeiras 
páginas o livro não me cativar, sinto-me 
impelida a desistir dele e dificilmente 
consigo chegar ao fim… Tenho de 
gostar realmente daquilo que estou a 
ler.

- Há algum livro que esteja a ler nesta 
altura? Qual?
resposta: Sim, neste momento estou a 
ler “O Deus das moscas”, de William 
Golding, vencedor do Prémio Nobel 
em 1983. É um livro intenso que versa 
sobre um grupo de meninos britânicos 
presos numa ilha desabitada e a sua 
tentativa desastrosa de se autogovernar.

- tem algum escritor de referência? O 
que mais gosta nele? 
resposta. Embora não seja 
propriamente um escritor de referência, 
Altino do Tojal é, para mim, um 
escritor especial, pela maneira simples 
e clara como escreve. Ele era natural de 
Braga, e não sei se é pelo facto de ele 
ter nascido no Minho, mas, ao ler «Os 
Putos», identifico-me com a realidade 
aí descrita, porque as expressões que 
o autor utiliza fazem-me lembrar a 
minha infância. Muitas dessas palavras 
já não as oiço há muito tempo, mas 
sei perfeitamente o que querem dizer. 
Para mim é, sem dúvida, uma leitura 
especial!

- O espaço onde trabalha permite-lhe 
ter a perceção dos hábitos de leitura 
dos alunos desta escola. Considera 
que os nossos jovens leem com a 
frequência desejada?
resposta: Alguns, sim. Mas, 
infelizmente, não tantos quanto 
desejaríamos. Temos imensas 
requisições de livros por parte dos 
alunos. Muitos deles requisitam-nos 
por “obrigação”, a pedido de algum 
professor, ou para cumprir objetivos 
escolares. No entanto, temos (e ainda 
bem) alunos que têm hábitos de 
leitura bem enraizados, e são esses que 
requisitam um livro, que cumprem os 
prazos de entrega, e procuram outro 
livro, por vezes, da mesma coleção ou 
do mesmo género. 

- Quais são os géneros literários e 
quais os livros mais procurados pelos 
nossos jovens na Biblioteca escolar?
resposta: Depende… Como já 
referi, há um grande número de 
alunos que procuram livros para 
fazer apresentações nas aulas, fator 
determinante na sua escolha, uma vez 
que têm de ter em conta o ano letivo 
em que se encontram e as orientações 
curriculares dos professores.
Quando é uma leitura voluntária, 
depende da idade, mas os mais novos 
procuram os livros da coleção Uma 
Aventura, os da Enid Blyton, os 

famosos Diários de um Banana, Harry 
Potter, entre outros.
Os mais velhos, sobretudo as meninas, 
procuram um bom romance, se possível, 
um best-seller.

- em que medida considera a leitura 
fundamental para o crescimento 
pessoal e cultural do ser humano, 
enquanto ser holístico? 
resposta: Hoje reconheço que a leitura 
é muito importante no desenvolvimento 
pessoal e intelectual de cada um de 
nós. E quanto mais cedo criarmos esse 
hábito, melhor ainda, pois acredito que 
tudo o que sorvemos dos livros nos fica 
para a vida!
A leitura ajuda-nos a pensar, a crescer, 
a saber, ajuda-nos mesmo na maneira 
como nos relacionamos com os outros, 
connosco próprios e com o mundo. 
Como disse um dia alguém: “Para saber, 
é viajar ou ler.” E eu não posso estar 
mais de acordo com esta afirmação.

- Na sua opinião, o que poderão fazer, 
a escola e também os profissionais com 
funções na Biblioteca escolar, no que 
diz respeito ao hábito de manusear e 
ler livros com maior frequência?
resposta: É certo que a escola e os 
professores têm um papel importante. 
Há muitos alunos que só procuram 
os livros quando são orientados, 
ou obrigados pelos professores. 
Desenvolver hábitos de leitura não 
é uma tarefa fácil, sobretudo quando 
os alunos dispõem de um acesso tão 
fácil e tão rápido ao mundo digital. 
Contudo, acredito que o papel dos pais, 
e o trabalho que é feito por eles em 
casa, é de igual forma importante, pois 
a iniciativa não tem de partir, apenas, 
da escola. Porque será que se perdeu o 
hábito de oferecer livros? Ler histórias 
aos filhos e oferecer-lhes livros é um 
excelente investimento na sua formação 
e educação enquanto alunos e futuros 
cidadãos. Há sempre um livro que será 
especial, um do qual eles vão gostar e 
que levarão consigo para a vida.

Céu Miranda do Vale

entrevista - céu miranda do Valecarta de Guerra

No dia em que Adolf Hitler morre, a 
30 Abril 1945, um coronel das SS, de 
seu nome Manfred, apodera-se de um 
valioso tesouro Nazi, roubado de um 
cofre em Munique, contendo bens 
pessoais do próprio Führer. Entre os 
bens, descansam uma pistola dourada 
e o retrato da mãe de Hitler, que se 
revela uma fonte de códigos deixados 
pelo próprio. No entanto, este nunca 
imaginaria que esses mesmos códigos 
fossem descobertos pelo seu mais 
mortal inimigo. 

Tal e qual a obra anterior de Domingos 
Amaral, “Enquanto Salazar Dormia”, o 
protagonismo é de novo entregue a Jack 
Gil, antigo agente dos serviços secretos 
ingleses, que tem de lidar, desta vez, 
com um oponente terrível e inesperado, 
o seu pai. Este é um colecionador 
de tesouros Nazis, e que obriga o 
protagonista a ajudá-lo na sua demanda 
pelos valiosos artefactos que muitos 

Nazis, como Manfred, tentam vender 
em Lisboa, antes do seu obrigatório 
exílio na América do Sul.
Ao mesmo tempo, Jack tem de lidar 
com a sua antiga paixão, a fogosa, 
surpreendente e misteriosa Alice, 
sempre dúbia nos seus comportamentos 
e nas suas alianças e motivações. Jack 
Gil tenta, ainda, organizar a sua vida, 
namorando com Luisinha, irmã da 
sua supostamente desaparecida noiva, 
Alice, e à qual pretende amar, depois 
de uma vida de libertinagem, que, por 

vezes, tem dificuldade em deixar para 
trás.
“O Retrato Da Mãe De Hitler” rodeia 
a vertente da espionagem, centrada em 
Lisboa, que, por norma, fica de fora 
do roteiro da literatura relativa a este 
período, tão importante e cativante, 
da história. Isso acontece, porque, em 
termos bélicos, a guerra não passou 
por Portugal. No entanto, em termos 
de informação, segredos e espionagem, 
Portugal, e principalmente Lisboa, foi 
palco de importantes movimentações.

Sem momentos mortos e com uma 
escrita clara e descomplexada, capaz de 
prender o leitor, este romance apresenta 
uma série de pormenores curiosos 
sobre a sociedade portuguesa da época, 
retratando o modo de vida no nosso 
país nos tempos de Salazar, onde as 
liberdades eram muito limitadas. Basta 
ver, por exemplo, como era difícil a 
relação com o cinema de Hollywood, 

aqui bem retratada pela paixão da 
personagem, Luisinha, que não era 
nada bem vista.
Esta obra é, portanto, um bom retrato 
de uma época não muito distante, 
mas, no entanto, muito diferente da 
atual, bem cimentado numa profunda 
investigação por parte de Domingos 
Amaral. Este é um romance animado, 
vivo, cativante, uma ótima escolha para 
uma descontraída e entretida leitura.

Guilherme Carvalho, 10.ºA

“O retrato da mãe de Hitler”

30 toneladas de ouro roubado pelos nazis, encontrado num palácio polaco

adolf Hitler

Maria do Céu Gomes Miranda do Vale, 43 anos, casada, mãe de dois filhos e ex-aluna da nossa escola, é aqui Assistente  
Operacional desde 1999.
Começou por exercer funções na biblioteca, sem horário completo, mas logo o viu preenchido quando, nesse mesmo ano, 
exerceu as funções de telefonista. Nessa altura, trabalhou em parceria com a funcionária da biblioteca, D.ª Laura Lemos, 
relação que resultou numa grande amizade, tal foi a cumplicidade e a cooperação entre ambas. 
Foi em 2012, quando a D.ª Laura se aposentou, que a D.ª Céu assumiu as funções da biblioteca escolar a tempo inteiro, 
proposta pelo então Diretor, Prof. Fernando Martins. Foi então que abraçou esta incumbência, que exerce até hoje com 
muita competência e solicitude.
Declare-se culpado aquele que nunca pediu auxílio à D.ª Céu para procurar um livro específico, entre tantos, que nunca lhe 
pediu um conselho de leitura, que nunca pôde contar com os seus préstimos, enquanto conhecedora de todas as valências 
da nossa biblioteca escolar. Procurar a D.ª Céu na biblioteca é o mesmo que rumar até um porto seguro, é obter auxílio e 
orientação face às necessidades de cada um. É com esta consciência que a D.ª Céu cumpre diariamente a sua prestimosa 
ação, em prol do bem maior desta escola - os nossos alunos!
É desta forma que a sua função lhe faz sentido e lhe dá a nítida perceção de que a biblioteca escolar é um espaço muito 
acolhedor, onde se sente realmente bem, que não trocaria por nenhum outro. 
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Na Escola de Rio Covo, Sta. Eulália, os alunos são 
colocados perante a participação empenhada nas 

atividades promovidas, nomeadamente nas que estão 
enquadradas no âmbito da Educação Ambiental, articuladas 
com os conteúdos previstos na disciplina de Estudo do 
Meio. A atividade “Água Segura” enquadra-se nas temáticas 
da disciplina, sendo concretizada através da realização de 
experiências, não só no que diz respeito à sua componente 
prática, mas também na teórica. É, ainda, uma temática 
enquadrada na disciplina de Educação para a Cidadania, 
promovendo atitudes responsáveis nas crianças relativamente 
à proteção deste bem, imprescindível para a sobrevivência do 
ser humano.

A componente prática deste projeto tem sido dinamizada 
pelo Engº Diogo Navarro, da empresa “Águas de 

Barcelos”, através da realização de um conjunto de 
experiências em contexto escolar. Este ano letivo, devido à 
situação de pandemia em que vivemos, esta componente 
prática foi apresentada online, com a apresentação de 
um PowerPoint “Água é Vida”. Também foram exibidos 
vídeos, através de teleconferência, sobre a condensação, 
filtração da água, ciclo urbano da água, entre outros. A 
componente prática do projeto tem sido desenvolvida na 
sala de aula pela docente titular de turma. 

Esta sessão teórico-prática foi concretizada, em 
simultâneo, nas escolas de Rio Covo Sta. Eulália, 

Silveiros e Couto de Cambeses, com os alunos do 4º ano.

Foi uma experiência de partilha de conhecimento 
muito positiva.

Água segura 

cOVid-19: sessão de esclarecimento

Realizou-se na Escola Básica de Rio Covo, Sta. Eulália, em cada uma 
das turmas da escola, uma sessão de esclarecimento sobre o vírus 

que provoca a doença COVID-19, bem como as regras que temos de 
seguir para evitar/minimizar os riscos de contágio. Estas sessões foram 
apresentadas por uma enfermeira da Unidade de Saúde Comunitária de 
Barcelos e Esposende. A técnica de saúde apresentou um vídeo sobre os 
comportamentos que devemos evitar e as regras que devemos cumprir para 

que não sejamos contagiados 
pelo vírus SARS-CoV-2.

A enfermeira dialogou com 
as crianças sobre os receios 

e os medos que estas têm deste 
vírus, tendo-as tranquilizado, 
através do esclarecimento 
sobre a forma como se devem 
comportar em relação à situação 
de risco. Também não deixou 
de sublinhar que se estivermos 
bem informados sobre a forma 
como se propaga, podemos 
agir adequadamente e assumir 
comportamentos de prevenção 
que evitam/minimizam o 
contágio, nomeadamente, a 
higienização frequente das mãos 

e materiais, o cumprimento da etiqueta respiratória e o distanciamento 
social.

dia mundial da alimentação

Ao longo dos anos, a Escola Básica de Rio 
Covo, Sta. Eulália, tem vindo a incentivar 

comportamentos promotores de uma 
alimentação variada e saudável junto dos alunos 
e da comunidade educativa. Neste ano tão atípico, 
devido à COVID19, a preparação da atividade não 
foi realizada em contexto escolar, mas sim em 
casa, por cada aluno, juntamente com os seus 
familiares. O trabalho na escola passou por 
uma prévia sensibilização para a importância 
de incluir a fruta nas principais refeições. Esta 
sensibilização pretendeu desenvolver comportamentos, atitudes e valores que 
os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde alimentar. 

Paralelamente, fez-se uma apresentação de várias 
frutas típicas desta altura do ano e tradicionais 
na nossa região, salientando a importância deste 
consumo, uma vez que a sazonalidade dos produtos 
evita a utilização de fertilizantes e conservantes. Foi 
neste contexto que se comemorou o dia mundial da 
alimentação 2020, com as turmas do primeiro ciclo e 
do jardim-de-infância totalizando, assim, 48 alunos. 
Os alunos trouxeram a salada que prepararam em 
casa e fizeram a sua degustação na escola, no lanche 
da manhã. Adoraram!

Onda rOsa

Mais uma vez, a escola de Rio Covo, Sta. Eulália, 
promoveu atividades de sensibilização na 

comunidade educativa para esta problemática, tão 
atual, que é: o cancro da mama.

Sendo assim, o mês de outubro, mais concretamente 
a segunda quinzena, foi dedicada a esta temática. 

Nesse sentido, e como forma de chamar a tenção dos 

membros desta 
c o m u n i d a d e 
educativa, e 
de outros, a 
nossa escola 
foi decorada a 
preceito, com 
balões cor-
de-rosa nas 
duas entradas. 
Paralelamente, e no sentido 

de relembrar a importância 
da prevenção desta doença 
como a melhor arma que cada 
um de nós possui, as crianças 
do primeiro ciclo e do 
jardim-de-infância encheram 
um balão onde colaram a 

mensagem “cuida-te“, que levaram para 
casa, para oferecer aos membros da 
família, uma vez que esta problemática 
não distingue géneros. O feedback dos 
alunos e a colaboração dos Encarregados 
de Educação e restante família foi tão 
positiva que a “latinha” de donativos para 
a Liga 

Portuguesa Contra o 
Cancro, rapidamente 
ficou cheia. 

É reconfor tante 
saber que uma mensagem tão importante como 

esta produziu o efeito desejado.
Atividades realizadas na escola:

 Rio Covo -  Sta. Eulália

a voz dos maIs pequenos

As crianças do pré-escolar do Centro 
Escolar de Viatodos comemoraram 
o Dia da Floresta Autóctone, no 

passado dia 23 de novembro, um 
dia estabelecido para promover a 
divulgação da importância de proteger 

as florestas naturais.
De galochas calçadas, 
partiram até ao bosque, 
onde recolheram 
algumas raízes para 
replantarem na 
escola, levaram terra e 
observaram algumas 
das espécies florestais 
existentes.
Aproveitaram para 
observar as pinhas, as 
bolotas e as folhas de 
várias cores.

dia da Floresta autóctone encontro com escritores 
O Centro Escolar de 
Viatodos tem participado 
no Encontro Online com os 
escritores: António Mota, 
Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada e também com 
o músico Daniel Completo. 
António Mota apresentou-
nos o livro “Casa de Palavras”, 
um retrato dos 40 anos de 
vida literária deste escritor.
Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada exibiram o seu 
livro “Cantos e Contos tradicionais”, 
um livro delicioso, com histórias que 
todos conhecemos.
Ambos os livros foram musicados 

por Daniel Completo que, de forma 
fantástica, animou as histórias.
No próximo mês, o encontro está 
marcado com Pedro Seromenho.

Nos dias 20 e 30 do passado mês de outubro, as senhoras enfermeiras da Unidade 
de Saúde de Barcelinhos promoveram uma sessão de esclarecimento sobre o vírus 
da COVID-19. 
Nunca é demais relembrar aos nossos 
alunos as recomendações da DGS 
para evitar o contágio: lavar as mãos 
frequentemente, estar atentos a sintomas 
(febre ou tosse), não partilhar objetos 
pessoais, respeitar o distanciamento 
social, entre outras. 
Também nos alertaram para partilharmos 
com quem nos rodeia o medo que 
sentimos em relação a este novo vírus, que já vitimizou tantas pessoas em todo o 
mundo, não sem dar ênfase a uma mensagem de esperança – Porque vai ficar tudo 
bem! 
E não esquecer: esconder o espirro debaixo do braço!

enfermeira explica a cOVid-19
Este ano, os alunos do 4.º ano da nossa escola 
participam, quinzenalmente, no PROJETO 
FILOSOFIA PARA CRIANÇAS - LEITURAS 
E AVENTURAS NA FILOSOFIA. Este é 
promovido pelo Município de Barcelos, em parceria 
com a APEFP (Associação Portuguesa de Ética e 
Filosofia Prática).
O objetivo destas sessões é promover nos alunos 
o autoconhecimento, o pensamento crítico e a 
reflexão acerca do que os rodeia. Visa, também, 
munir as crianças com determinadas ferramentas 
que as ajudem a chegar, por elas mesmas, à solução 
dos seus próprios problemas. É, sem dúvida, um 
projeto valioso no desenvolvimento de habilidades 
cognitivas e de argumentação, essenciais para o seu 
sucesso académico e pessoal.

Filosofia para crianças

No passado dia 4 de novembro, a nossa escola foi distinguida com o Selo ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA, uma iniciativa Leya Educação. Os 
projetos a concurso foram “A nossa porta é de todos” e “Concurso de Provérbios “, da autoria da professora Patrícia Ramos, com a turma do 4.° ano, 
no ano letivo 2019/2020.
Parabéns a todos os participantes! 

selo “escola amiga da criança” 

No dia 11 de novembro, quarta-feira, celebrou-
se, na nossa escola, o S. Martinho, com a 
realização do tradicional magusto. Nele 
participaram os alunos, os professores e as 
assistentes operacionais.
Neste dia houve meninos que trouxeram vestidas 
roupas tradicionais, todos comemos castanhas, 
saltámos à fogueira, pintámos a cara com cinzas 
e bebemos sumo. Foi uma celebração diferente 
da dos anos anteriores, porque as turmas 
estiveram separadas, usufruindo da festa à vez, 
devido à pandemia pela COVID-19.
Mesmo assim, foi muito divertido!

magusto na escola
Na semana de 23 a 27 de novembro, a 
ciência invadiu a nossa escola.
Desde os mais pequeninos, do pré-
escolar, até aos mais crescidos, do 1.º 
CEB, todos procuraram respostas a 
várias perguntas: O ar ocupa espaço?, 
Será que flutua ou não? Como sobe 
um foguetão? Dissolve ou não? 
Como entra um vulcão em erupção? 
O ar existe? Tem peso? Que cor vai 
aparecer? A pinha diz-nos o tempo? 
Como funcionam os nossos pulmões? O que é a pressão atmosférica?
Foram tantas as perguntas que procuravam uma resposta...e tantas as descobertas 
que fizemos!  

semana da ciência

atividades realizadas pelo Centro escolar de Viatodos
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As crianças do Jardim de Infância de Chavão não deixaram de assinalar a data de 31 de 
outubro, alusiva ao Halloween, e decoraram a escola a condizer com a tradição. 

Comemoração do s. Martinho por videoconferência
No dia 11 de novembro de 2020, a turma do 1º e 2º anos da Escola Básica 
de Negreiros, comemorou o Dia de S. Martinho de uma forma muito 
especial e diferente, mas em segurança. 
Neste dia, fizemos uma videoconferência com os alunos da pré-escola de 
Negreiros e cantámos a canção “Uma, duas, três castanhas”, com gestos. 
Foi muito giro!
A turma do pré-escolar também cantou uma linda canção sobre este tema!
Esta atividade foi muito interessante e divertida, pois conseguimos “matar” 
as saudades dos nossos amigos, mesmo à distância.
Neste dia, na sala de aula, também lemos a lenda de S. Martinho em banda 
desenhada e fizemos um cartucho para as castanhas. No recreio, fizemos 
e saltámos à fogueira, comemos castanhas assadas, cantámos e brincámos.
Foi um dia muito especial e inesquecível!

Trabalho realizado pela turma do 1º/2º Ano

eB1 de negreiros
O magusto na escola

São Martinho está a chegar,
carregadinho de castanhas
prontas a saltitar
para as mãos de quem as vai degustar!

Este ano aqui na escola
será tudo muito diferente.
Ainda assim haverá um belo magusto
para toda a gente!

Higienização, desinfeção e distanciamento, 
também não devem faltar.
Se tudo isto for cumprido,
talvez ainda dê para a fogueira saltar!

Só para terminar
gostaríamos de pedir,
a toda a sociedade
que mesmo com a máscara
não deixem de sorrir!

Trabalho realizado pela turma do 4ºano

acróstico sobre a lenda de são Martinho 
Martinho era um soldado
Andava no seu belo cavalo
Rápido, valente e armado
Trazia uma capa a abrigá-lo.
Ia a caminho de Gália  
No caminho encontrou um pedinte
Havia uma capa para partilhar 
Oh, como gostou de ajudar! 

Trabalho realizado pela turma do 3º ano 

Ilustrações realizadas pelos alunos do 1.º ano

entre nós e as palavras

planeta em risco

Cada vez há mais poluição,
as pessoas não sabem pensar
que o Planeta onde vivem
é para preservar.

Nos campos mais belos
um campo fica sem cor,
a beleza que tinha
vamos ter de repor.

O ar do Planeta
está a ficar escuro,
dele precisamos de cuidar
se o queremos puro.

A água que existe
é para preservar,
por isso devemos
dela cuidar.

Vamos ter muito que fazer
se o Planeta queremos recuperar,
ele está em risco
dele vamos tratar.

Miguel Carriço, 6ºE

ler

Ler é saber
Mas é preciso compreender.
Num livro vou pegar
E vou-me calar
Para ninguém incomodar.

Amanhã tenho teste
Mas não estudei
Porque sou uma peste.

Um texto vou escrever
Mas só gosto de ler
Por isso, fico a remoer.

Tirei má nota
Vou ficar sem telemóvel
E também imóvel.

Mas isso não me impede de ler
Para ficar a saber
Pois ler é fundamental
Para afastar o mal
E isso deveria ser viral.

Simão Cardoso, 6ºE

amizade

A amizade não se compra
Como um bem material.
A amizade ganha-se
Como um presente especial.

Tenho muitas amizades
Não as quero perder
Para mim são um prémio
Tudo faço para as ter.

Da amizade quero mais
Parece-me norrmal
Os meus amigos são especiais
E na minha vida essenciais.

Ariana Azevedo, 7ºE

Questionário

AEstava o Planeta a adoecer
Quando avistou um humano
E quis saber:
- Humano, porque estou eu a morrer?
- Deve ser a poluição que te está a fazer sofrer.
- Humanos, porque não param de o fazer?
- Porque nos dá dinheiro
Alimenta-nos a ganância
Isso dá-nos muito prazer.
- Mas até tu o vais fazer…
- Não, Planeta! Não te quero ver morrer!

Fátima Fonseca, 6ºE

Vício Gigante

O telemóvel é um vício
Pegas nele no início
Não há quem to consiga tirar
Nem os castigos te conseguem tratar.

É muito divertido jogar
Depois não consigo parar
Nem me consigo concentrar,
Quanto mais estudar.

Comigo tentam falar
Mas estou sempre a jogar.
Quando vou para o meu quarto,
Faço tudo, menos descansar.

Quando me tiram o telemóvel
Fico logo amuado
Mas no final entendo
Que estou muito errado.

Gonçalo Gomes, 6ºE

amor de irmão

Parece até que é paixão
Mas não é paixão
É só amor de irmão.
Há quem queira explicação,
Há quem não entenda a razão,
Há até quem duvide da minha intenção.
Pode haver neste mundo
Quem consiga tirar-te de mim,
Mas nada nem ninguém
Te pode tirar do meu Coração.

Luana Oliveira, 7ºF

as flores

As flores vivem no jardim
com pozinhos de perlimpimpim
brilham sem parar 
e começam a dançar.

As avós tratam delas 
com muita alegria
ajudam-nas a crescer
com muita sabedoria.

Mariana Faria da Silva, 7ºF

autorretrato

Eu sou o João
Gosto de brincar 
Sou brincalhão
E adoro falar

Acho-me bonito
Sou muito vaidoso 
Ando sempre aflito 
E sou muito teimoso

Tenho caracóis 
E olhos castanhos 
Parecem faróis
E aceito desafios estranhos 

Tenho muitos amigos 
E neles confio
Fazer amizades comigo 
É um grande desafio 

Gosto de ser assim 
Sou muito feliz 
Confiem em mim
Foi o destino que quis

João Ferreira, 7ºD

a arte poética em pessoa, em espanca… e 
em mim

Se Pessoa sente apenas com a cabeça
E Florbela sente apenas com o coração
Não sou nem um nem outro
Pois sinto a dor, mas imagino-a também

Pôr as coisas em duas cores 
Nunca irá funcionar
Podemos tentar ignorar as nossas dores
Mas sentir, nunca o conseguiremos evitar

Há quem diga que quem muito sente fica doente
E até pode ser verdade 
Mas para mim é indignidade 
Não viver profundamente

Portanto se tiver de simplificar
as calhas e o comboio
Apenas funcionam quando juntos,
Nenhum deles a ordenar.

Catarina Pereira, 12.ºA

ser poeta não é pouco
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Foi, sem dúvida, um dos maiores dramaturgos 
portugueses do século XX. Falamos de António 

Martinho do Rosário, que assinava como Bernardo 
Santareno, o seu pseudónimo. No passado dia 
dezanove de novembro de 2020, celebramos o 
centenário do seu nascimento. 

Santareno nasceu em Santarém, em 1920. Até 
1939, estudou no 

Liceu Nacional de Sá 
da Bandeira, também 
em Santarém. Mais 
tarde, em 1945, 
viria a entrar na 
Universidade de 
Coimbra, onde, em 
1950 se licenciou 
em Medicina e se 
especializou em 
Psiquiatria. Recebeu 
duas vezes o galardão 
na categoria de 
Teatro dos Prémios 
Bordalo. Acabou por 
falecer no ano de 
1980, aos 59 anos. 
No ano seguinte á 
sua morte, foi feito Grande Oficial da Ordem Militar 
Sant’Iago da Espada, condecoração oferecida em 
casos de mérito literário, artístico e científico.

Muitas das suas obras, como: O Lugre, A 
Promessa e Nos Mares do Fim do Mundo, 

foram inspiradas em experiências de vida próprias. 
Entre os anos de 1957 e 1958, cumpriu com a 

sua função de médico, em algumas embarcações 
portuguesas responsáveis pela pesca do bacalhau. O 
que aí aconteceu inspirou as obras anteriores. Uma 
das obras, O Lugre, inspirou o filme de março de 
2020, Terra Nova e ainda uma série com o mesmo 
nome, que passou na RTP, entre junho e setembro, 
com a transmissão de um episódio por semana.

Sempre se considerou um homem de Esquerda, 
tendo-se filiado no Partido Comunista Português, 

no ano de 1941. Era contra o regime salazarista e 
fascista que vigorava em Portugal na altura. Esta 
sua oposição ao regime trouxe-lhe vários problemas, 
dos quais se destaca a retirada de cena da sua obra 
A Promessa, pelo regime que, por sua vez, tinha sido 
pressionado pela Igreja Católica a tomar esta decisão. 

A sua obra O Judeu, foi escrita antes da Revolução 
dos Cravos, mas só chegou aos palcos depois 

da queda do fascismo. Nesta obra, Santareno critica 
o regime político e ainda a falta de liberdade de 
culto, causada pelo Santo Ofício. Alguns acreditam 
que O Judeu marcou um momento de viragem na 
literatura portuguesa moderna e consideram a obra 
um documento social, político e literário único. 

Um aspeto que também marcou muitas das obras 
de Bernardo Santareno foi, sem dúvida, a sua 

orientação sexual. Bernardo Santareno mostrou a 
sua homossexualidade em duas obras - O pecado de 
João Agonia, em que o pecado é a orientação sexual 
da personagem e em Vida Breve em Três Fotografias, 
cuja prostituição masculina é retratada como ponto 
maior.

O escritor tem apenas uma obra em prosa, Nos 
Mares do Fim do Mundo. O próprio chegou 

mesmo a dizer: “Já tenho às vezes pensado num tema 
para um possível romance, mas mal me descuido e ele 
está em forma de teatro, …” 

Santareno é, definitivamente, um escritor que vale 
a pena conhecer e ler! Portanto, deixamos aqui 

uma recomendação de leitura: O Judeu.  E ainda 
aconselhamos a assistirem à série ou ao filme Terra 
Nova (a série é constituída por treze episódios, que 
nos fazem ficar “colados”. Pode ser vista na RTP Play) 

Érica Miranda
Inês Oliveira

José Miguel Campinho
Luísa Mafalda Pereira (10.ºB)

O centenário de Bernardo santareno

O relógio marcava as sete e meia, e no 
jardim da cidade lá estava Ela. Mais 
uma vez, como tantas outras vezes, à 
espera do velho e ferrugento autocarro, 
sabendo que o dia que a esperava seria 
mais um para a já gigantesca lista de 
cansativos dias de trabalho. O relógio 
marcava as sete e meia, e do outro lado 
do jardim, Ele recolhia as folhas caídas 
das árvores, já carcomidas pelas chuvas 
que, na época, caíam incessantemente, 
só amainando para, uma vez ou outra, 
ajudar, também, a Natureza a amainar.
Ele, um jardineiro misterioso que viera 
há pouco tempo para a cidade, era 
tímido, alto, esguio, de cabelos curtos 
e unhas bem tratadas… Desde que 
chegara à cidade não havia feito amigos, 
raramente era visto à conversa com 
alguém, e, quando questionado sobre 
algo, geralmente respondia da forma 
mais “seca” possível, o que afastava, 
cada vez mais, aqueles que tentavam, de 
alguma forma, com ele conviver.
Ela, empresária bem-sucedida, 
provinha de uma família pobre que 
habitava a vila desde sempre. Era 
uma trabalhadora audaz, inteligente e 
extremamente bela. Por onde quer que 
passasse, chamava sempre a atenção de 
todos os homens, de todas as idades, 
casados ou não. Porém, a beleza da 

jovem estava com os dias contados… 
Apesar de nada o prever, o seu destino 
estaria, brevemente, ligado a uma ronda 
macabra de acontecimentos.
Além disso, Ela era envolvida por outra 
paixão - o seu imenso amor por flores! 
Desde criança que era obcecada por 
plantas e flores. No interior de casa, o 
que rapidamente saltava à vista eram 
vasos repletos de diferentes espécies 
de plantas e flores. Mas, algo na cidade 
incomodava a rapariga - todos os dias, 
quando se deslocava para a paragem 
do autocarro, era defrontada com as 
flores murchas e desmazeladas do 
jardim da praça central. Um dia, porém, 
Ela reparou que um misterioso vulto 
começara a tratar da flora.
Os dias iam passando e a jovem 
continuava com a mesma vida 
rotineira… No entanto, agora existia 
uma nova atração: o jovem que 
reavivara o jardim! A vontade para 
convidá-lo para um possível encontro 
só aumentava dia após dia.  
Numa manhã de domingo, chegada à 
praça, a euforia d’Ela logo acabou por 
transformar-se em receio, visto que 
ouvira, durante a sua viagem, que uma 
outra jovem desaparecera na vila… Não 
eram amigas, mas a rapariga sentiu-se 

invadida por um calafrio… Afinal, a vila 
era pequena e todos eram conhecidos 
uns dos outros. Mas a preocupação 
rapidamente desapareceu, mal notou a 
existência do rapaz.   
Tal como as flores, também Ele 
estava diferente, parecia estar mais 
simpático e feliz... A conversa durou 
quase uma hora, e, no fim, lá arranjara 
coragem para convidar o rapaz para 
um encontro naquela mesma noite. 
Ela tinha-se arranjado como nunca, 
queria impressionar o rapaz. Ela fora 
a primeira a chegar, não aguentava a 
ansiedade, estava muito apaixonada, 
queria que aquela noite fosse mágica... 
Depois de algum tempo, Ele apareceu 
com um visual não muito agradável 
para um encontro romântico...  
Os dias foram passando e o jovem casal, 
depois de várias conversas, começara a 
namorar. Ela nem imaginava que havia 
cometido a pior asneira da sua vida no 
dia em que fora conversar pela primeira 
vez com o estranho rapaz.
Algumas semanas passaram e raparigas 
continuavam a desaparecer na vila, mas, 
por coincidência, as flores da praça 
estavam cada vez mais belas… Ele, 
continuava a tratar das flores e, quanto 
a Ela… Bem, Ela estava desaparecida, 

mas certamente que estaria feliz, visto 
que agora fazia companhia às flores. 
Aliás, agora ajudava a embelezá-
las, enquanto adubo, naquele jardim 
insuspeito... Naquele belo jardim…

João Guilherme Carvalho, 10ºA

a pétala – À mercê de um leitor atento

ensIno secundárIo

12.ºaNO, 
CUrsO CIeNtÍFICO-HUMaNÍstICO, 
CIÊNCIas e teCNOlOGIas (2019/20)

taxa de conclusão do ensino secundário
Alunos inscritos: 14
Alunos que concluíram o ensino secundário: 14 – 100%
Alunos que que não concluíram o ensino secundário: 0 – 0% 

taxa de ingresso no ensino superior
Alunos em condições de se candidatar: 14
Alunos que se candidataram ao Ensino Superior: 14
Alunos que ingressaram no Ensino Superior1 (relativamente aos que se 
candidataram): 102  –  72%

12.ºaNO, CUrsO prOFIssIONal de 
tÉCNICO de MUltIMÉdIa (2019/20)
taxa de conclusão do ensino secundário
Alunos inscritos: 24
Alunos que concluíram o ensino secundário: 21 – 88%
Alunos que que não concluíram o ensino secundário: 3 (destes, 1  
reprovou e 2 anularam matrícula após terem completado 18 anos) – 12%

1 Um destes alunos ingressou no ensino superior na 2ª fase de candidaturas.

2 Um aluno ingressou numa universidade inglesa. 

ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
NOME CURSO UNIVERSIDADE
A Enfermagem Universidade do Minho – Braga
An Enfermagem Universidade do Minho – Braga
And Ciências Biomédicas Laboratoriais Instituto Politécnico do Porto
C Enfermagem veterinária Instituto Politécnico Viana do Castelo
G Engenharia Mecânica Universidade do Minho – Braga
I Imagem Médica e Radioterapia Universidade de Aveiro
L Optometria e Ciências da Visão – 2ª 

fase
Universidade do Minho – Braga

ML Bioquímica Universidade do Minho – Braga
MR Ciências Forenses Universidade de Bournemouth
T Engenharia Florestal Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro

O Agrupamento de Escolas de Vale D’Este, 
cumprindo o propósito de reforçar as 
suas valências formativas e de melhorar a 
qualidade da sua oferta educativa, solicitou 
a entidades externas uma avaliação dos seus 
cursos profissionais tendo em vista a obtenção 
do Selo de Qualidade, no quadro EQAVET. 
O processo de auditoria foi preparado ao 
longo de várias semanas tendo culminado 
com a visita de uma equipa de peritos à escola-
sede do Agrupamento no dia 10 de julho.
No dia 28 de julho, o Agrupamento foi 
notificado do resultado desta avaliação 
e informado das principias conclusões 
apuradas, que constam de relatório próprio.
Assim, o Agrupamento de Escolas de 
Vale D’Este tem o prazer de informar 
os seus alunos, os encarregados de 
educação, stakeholders internos e externos, 

colaboradores 
e comunidade 
educativa em 
geral de que 
os seus cursos 
p r o f i s s i o n a i s 
se encontram 
alinhados com 
os padrões 
de qualidade 
E Q A V E T , 

daqui resultando a atribuição do 
Selo de Conformidade EQAVET.
Esta distinção é um sinal inequívoco de que 
o percurso trilhado nos cursos profissionais 
corresponde às expetativas de desenvolvimento 
de um trabalho estruturado e consolidado que 
visa dotar os alunos do território educativo 
das melhores ferramentas tendo em vista o 
prosseguimento de estudos e o ingresso no 
mercado de trabalho; ao mesmo tempo, o Selo 
EQAVET representa uma responsabilidade 
acrescida, pois desafia-nos a manter os 
níveis de compromisso, de desempenho e 
de qualidade em patamares elevados por um 
período de tempo tão largo quanto nos seja 
possível. Aceitemos todos o desafio, pois.

Prof. Jorge Pimenta
Adjunto para o Ensino Secundário

inGressO aO ensinO superiOr

reforço de Materiais do Curso profissional de técnico de 
Multimédia
O Agrupamento de Escolas de Vale D’Este, no âmbito da sua 
Certificação do Quadro de Referência de Garantia de Qualidade para 
a Educação 
e Formação 
Profiss ionais 
( Q u a d r o 
E Q AV E T ) , 
e numa 
p e r s p e t i v a 
de melhorar 
as condições 
de ensino 
do mesmo, 
a u s c u l t o u 
alunos e 
Encarregados 
de Educação, 
q u e 
apontaram a 
monitorização 
dos materiais utilizados no Curso Profissional de Técnico de 
Multimédia como aspetos que poderiam ser melhorados. Assim,  
gerou dinâmicas que permitiram a aquisição de novos materiais, 
imprescindíveis para o aumento da qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem dos alunos que aqui fazem o seu percurso escolar.

O Diretor do Curso,
Prof. Nuno Fernandes   
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Morreu o carismático ator escocês, Sean Connery, 
aos 90 anos de idade.

Nasceu a 25 de Agosto de 1930, em Edimburgo, 
na Escócia, e faleceu a 31 de Outubro de 2020. 

Chamava-se Thomas Sean Connery e foi ator e 
produtor de cinema britânico.

Aclamado pelos admiradores da sétima arte, Sean 
Connery nunca se inibiu de nos deliciar com o 

seu inquestionável talento, bem evidente na grande 
tela, onde todos pudemos apreciar a sua versatilidade, 

o seu charme e as 
suas técnicas de 
representação exímias.

A sua carreira foi 
pautada por uma 

enorme dedicação e 
entrega, que o manteve 
no estrelato durante 
muitos e muitos anos. 
Aos 30 anos de idade 
fez o casting para 
o primeiro filme da 
saga 007, e foi este 
o papel que mudou, 
permanentemente, a 
sua vida. O seu talento 
e o sucesso de bilheteira 

do filme fizeram com que acabasse por interpretar o 
agente secreto britânico nos sete filmes seguintes.

 Sean Connery era filho de pai católico, descendente 
de irlandeses, e de mãe protestante, filha de escoceses. 

Com 17 anos alistou-se na Marinha Real Britânica, 

carreira que não durou muito, pois foi afastado dela 
por motivos de saúde. 

Atualmente vivia na Grécia, numa vila, onde 
partilhava um heliporto com o rei dos Países 

Baixos. Avesso à vida de Hollywood, James Bond 
preferia passar parte do seu tempo a jogar golfe nas 
suas casas de Espanha, Portugal e Caraíbas.

Foi casado duas vezes. A primeira das quais com a 
atriz Australiana, Diane Cilento, cujo casamento 

terminou em 1957, tendo havido, na altura, rumores  
de violência doméstica e infelidelidade. Atualmente, 
Connery era casado com a artista, Micheline 
Roqubrune, que conheceu em Marrocos. Tem um 
filho, Jason Connery, também ele ator e cineasta.

Sean Connery começou a trabalhar aos 14 anos 
de idade, a entregar leite, depois de ter desistido 

da escola. Em seguida, trabalhou como motorista de 
camião, foi socorrista nas piscinas de Portobello e 
modelo artístico no College of Art, em Edimburgo. 
Com o físico bem desenvolvido, resultado do 
fisiculturismo que começou quando tinha 18 anos, 
participou, em 1953, no concurso Mr. Universo. Foi 
este que o levou a Londres, onde decidiu fazer uma 
audição. Acabou por conseguir um papel no coro, 
ficando em terceiro lugar. Ainda em 1953, Sean 
Connery foi convidado por um amigo para fazer o 
teste para o musical “South Pacific”. Foi este o início 
da sua carreira de ator no teatro, televisão e cinema. O 
seu primeiro papel a sério no cinema aconteceria em 
1957 no thriller “No Road Back”. Nesse mesmo ano, 
acabaria por ser protagonista, com Lana Turner, no 
filme “Another Time, Another Place”. 

Foi vencedor de um 
Óscar de Melhor 

Ator Secundário, um 
Bafta e um Globo de 
Ouro com o filme “Os 
Intocáveis”. Receberia 
mais um Globo de Ouro 
Honorário (Prémio 
Cecil. B. DeMille), 
em 1996. Participou 
ainda em filmes como 
“O Nome da Rosa”, 
que lhe valeu o Óscar 
de melhor ator; “O 
Homem Que Queria 
Ser Rei”; “Indiana Jones”; “A Última Cruzada”, entre 
muitos outros.

Como ator principal da série 007, Connery atuou 
nos filmes: “Da Rússia com amor” (1963); 

“Goldfinger” (1964); “Thunderball” (1965); “You 
Only Live Twice” (1967); “Serviço secreto de Sua 
Majestade” (1969) e “Diamonds Are Forever” (1971).

A fama conquistada como James Bond, criado por 
Ian Fleming, levou Connery a participar em 

filmes como “Marnie”, de Hitchcock ou “The Hill”, 
de Sidney Lumet. Depois de uma rodagem difícil 
de “Liga dos Cavaleiros Extraordinários”, em 2003, 
decide reformar-se. 

Em 2007, ainda seria convidado para regressar ao 
“Indiana Jones”, mas desculpou-se dizendo “a 

reforma é demasiado animada!”.
Diana Machado e Maria Martins, 10.º1

sean cOnnery- desapareceu um ÍcOne dO cinema americanO

outras formas de arte

a música é…

… é, existe, cria-se, transforma-se, 
e o seu maior poder é a harmonia, a 
versatilidade, a magia, a capacidade 
de alterar o nosso estado de espírito e 
inverter situações, às vezes menos boas, 
em momentos de puro prazer do estado 
de espírito. “Quem nunca tentou ouvir 
uma música calma em situações de 
maior stresse?”, pergunto-vos eu. Penso 
que todos nós passámos ou passamos 
por isso. Portanto, eu preciso dela!
A Música é uma linguagem universal. 
Em todo o mundo, toda a gente a 
compreende. Já com as restantes 
linguagens não acontece o mesmo. 
Ao ouvirmos música, compreendemos 
e sentimos. E uma vez que a Educação 
Musical está muito bem implementada, 
atualmente, em todo o Mundo, 
acabamos por saber lê-la e interpretá-
la. Por isso, ela está bem viva! E é 
fantástico como juntando quatro 
pessoas (ou mais), se pode criar… criar 
sinergias, vibrações, satisfação pessoal, 
adrenalina, química entre músicos, e, 
acima de tudo, divertimento e prazer. 

Por isso, a Música existe desde os 
tempos mais remotos, iniciada pelos 
homens da forma mais simples, mas 
que nos chega muito mais elaborada e 
complexa nos dias de hoje. Como uma 
forma de linguagem que é, a Música 
está em constante evolução e, portanto, 
continuará a evoluir, sem qualquer 
sombra de dúvida.
Enquanto músico, sinto-me sempre 
siderado quando penso que com 7 
notas musicais, apenas, (replicadas 
depois noutras frequências) e apenas 
algumas figuras rítmicas, se compõem 
biliões e biliões de músicas diferentes. 
Sim, essa é a magia da música, pois 
combina ritmo e altura e deleita-nos 
com melodias infinitas.
A Música funciona em várias dimensões, 
partindo de uma base simples, tal 
como um computador complexo, que 
funciona a partir do sistema binário 
(0s e 1s). Se considerarmos o 0 como 
um silêncio e o 1 como um som, bem 
como as alternâncias entre si, temos, 
automaticamente, a criação de um 
ritmo. Ritmo esse com notas (as tais 
7), que, bem jogadas, produzem uma 
melodia (criadas pelo sentimento de 
quem faz a música). Com a melodia 
produz-se uma base de harmonia 
com outros instrumentos (com 
outros timbres), que usam notas para 

preencher ou reforçar mais as notas da 
melodia. E assim nasce uma música.
Assim, a Música é… sentimento, poder, 
energia, paz; às vezes uma “soltura” 
da raiva interior para ser apaziguada, 
um estado de amor sentido. Não há 
verdadeira Música sem sentimento.
Ao nível profissional, os músicos 
também sabem que a motivação, o 
estado de espírito, a coordenação entre 
eles, fazem a diferença. Um músico 
desmotivado, certamente que não vai 
colocar o seu engenho, a sua arte, e não 
imprime amor em cada nota que toca. 
Mas, um músico motivado espalha 
a magia e é capaz, até, de criar belas 
obras de arte.
Já ouvi muitos afirmarem: “Não gosto 
de Música!”. E acredito que assim o 
sintam. Porém, não creio que essa seja 
a verdade. No que eu creio, é que cada 
um, ao seu estilo, não gosta de Música, 
antes a adora. Pessoalmente, gosto de 
todos os estilos musicais, pois cada um 
tem uma característica e um sentimento 
muito próprios que se adequam a cada 
personalidade, e isto acontece com 
todos nós. Simplesmente, o que eu 
penso é que os que dizem não gostar 
de Música, não tiveram acesso à música 
que se adequa à sua personalidade, 
porque a música realmente mexe 
connosco, não só com o estado de 

alma, mas também com o corpo. Uma 
certa altura, um aluno perguntou-me: 
“Professor, porque é que os músicos, 
quando estão a tocar nas bandas, não 
param quietos?”. Questão à qual, 
prontamente, respondi: “Simples; estão 
a sentir a música, a vibrar com ela.”
A Música é também algo espiritual e 
muito sensível. Nunca a tocamos da 
mesma forma, pois depende sempre 
de quem a executa, como a executa e 
em que estado de espírito o músico se 
encontra.
Eu costumo chamar aos meus alunos 
“pequenos grandes músicos”, porque, 
embora pequenos em estatura, eles 
evidenciam uma grande sensibilidade 
musical. Por isso, sinto um imenso 
prazer quando eles me presenteiam 
com um concerto bem feito numa aula 
em que se aplicam. 
Em suma, como músico e como 
professor, só vos digo: “Vale a pena!”, 
pois lembro-me sempre dos concertos 
que os meus alunos me vão exibindo e 
me permitem sentir, constantemente, 
o poder da Música. Porque ela é, ela 
cria-se, ela existe, ela transforma-se, 
ela vive-se e, muitas vezes, ela muda 
a nossa forma de pensar, de estar e de 
sentir.

Prof. Vasco Oliveira

reGGae – um estilO musical que Fez as delÍcias dOs jOVens na década de 70

O reggae é um género musical desenvolvido originalmente na Jamaica no fim da 
década de 1960. Embora, por vezes, seja um termo usado num sentido mais amplo 

para se referir à maior parte dos 
tipos de música jamaicana. O termo 
reggae indica mais especificamente 
um tipo particular de música que se 
originou do desenvolvimento do ska 
e do rocksteady.
O reggae baseia-se num estilo 
rítmico caracterizado pela 
acentuação no tempo fraco, 
conhecido como skank. O estilo é, 
normalmente, mais lento que o ska 
e o rocksteady. Os seus compassos 
são, frequentemente, acentuados 
na segunda e na quarta batida, com 
a guitarra base servindo, ou para 
enfatizar a terceira batida, ou para 
segurar o acorde da segunda, até 

que o quarto seja tocado. É principalmente 
essa “terceira batida”, a sua velocidade e o uso 
de linhas de baixo complexas que diferencia o 
reggae do rocksteady, embora estilos posteriores 
tenham incorporado estas inovações de maneira 
independente.
Bob Marley, considerado o rei do reggae, teria 
alegado que a palavra reggae veio de um termo 
espanhol que se refere à “música do rei”. Os 
comentários em To the King, uma compilação 
de música gospel reggae cristã, sugere que o 
termo viria do latim regi, ou seja, para o rei.
Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob 
Marley, foi um cantor, guitarrista e compositor 
jamaicano, o mais conhecido músico de reggae 
de todos os tempos, famoso por popularizar o 
género. Marley já vendeu mais de 75 milhões de discos.

Bob Marley nasceu em 6 de fevereiro de 1945 em Saint Ann, no interior da 
Jamaica, filho de Norval Sinclair Marley, um militar branco, capitão do exército 

inglês e Cedella Booker, uma adolescente negra vinda do norte do país. Cedella e 
Norval estavam de casamento marcado para 9 de julho de 1944. No dia seguinte 

ao seu casamento, 
Norval abandonou-a, 
porém continuou dando 
apoio financeiro para 
sua mulher e filho. 
Raramente os via, pois 
estava constantemente 
em viagem. Após a 
morte de Norval, em 
1955, Cedella Booker 
casou-se com Toddy 
Livingstone, também 
de Saint Ann, e mudou-
se com Marley para 
Trenchtown, a maior e 
mais miserável favela de 
Kingston, onde este era 

provocado e rejeitado pelos negros locais por 
ser mulato e ter baixa estatura.
Dedicado a protestar contra problemas 
sociais, levou, através de sua música, o 
movimento rastafári e suas ideias de paz, 
irmandade, igualdade social, preservação 
ambiental, libertação, resistência, liberdade 
e amor universal ao mundo. A música de 
Marley foi fortemente influenciada pelas 
questões sociais e políticas de sua terra natal, 
fazendo com que o considerassem a voz do 
pobre e oprimido povo negro da Jamaica. 
A África e seus problemas como a miséria, 
guerras e domínio europeu também foram 
centro de assunto das suas músicas, por 
se tratar da terra sagrada do movimento 
rastafári.

A coletânea Legend, lançada três anos após sua morte, e que reúne algumas músicas 
de álbuns do artista, é o álbum de 
reggae mais vendido da história. 
Bob foi casado com Rita Marley 
(de 1966 até à sua morte), uma 
das I Threes, que passaram a cantar 
com os Wailers depois que eles 
alcançaram sucesso internacional. 
Ela foi mãe de quatro de seus doze 
filhos (dois deles adotados), os 
renomados Ziggy e Stephen Marley, 
que continuam o legado musical de 
seu pai na banda Melody Makers. 
Outros de seus filhos, Ky-Mani 
Marley, Julian Marley e Damian 
Marley (vulgo Jr. Gong) também 
seguiram carreira musical. Foi eleito 
pela revista Rolling Stone o 11º 
maior artista da música de todos os 
tempos.   

Alunos do 6.º Ano

Origens estilísticas Mento, R&B, jazz, ska, rocksteady, soul

Contexto cultural Década de 1960 Jamaica, especialmente Kingston

Instrumentos típicos Baixo - Bateria - Órgão - Metais - Escaleta - Guitarra - 
Tambor de aço

Popularidade Década de 1970 em diante (a popularidade variou)

Formas derivadas Dancehall - Dub - Ragga

outras formas de arte
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A umas quatro horas de La Paz, viajando de autocarro, 
está a pequena localidade de Copacabana. Nela, 

sente-se uma calmaria 
que convida à criação 
de pulseiras, colares, 
brincos e outros 
simples artesanatos de 
gentes que, andando à 
deriva, procuram umas 
moeditas para darem 
orientação à vida.
Situada ao lado do 
Titicaca, o lugar 
principal é a igreja 
de Nossa Senhora 
de Copacabana, 

importante construção da época dos espanhóis, 
padroeira do país, e que viria mais tarde, curiosamente, 
dar o nome à localidade de Copacabana, no Rio de 
Janeiro, no Brasil.
Por Copacabana 
surgem pequenas 
e desordenadas 
agências de 
viagem, todas 
elas empenhadas 
em dar a 
conhecer, ao 
turista, o melhor 
do país. A 
avenida principal 
está repleta de 
r e s t a u r a n t e s 
tentadores pela 
aparência e pelos 
aromas que 
emanam. Lá, o 
mais convidativo 
é o peixe - Peixe 
do Titicaca. 
Titicata, aquele 
lago gigante em 
grandes altitudes (acima do 3800 metros), cheio de 
luminosidade, curiosidades e histórias para contar. 
Aquele lago azul profundo, em águas claras que, no 
tempo, ficaram nas páginas viradas do Compêndio 
de Geografia em leituras vivenciadas com tal 
intensidade, à época, que já na altura deixavam aquela 
vontade, num sentimento dorido, de o querer visitar. 
Eram muitas as ideias para esta viagem. Muitas 
coisas a conhecer. Havia opções a serem feitas. O 
tempo era contado por dias marcados no calendário. 
Tudo acabou por resumir-se a uma viagem de barco 
com passagem pela Ilha do Sol, de onde se podia 
contemplar a Ilha da Lua, lugares místicos daquelas 
gentes, que no topo do mundo, viviam alheias do 
resto do planeta, envolvidas em suas crenças.
Como que por magnetismo, todas as conversas com 
gentes locais já nos faziam aproximar dos extintos 
Incas de Machu Picchu. A história de Machu Picchu 
começava aí e Machu Picchu seria, pois, o destino a 
tomar.
Findo este percurso, ficando para trás dois azuis 
intensos, o do céu e o do lago, a viagem prosseguiu 
rumo ao Perú. Uma fronteira terrestre, sem pretenções, 
demarcava os espaços da Bolívia e do Perú. Umas 
boas horas de viagem levaram o autocarro à histórica 
cidade de Cusco. Como foi fácil sentir-se, no tempo 

e no espaço, a presença longínqua dos espanhóis nos 
edifícios, casas de varandas e igrejas monumentais. 
Como deve ter sido importante aquela cidade há 
séculos e como ela é importante nos dias de hoje! 
Como é possível tanto património deixado vivo, 
“escondido” na longínqua altitude dos Andes!
A cidade, Cusco/ Qosqo (umbigo do mundo em 
quéchua, língua indígena), antiga capital do Império 
Inca, constrói-se sobre o desenho de um puma, 
segundo se crê por lá. Condor, Puma e Serpente, 
correpondentes, respetivamente, a céu, terra e 
mundo dos mortos, estão associados à trilogia Inca e 
presentes por todo o artesanato têxtil ou cerâmico e 
todas as histórias que se ouvem contar.
Algumas visitas de interesse pelos vários edifícios 
históricos escurecidos pelo tempo, a atração pelo 
original e colorido artesanato de cerâmica, de têxteis 
de alpaca, lama e vicunha, a procura de algumas 
iguarias locais, como o ceviche, foram as experiências 
no local. Cusco vale mais que palavras! O que se 

sente lá é a vontade de não se sair dali, mas havia que 
se encontrar alqueles locais tão reconhecidos como 
pontos altos da história da passagem do Império 
Inca.
Se, pelo caminho, as casas de adobe, decoradas de 

relevos descrevendo a vida dos locais, cenas da 
história e encimadas por cerâmicas rústicas de 
animais domésticos e cruzes, deixando antever a 
simplicidade e religiosidade das gentes, nada encobre 
a grandeza de “lugares esquecidos” e vandalizados 
pelos colonos pelo Vale Sagrado, como Pisaq, Calca, 

Yucay, Urubamba, Ollantaytambo, Chinchero. Estas 
localidades são referências arqueológicas a antigos 
povoados Incas, localizadas em espaços diferenciados 
de acordo com as características do terreno para 

aproveitamento dos 
recursos naturais.  
Para serem visitadas 
é necessáio o “Boleto 
Turístico”, uma espécie 
de passe que abrange 
ainda outras visitas 
pelas redondezas, 
podendo ser adquirido, 
antecipadamente, em 
Cusco.
Algumas maneiras nos 
conduzem a Machu 
Pichu. O mais comum 
é chegar-se de comboio, 
seguindo por lugares 
mágicos, de floresta e 
rios, onde se encontram 
vestígios de caminhos 
e lugares dos povos 
de outrora. A estação 

ferroviária de Aguas Calientes é o local de chegada. 
Um local onde se encontra tudo o que pode desejar 
do artesanato peruano, numa povoação de pequenos 
hotéis e restaurantes. Daí, a pé ou de autocarros 
locais, os visitantes interessados chegam ao cume 
onde se instala Machu Pichu, cidade de pedra, por 
onde vagueiam alguns lamas, que vão aparando 
os relvados enquanto escutam, repetidamente, as 
histórias mágicas, dos guias, aos curiosos turistas. 
Muita informação se escuta por lá. Muitas dúvidas se 
colocam sobre a sua edificação. Será que foi mesmo 
escolhido como local de refúgio de Pachacútec, o 
grande chefe dos Incas, no século XV?... seja o que 
for, ninguém fica indiferente à magia do local que 
em 1911 foi dado a conhecer por Hiram Bingham. 
Património da Humanidade, uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Moderno, Machu Picchu, 
será o local mais procurado por visitantes em todo 
o Perú. Lá, conta-se muito, ouve-se muito, mas a 
sensação que fica é do imponente complexo de pedra 
em terraços, outrora habitado por Incas, num lugar 
íngreme e recôndito, circundado na base pelo rio 
Urubamba, podendo ter como proteção as nuvens a 
meia encosta e, onde, lá em cima, tudo continua a ser 
deslumbrante.

José Manuel Freitas

cOntinuandO a ViaGem...

À descoberta do mundo

Namíbia, África 
improvável
Uma viagem a África é algo que a maioria 

das pessoas sempre desejou, mas raramente 
concretiza, seja pelo elevado custo, pela questão da 

segurança ou até pela dificuldade em viajar de forma 
independente. Mas existe um país em África onde 
todas estas questões são facilmente ultrapassáveis, 
um país de paisagens maravilhosas, onde os animais 
selvagens abundam, juntamente com as mais puras 
tradições africanas e onde o conforto do velho 
continente está bastante presente nos hotéis, nas 
estradas e na segurança. A melhor forma de chegar à 
Namíbia é aproveitar as tarifas reduzidas da companhia 
de aviação angolana, com uma inevitável escala 
de aeroporto 
em Luanda. 
C h e g a d o s 
ao aeroporto 
da capital 
da Namíbia, 
W i n d h o e k , 
espera-nos um 
veículo todo 
terreno, ideal 
para os muitos 
caminhos de 
terra batida que 
vamos encontrar, 
principalmente 
nos parques 
nacionais do 
Namib ou do 
Etosha. Existem 
duas formas 
de viajar na 
Namíbia: alugar 
um veículo e 
planear a viagem 
de forma a ir 
dormindo nos 
c o n f o r t á v e i s 
lodges que se encontram ao longo de todas as 
principais estradas, ou alugar um veículo todo 

equipado com material de campismo e ficar alojado 
nesses mesmos lodges, mas em áreas próprias para 
esse efeito.

Colonizada pelos alemães até 1945, a Namíbia 
apenas conseguiu a independência da África do 

sul em 1988, apesar da grande parte dos negócios 
turísticos estar nas mãos de descendentes de alemães. 

Windhoek, a capital, 
é uma cidade 
moderna e tranquila, 
apesar de não ter 
grandes pontos de 
interesse turístico, 
mas perfeita como 
ponto de partida 
para o primeiro 
grande objetivo, 
o parque nacional 
Namib-Nauk fu t . 
Este parque nacional 
ocupa perto de 
49.000 quilómetros 
quadrados (cerca 
de metade do 
equivalente ao 
território português) 
e a maior parte 
é ocupado pelo 
deserto do Namib, o 
mais antigo deserto 
do planeta, com 
cerca de 80 milhões 
de anos. As dunas do 
deserto do Namib 

são as mais altas do mundo, com cerca de 300 metro 
acima da planície do deserto circundante. As raras 
chuvas de cerca de 10mm por ano, dão algum alívio 
a um solo extremamente seco. Apesar das condições 
de vida extremas, é impressionante a quantidade de 
animas selvagens que vamos observando ao longo 
do caminho, como hienas, chacais, órix, cobras, 
avestruzes, zebras e muitos insetos e lagartos. O 
ponto alto do deserto do Namib, para além das dunas 
de Sossuvlei, é o Vale da Morte (Dead Valey), um 

antigo lago seco onde ainda se encontram dezenas 
de acácias petrificadas, com uma idade superior a 

mil anos. Depois de visitar o Namib, a próxima etapa 
é a cidade costeira de Suakopmund, um exemplo 
perfeito da arquitetura colonial alemã. Após a 
travessia das montanhas de Naukuft, chegamos à 
Walvis Bay, onde podemos observar uma colónia de 
focas e leões marinhos, com os chacais do deserto 
sempre à espreita das crias desatentas. Mais além 
espera-nos uma colónia com milhares de pelicanos 
cor-de-rosa. 

Dois dias em Swakopmund permitem-nos 
usufruir da cultura desta cidade com fortes 

raízes alemãs e deslumbrarmo-nos com a abundância 
de vida selvagem. É agora chegada a hora da partida 
para a mais longa etapa desta viagem, a chegada ao 
parque nacional de Etosha. Localizado no Norte 
da Namíbia, este antigo lago apresenta uma das 

maiores concentrações de 
animais selvagens de África, 
assim como os big five (leões, 
rinocerontes, elefantes, 
leopardos e hipopótamos). 
Depois de 8 horas de 
caminho por entre o deserto 
da Namíbia, chegamos a 
uma das portas de entrada 
do Etosha. Os percursos 
dentro do parque estão bem 
sinalizados e a concentração 
de visitantes é bem menor do 
que, por exemplo, o Parque 
Nacionak do Kruger, na África 
do Sul. Dois dias de pleno 
deleite tornam esta aventura 
inesquecível, e fazem-
nos pensar quão frágil é o 
equilíbrio da natureza com o 
homem, pois locais como este, 
onde a vida selvagem fervilha 
de abundância, são cada vez 
mais raros e enfrentam um 
número crescente de ameaças 
que põe em perigo a sua 
existência.

Prof. João Luís 

À descoberta do mundo
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a escola em movImento

Matemática da patogenia
No verão de 1854, 127 pessoas morreram de cólera, 
no centro de Londres. Na época, as autoridades de 
saúde supunham que a bactéria se espalhava a partir 
de aerossóis, no entanto, o médico escocês John Snow 
não partilhava da mesma opinião. Com o passar 
dos dias, Snow reparou que, numa pequena cidade 
britânica, estavam concentradas mais da metade das 
mortes. Todavia, seria de esperar uma distribuição 
mais homogénea destes valores, já que a transmissão 
ocorria através da via aérea. Para além disso, outro 
mistério assolava os pensamentos do médico: 
nenhum dos 80 funcionários de uma destilaria, 
localizada no epicentro da epidemia, adoecera.
Intrigado, Snow marcou, num mapa detalhado 
da cidade, diversos pontos; um para cada uma 
das vítimas. Foi então que o mesmo reparou 
que todos os que padeciam da doença eram 
abastecidos pelo mesmo reservatório de água. 
Então, o médico descobriu que os tubos 
pelos quais circulava a água da comunidade, 
atravessavam um esgoto. EUREKA! Pelos 
vistos, a fralda de um bebé com cólera 
fora colocada na fossa, o que provocara a 
contaminação das águas. Mas porque não 
adoeceram os funcionários da destilaria? 
Bem, foi aqui que o médico notou que os 
funcionários da destilaria bebiam tanta cerveja 
que nem consumiam água, daí estarem bem de 
saúde.
Esta foi a primeira vez que alguém deduziu 
qual a verdadeira forma de transmissão de 
uma doença, usando o raciocínio lógico. 
A bactéria associada à doença, curiosamente, foi 
descoberta no mesmo ano, pelo anatomista italiano 
Filipo Pacino. Hoje, John Snow é considerado o pai 
da epidemiologia. Em Londres, na atualidade como 
forma de celebração, existe um bar no qual, qualquer 
pessoa chamada John Snow pode consumir cerveja de 
graça. Afinal, em caso de cólera, a cerveja é a aposta 
mais segura!
Desde a época de John Snow que a Matemática e a 
Lógica começaram a prestar serviços cada vez mais 
valiosos à saúde pública. No início do século XX, 

por exemplo, o médico Ronald Ross descobriu que 
a malária era transmitida pelos mosquitos. Em 1910, 
Ross propôs a seguinte reflexão: se colocarmos um 
único indivíduo com malária e um único mosquito 
não infetado numa população livre da doença, quais 
as hipóteses de o mosquito picar o doente e então 
transmitir a doença a alguém saudável? 
Esta experiência deu origem ao parâmetro R0: qual 
o número de pessoas que pode uma única pessoa 
contaminada, em média, infetar. Se considerarmos, 
por exemplo, o R0 do sarampo, verificamos que o 
mesmo é altíssimo: um único infetado pode infetar, 

em média, 12 a 18 pessoas. Sendo assim, com base em 
parâmetros como o R0, é possível elaborar modelos 
matemáticos (equações) que descrevem como se 
espalha uma epidemia, ou acontece uma pandemia. 
No fundo, esta é uma maneira de automatização de 
todo o processo realizado pelo médico John Snow.
Hoje, existem modelos epidemiológicos para todas 
as doenças que possamos imaginar. Há alguns que 
preveem as mutações e a sazonalidade de determinados 
vírus! Outros são específicos para vírus que infetam o 
homem para toda a vida, como o HIV. Portanto, há, 
hoje em dia, modelos específicos para o novo SARS-

COV2, que são a base de todos os gráficos relativos 
à doença.
Desde que a transmissão COVID-19 começou, que 
os modelos matemáticos têm estado na vanguarda 
da formação das decisões em torno de diferentes 
intervenções não farmacêuticas para limitar a 
propagação desse mesmo vírus.
Os modelos matemáticos podem ser usados para 
entender como se espalha um vírus dentro de uma 
população. A essência desta técnica reside em 
escrever um conjunto de equações matemáticas que 
imitam a realidade. Estes são, então, resolvidos para 

certos valores dos parâmetros definidos para as 
equações. As soluções dos modelos podem ser 
melhoradas quando as informações inseridas 
nas equações são valores exatos relativamente 
àquilo que já conhecemos sobre a propagação 
dos vírus. Tais valores podem ser, por exemplo, 
referentes ao número de infeções, ao número 
relatado de hospitalizações ou ao número 
confirmado de mortes devido à infeção. Este 
processo de calibração pode ter de ser feito 
várias vezes até que as soluções das equações 
concordem com o que já sabemos sobre a doença 
em questão. Um modelo calibrado pode, assim, 
ser usado para nos informar, de forma mais 
eficaz, sobre o comportamento futuro do vírus. 
Um dos resultados dos modelos matemáticos 
é a curva epidémica ou pandémica prevista 
que representa o número de infeções causadas 
pelo vírus ao longo do tempo. A utilização de 
diferentes parâmetros no modelo pode alterar a 
curva epidémica prevista.

Este método é uma ferramenta poderosa para 
compreender a transmissão da COVID 19, explorar 
e preparar diferentes populações perante diferentes 
cenários. Os valores obtidos, de uma forma geral, 
são sempre mais catastróficos do que a realidade, 
mas é “assim que tem de ser”. Os epidemiologistas 
mostram o caos, caso não sejam tomadas medidas de 
prevenção, para que as mesmas sejam tomadas com 
seriedade. Para uma previsão cumprir o seu papel, o 
ideal é que esta não se concretize. Nesta perspetiva, os 
matemáticos são videntes que desejam errar.

João Guilherme, 10.ºA

para além das palavras

rir é O melHOr remédiO e nãO estÁ sujeitO a receita médica

passatempos

Durante a aula de Matemática, a professora 
chama o Afonsinho e faz-lhe a seguinte 
questão:
 – Imagina que os teus pais deviam 125€ 
numa loja de roupa, 450€ de renda, 543€ 
de impostos e 234€ em multas. Que contas 
tinham de realizar?
 – Faziam a conta de que não era nada com 
eles e… mudávamos de casa!

rir é O melHOr remédiO e nãO estÁ sujeitO a receita médica

A senhora vaidosa perguntou ao cavalheiro:
“Vamos ver.… que idade é que o senhor me 
dá?”
Ah! – exclama ele – pelos cabelos dou-lhe 20; 
pelo olhar 18; pela pele 15; pelo corpo, se me 
dá licença, 16.
“Oh! O senhor está a ser demasiado elogioso!”
“Espere... ainda não fiz a soma.

Na aula de matemática, o professor pergunta ao Tiago:
– Imagina que colocavas a tua mão esquerda no teu bolso esquerdo e 
retiravas de lá 10 euros e depois colocavas a tua mão direita no teu bolso 
direito das calças e tiravas de lá 5 euros. Assim com quanto ficavas no 
total?
 – Ficava com a certeza de que as calças não eram minhas! 

O Carlinhos estava a resolver exercícios e pediu ajuda ao 
avô: 
- Ó Avô, ajudas-me a encontrar o m.m.c? 
- Que horror! Ainda andam à procura dele?! Na minha 
altura perguntavam-me sempre isso e nunca soube onde é 
que ele estava. Ele joga bem às escondidas!

Existe alguma coisa pior do 
que ser atingido por um raio?
- Sim, ser atingido por um 
diâmetro (2 vezes o raio).

Qual é o animal que tem aproximadamente 3,14 olhos?
– O pI-olho. 

Na escola, numa aula de Matemática:
- Turma! – diz o professor – Vamos fazer um exercício de cálculo mental! Seja qual for o cálculo que eu vos pedir, quero que todos 
respondam rapidamente!
- Sim, professor – diz a turma inteira.
- Vamos então! – retoma o professor – 5 x 7? 
Diz a turma a uma só voz:
- Rapidamente!
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