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Editorial 

 
ACREDITAR 

   Acreditar é, em minha opinião, a palavra de toque e 

o lema de todos quantos no dia a dia servem no Agru-

pamento de Escolas do Cadaval. 

   Acreditar que o quadriénio que vai decorrer de 2016 

a 2020 terá todos os órgãos de gestão e estruturas 

intermédias motivados para um trabalho fecundo e 

profícuo. 

   Acreditar que o centro desse trabalho educativo é o aluno e a sua formação 

integral. 

   Acreditar que, com o contributo de todos, se reforçará a consolidação da ima-

gem do Agrupamento que vem sendo construída desde 2010, numa afirmação 

de maturidade, responsabilidade e espírito de missão. 

   Acreditar que, com elevado profissionalismo, levaremos a bom porto o Plano 

de Melhoria que estamos a desenvolver com o acompanhamento da IGEC, como 

suporte para a conceção e concretização do Plano de Promoção do Sucesso 

Educativo, implementado pelo Ministério da Educação e que, alicerçado num 

correto diagnóstico, deverá contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos 

nossos alunos. 

   Acreditar que através do trabalho das equipas pedagógicas, capazmente co-

ordenadas e articuladas, se implemente a diferenciação pedagógica que permita 

aos alunos o desejável sucesso e inserção. 

   Acreditar que da articulação de projetos nacionais e locais, da reformulação 

da carta educativa e da rede escolar se congreguem sinergias que contribuam 

para a melhoria do serviço educativo prestado. 

   Acreditar que pais e encarregados de educação e suas organizações repre-

sentativas estarão de braço dado com a Escola e seus profissionais numa parce-

ria que creio ser crucial. 

   Acreditar que a Escola Pública estará à altura de dar uma cabal resposta ao 

voto de confiança do Ministério da Educação no que toca à capacidade de rece-

ber, integrar e educar com qualidade, os alunos que até aqui prosseguiam estu-

dos no ensino privado. 

   Centremo-nos, pois, no fecho deste ano letivo sem falhas ou sobressaltos, pre-

miando as turmas com melhor desempenho académico e cívico, motivando toda 

a comunidade escolar para estar presente nas atividades do Dia do Agrupamen-

to, 3 de junho, que culmina com a festa de fim de ano, a partir das 19h30m; se-

guir-se-á a época de exames, que esperemos comprove o trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo. Em simultâneo, preparemos ponderada e participada-

mente o próximo ano letivo e o próximo quadriénio, revendo os documentos   

orientadores do Agrupamento. 

  Acreditar sempre! Considera a Direção ser este o pressuposto para ultrapas-

sar constrangimentos e dificuldades; para tal, contamos com o contributo e em-

penho de todos. 

Luís Mendes                     

 

A Voz dos Alunos 

 
   É incrível como mais um ano letivo 
passou tão rapidamente! 
   Mais um ano de trabalho, de diver-
são e, sobretudo, de companheirismo. 
   Queremos “agradecer” a vós, os 
nossos leitores que nos foram acom-
panhando ao longo do ano, pois é pa-
ra vós que trabalhamos. 
   Desejamos que toda a comunidade 
escolar acredite mais nas suas capaci-
dades e aproveite as oportunidades.   
   Gostaríamos também de passar 
uma mensagem de esperança e boa 
sorte, mas não se esqueçam que a 
sorte precisa do contributo de cada 
um! 

 

Ana Catarina Carvalho,  Inês Isidoro, 

Luís Oliveira, Sofia Furtado,  

Vivienne Rosário  

 

Índice 

 

Editorial                                              2 

Semana da Leitura e Biblioteca  3, 15 

Projeto Fernanda Botelho             3, 5 

Notícias dos JI e 1.º Ciclo                  4 

Clube de AutoDescoberta                 5 

Canguru Matemático                        6                 

Ténis de Mesa e  Eco-Escolas       7, 8 

Rodolfo Castro Conta Histórias       8 

Dias Especiais e Exposições           8-9 

À Descoberta da Escola Azul          10 

Fomos a Sevilha                                11 

Visitas de estudo                         12-13 

Reviver a História                      14, 17 

Autoestima                                        16 

Reflexões dos Alunos                  18-19 

Patrocínios                                        20 

 

Semana da Leitura  - Atelier de Escrita  
Fernanda Botelho - 15/03/2016  

turma 10 – EB1 Cadaval 
A aventura do Ricardo 

 Era uma vez um menino chamado Ricardo, que foi nu-
ma aventura para o mar. Numa noite em que o mar começou 
a ficar mau ouviram-se trovões e o Ricardo disse: 
 -Ah! Vai haver uma trovoada! Salve-se quem puder! 
 Nessa mesma noite, o barco destruiu-se e o menino 
ficou à deriva no mar. Na manhã seguinte, o menino já se 
encontrava numa ilha com gaivotas e caranguejos. Ele cami-
nhou cento e cinquenta metros e começou a ouvir risos. Es-
condeu-se atrás de um arbusto e ouviu-os a dizer: 
 -Este vai ser o tesouro do século para os Piratas     
Negros que vão roubar a Arca Perdida. A arca tem moedas e 
outros objetos de ouro dos sete mares, este vai ser o nosso 
segredo. 
 -O quê? – disse o menino em voz alta. 
         Logo a seguir, os piratas que tinham ouvido o Ricardo, 
capturaram-no, levaram-no para uma gruta onde se encon-
trava a Arca Perdida e o Ricardo disse: 
         -Esta gruta parece muito ameaçadora e maléfica. 
         -Está assim porque o pirata que deixou aí o ouro não 
queria que o tirassem das suas garras, mas morreu. Por is-
so, tenham cuidado onde põem os pés, este sítio pode estar  
armadilhado. – disse um dos piratas. 
         Sem os piratas verem, o menino libertou-se das cor-
das, roubou o tesouro, o barco dos piratas e voltou são e 
salvo para casa. 

Frederico Matias  

A aventura 
   Era uma vez um menino que tinha um gato, esse gato  
adorável chamava-se Steven. Todos os dias, o menino ima-
ginava como seria se ele e o seu gato fossem em grandes 

aventuras em busca de problemas ainda não resolvidos, mas 
a oportunidade chegou. 
    O menino e o seu gato decidiram passear por um bosque 

velho, onde, por sorte, poderiam encontrar maldade para 

derrotar. Saltavam pelos caminhos que o bosque tinha, até 

que chegaram a uma vampira maldosa, cheia de vontade 

para sacrificar o bom e deixar o mal. 

    Por sorte grande, o menino não ficou ferido, porque o seu 

gato, com mais força que algum gato a meio de sua infância 

tivesse, arranhou a vampira e ela, sem jeito agora para lutar, 

fugiu assustada, porque, na sua cabeça, só os gatos que 

tinham intensidades com maldade, iriam ter tanta força den-

tro da sua pequena infância. 

    No outro dia, o menino perdeu o seu gato, procurou pelo 

bosque de novo, mas não o encontrou. Pelo último caminho 

que passou no bosque, encontrou a vampira, tinha o Steven 

e queria usá-lo para as maldades que fazia. 

    O menino achou isto normal, porque tinha estudado como 

os vampiros pensam. Os vampiros encontram poder que 

podem obter, e usam-no. Com isso, o menino não ficou mui-

to assustado, porque sabia que o Steven não queria lutar 

contra alguém que ele adorava, o gato fugiu com o menino, e 

assim o menino lembrou-se de não ler livros de aventura 

com a intenção de tentar fazer o que as personagens fazem.  

Beatriz Faustino 

 
 

Obrigada, Sofia           
   Foi neste ano que a Sofia nos deixou, mas dela permane-
cem as lembranças do sorriso afável, da simpatia, do cum-
primento diário, da disponibilidade e alegria com que ajuda-
va quem precisasse. Foi também com alegria que colaborou 
na organização de exposições de trabalhos dos alunos na 
biblioteca e lhes ensinou, no ano passado, o significado da 
palavra “fragas”, a propósito de um poema de Miguel Torga.  
   Relembro a nossa última conversa - tinha tido umas férias 
“maravilhosas”, “as melhores” da sua vida.  
   Dela nos fica o exemplo de luta contra as adversidades da 
vida, o inconformismo, a partilha do que tinha de melhor.  
   Possamos nós, quando disso tivermos necessidade,     
encontrar na sua figura, no seu caráter e na sua vida, um 
exemplo reconfortante.   
   Obrigada, Sofia, por tudo! 

Alice Oliveira e Isabel Catarino 
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A Educação Motora no Jardim de Infância 

   É fundamental que, a partir dos três anos, as crianças 
tenham atividade motora com regularidade. Correr, trepar, 
saltar, passar e receber (bola), rodar, entre outras, são 
exemplos de atividades fundamentais para completar o de-
senvolvimento global da criança. É importante que esta co-
nheça o seu corpo e tire proveito das suas potencialidades, 
compreenda posições relativas a partir do seu corpo, e ad-
quira noções de orientação espacial. Noções como: por ci-
ma, por baixo; atrás de, à frente de, são compreendidas 
com mais facilidade quando são experimentadas pelas   
crianças através do próprio corpo. 

   No jardim de infância de Alguber existem sessões de mo-
vimento orientado que propor-
cionam este tipo de atividades 
com regularidade, quer em 
forma de jogos, quer através 
de gincanas, que podem ser 
realizadas no interior (salas de 
psicomotricidade ou salas poli-
valentes) ou no exterior, sem-
pre que o tempo o permita. 

   Aqui fica o exemplo de uma 
dessas sessões, um percurso 
orientado no exterior que fez 
as delícias das crianças. 

Maria Celeste Ramalho 

 

EB1/JI da Murteira  

   Olá a todos! 
   Aqui vão algumas notícias 
frescas sobre o que de mais 

recente temos feito neste terceiro período que passou qual 
brisa da Primavera … Por aqui, na Escola Básica da Murtei-
ra, o mês de maio tem sido bem movimentado. No dia 02 de 
maio, realizou-se no Jardim de Infância a “Festa das Mães”: 
com ateliers, workshop de culinária, lanche convívio e brinde 
surpresa. 
   No dia 11 de maio, parti-
mos todos em visita de estu-
do… O Jardim de Infância foi 
ao Jardim Zoológico de Lis-
boa, e a EB1 foi visitar o 
Castelo de São Jorge e o 
Museu dos Coches, promo-
vendo o contacto com novas 
realidades sociais e cultu-
rais… Momentos de desco-
berta, lazer e convívio, gra-
vados na lente das nossas 
câmaras, para mais tarde 
recordar… 
   No dia 13 de maio, recebe- 

 
mos o escritor/contador de histórias: Rudolfo Castro, 
que dinamizou a nossa manhã com o seu imaginá-
rio mundo de contos e histórias, bem ao gosto de 
um público atento e participativo, aplaudindo e soli-
citando: “Só mais uma..”    
   No dia 25 de maio, durante o período da manhã, 
teremos o “Mercadinho da Escola” aberto à Família 
e Comunidade local. 
   E terminamos a agenda de maio com o Projeto 
”Bem me Quer”, no dia 30 de maio, recebendo os 
idosos do Lar Campus Social do Olival, com a reali-
zação de atividades em conjunto, num projeto de 
parceria de encontro de gerações. 

   E assim vão nascendo as notícias… Sempre em busca de 
novas aventuras… 
   Até breve… 

EB1/JI Murteira, Ana Paula Martins 

EB1/JI de  
Chão do  Sapo   

Atividades de Maio 
 Foi na tarde do dia 13 de 
maio que o contador de 
histórias, Rodolfo Castro  
encantou  os alunos da 
EB1/JI de Chão do Sapo 

com as suas histórias.  
   No dia 6 de maio, realizou-
se o habitual Mercado dos  
Sapinhos. 
   Apesar da chuva, o Merca-
do  teve muita adesão por 
parte de familiares dos alu-
nos e população em geral. 

Elsa Vizoso 
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Clube de AutoDescoberta  

 A nossa experiência 

   O Clube de AutoDescoberta é algo pelo que anseio toda a 
semana. Parece exagero, mas é isso que acontece. Se algo 
corre menos bem, sei que aquele bocadinho ao final da semana 
me vai fazer ver a vida de um modo diferente, que vou descobrir 
coisas sobre mim que desconhecia completamente e que vão 
fazer toda a diferença. 

Ana Catarina Carvalho 
 

   Nunca imaginei que um clube como este pudesse ter-me ensi-
nado tanto, transformado tanto! 
   Um ano letivo em que pude autodescobrir-me como nunca o 
tinha feito, e acima de tudo tirar grandes lições de vida, não só 
dos mais diversos e fantásticos exercícios que fizemos, mas 
mais que tudo das pessoas fantásticas com quem partilhei estas 
sessões semana após semana. 
   Este clube tornou-se tão “necessário” para todos que ultrapas-
sou aqueles 50 minutos que aguardava todas as semanas e 
revelou-se ser uma das melhores experiências que tive nesta 
escola e acima de tudo com as pessoas certas! 

Luís Oliveira 
 

   Para mim, este clube é indispensável. Nele podemos aprender 
mais sobre nós, ouvir o nosso interior. É o sítio ideal para se 
aprender aquilo que, normalmente, não se aprende em mais 
aula nenhuma. Porque a escola deve ser isso mesmo, a escola 
deve estimular o nosso autoconhecimento, porque se não nos  
 

 
conhecermos nunca 
seremos verdadeira-
mente felizes. Este clu-
be é essencial, todos 
deviam participar nele, é 
uma mais valia, espe 
cialmente para nós. 

Vivienne Rosário 
 
   Quando me desafia-
ram para darmos o   
nosso testemunho sobre 

esta experiência, confesso que fiquei algo relutante… Por vários 
motivos. Mas depois, pensando melhor, houve uma razão de 
grande peso que me fez ultrapassar a discrição. É que numa 
altura em que tantos dilemas e frustrações se vivem nas esco-
las, eu não podia deixar passar a oportunidade de honrar a   
experiência maravilhosa que pude viver com estes jovens. 

   Apesar de este Clube de AutoDescoberta ser algo em que 
acredito profundamente, como forma de contribuir para a forma-
ção pessoal e integral dos alunos, e apesar de este tipo de tra-
balho me dar muito prazer e realização, a verdade é que são as 
pessoas que o tornam especial, que criam momentos mágicos, 
únicos e inesquecíveis. 

   Eu tenho tido o privilégio de conhecer e trabalhar com jovens 
fantásticos, que passaram de alunos a amigos e “família”. Sinto- 

-me grata por existirem e por fazerem parte da minha vida. 

Olga Correia 

A turma dos monitores...  
em viagem 

 

   No dia 29 de fevereiro, a turma do 7.ºD, 
acompanhada pela coordenadora da Biblio-
teca, professora Célia Bento, pela professo-
ra de Português, Olga Correia, e ainda pe-
los alunos do Clube de Jornalismo, teve o 
privilégio de visitar a futura Casa-Museu 
Fernanda Botelho, locali-
zada na Vermelha, lugar 
onde a escritora viveu 
uma parte da sua vida. 
   Quando chegámos lá 
fomos recebidos pela sua 
neta, Joana Botelho, que 
nos mostrou a casa da 
sua avó e que nos falou 
das suas experiências 
como neta e como fã. 
   Tivemos direito a uma 
visita guiada feita pela 
própria neta ao escritório, 
ao quarto e à biblioteca (lugar onde passámos a maior parte do 
tempo), onde a neta nos explicou várias coisas sobre a avó. 
   De repente, estando nós todos atentos e concentrados a ouvir 
as explicações, fomos apanhados de surpresa, pois a meio da 
palestra a bisneta da escritora também nos quis presentear com 
a sua simpatia e entrou na biblioteca com as suas bonecas 
(Elsa de Frozen e uma Barbie princesa rock star) que deram um 
“concerto”.  
   No escritório da escritora encontrámos um livro muito antigo, 
que não se encontrava em muito bom estado devido à idade, 
mas que continha provavelmente muita informação, pois tinha 
uma grande dimensão. 
   Lá em casa reparámos em vários objetos da escritora, como 
uma máquina de escrever, muito antiga, onde escreveu o seu 
primeiro livro. Na biblioteca, vimos um piano grande e bonito, 
uma boneca engraçada e estranha, que se parecia com a Anna-
belle, uma estante onde se encontravam cerca de cinco mil li-
vros, na ordem deixada pela escritora antes de falecer, e uma 
fotografia dos fundadores daquela casa.    
  No quarto, ficámos espantados com uma grande coleção de 

relógios e de imagens existentes na mesa 
de cabeceira da escritora. No escritório, 
adorámos ver a imensidade de prémios 
expostos na parede. 
  O que gostámos mais, foi quando repa-
rámos na nossa professora de Português 
que tinha ficado encantada a olhar para 
um simples limoeiro. 
  Foi uma visita de estudo pequena mas 
bastante divertida, gostávamos de repetir. 

Turma 7.ºD 
 

Entrevista a Joana Botelho, 
neta de Fernanda Botelho 

 

   À conversa com a sua neta, Joana Botelho, o Clube de 
Jornalismo ficou a saber vários pormenores curiosos sobre 
a história da escritora. Eis alguns: 
  “Sempre soube que a minha avó escrevia (…) sentava-me 
ao lado dela no sofá a vê-la escrever”. 
  “A escrita dela passava pelos manuscritos até chegar aos 
livros”. 
  “Távola Redonda foi a revista que publicou os seus 

primeiros poemas, mais tarde compilados no livro Coordenadas 
Líricas”. 
   “Os cerca de cinco mil livros presentes na sua biblioteca 
pessoal nunca foram, na sua maioria, mudados de lugar e fazem 
questão de que a ordem que Fernanda Botelho deixou, continue 
intacta”. 
   “Fugindo do barulho da cidade, a autora refugiou-se no silêncio 
do campo para dar livre curso ao seu processo criativo”. 
   “A sua obra As Contadoras de Histórias relacionava-se com   
episódios que passou nesta casa com o mata-moscas na mão 
por causa das “moscas, mosquitos e moscardos”, texto que 
tivemos o privilégio de ouvir lido pela própria Joana Botelho, 
criando mais um dos momentos altos que vivemos nesta sessão. 
   “A escrita da autora teve muito impacto na sua época”. 
   “O livro Gritos da Minha Dança demorou 3 anos a ser escrito”. 
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4.º Encontro de Ténis de Mesa  

para o Desporto Escolar  

Fase Final 

   No passado dia 13 de abril, reali-

zou-se no Pavilhão da Mata, em 

Caldas da Rainha, o quarto Encon-

tro de Ténis de Mesa – Fase Final (por equipas e tam-

bém na vertente individual), nos escalões mais baixos 

(Infantis A e B), a contar para o Desporto Escolar. O 

referido evento decorreu de manhã e de tarde, uma vez 

que o número de jogos era bastante vasto.  A competi-

ção foi realizada por inúmeras escolas desta área geo-

gráfica. Primeiramente realizou-se a competição por 

equipas (cada uma era constituída por 3 elementos do mesmo 

escalão e género, realizando jogos de singulares com a escola 

que tinha “calhado em sorte”), e posteriormente teve lugar a 

competição de forma individual. 

   Como esta fase tinha um caráter mais regional, a nossa dele-

gação foi constituída apenas por 4 alunos (os que conseguiram 

apuramento para esta fase mais regional), todos eles Infantis B 

masculinos,  que representaram a nossa escola com toda a dig-

nidade, pois disputaram cada jogada e cada ponto com uma 

“entrega total”. 

   Eles foram: 

Tomás Camacho, 6.ºA; Guilherme Borda de Água, 6.ºA; Rodrigo 

Santos, 6.ºA; Fábio Lourenço, 6.ºA. 

   É de referir que os três primeiros nomes mencionados na lista 

participaram em ambas as competições, enquanto que o aluno 

Fábio Lourenço apenas competiu na vertente individual. 

   Gostaria de destacar de uma forma especial o desempenho 

do aluno Tomás Camacho, do 6.ºA, que atingiu um brilhante 3.º 

lugar, na vertente individual, tendo conquistado uma medalha, 

em função da sua excelente prestação desportiva.     

   É de salientar ainda que, ao longo de todo o torneio, a corre-

ção e o civismo de todos os intervenientes predominaram sem-

pre. E é isso que é desejável em qualquer competição desporti-

va (competir com toda a combatividade, mas de forma leal).  

   Outro aspeto que gostaria de frisar é o facto de todos os alu-

nos terem sido impecáveis, no respeito pelas normas de segu-

rança ao longo das viagens, nomeadamente, na utilização do 

cinto de segurança, pois cumpriram na íntegra tudo o que foi 

pedido por mim. Também por isso, aqui vai o meu especial 

cumprimento e agradecimento para todos eles, bem como para 

a funcionária Maria João, que gentil e dedicadamente nos 

acompanhou nesta deslocação às Caldas da Rainha. 

Professor Bruno Santos 

 

Canguru Matemático sem fronteiras 
   No dia 17 de março realizou-se o concurso Canguru Matemático 2016, em diversas escolas do Agru-
pamento; nas escolas EB1 de Alguber, de A-da-Gorda e do Cadaval, bem como nas escolas do Ensino 
de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Cadaval. Os alunos aderiram com entusiasmo e motivação, tendo 
sido realizadas as provas de todas as categorias existentes no Agrupamento. 
   O concurso é anual e consiste numa única prova (questionário de escolha múltipla de várias questões 
de dificuldade crescente), realizada ao nível nacional, com inscrição realizada pelas escolas. 
   Os alunos do Agrupamento participaram nas 8 Categorias existentes, e de acordo com as suas ida-

des. Foram já apurados os 
três vencedores do Agrupa-
mento (de acordo com a 
tabela abaixo). Resta espe-
rar pela tabela qualificativa 
nacional.   
 
PARABÉNS A TODOS OS  

VENCEDORES   
BEM COMO A TODOS OS  

PARTICIPANTES!!! ☺ 
   O Concurso "Canguru Ma-
temático" contribui para a 
popularização e promoção 
da Matemática nos jo-
vens. O Concurso é para 
TODOS os alunos! Não 
existe uma seleção prévia. 

   A Associação Canguru sem Fronteiras é 
uma associação de caráter internacional 
que reúne personalidades do mundo da 
Matemática de 55 países. O seu objetivo é 
promover a divulgação da Matemática ele-
mentar por todos os meios ao seu alcance 
e, em particular, pela organização anual do 
Concurso Canguru Matemático sem Fron-
teiras, que tem lugar no mesmo dia em 
todos os países participantes. Pretende-se, 
deste modo, estimular e motivar o maior 
número possível de alunos para a Matemá-
tica e é um complemento a outras ativida-
des, tais como as Olimpíadas. Em Portu-
gal, a organização deste concurso está a 
cargo do Departamento de Matemática da 
Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia da Universidade de Coimbra com o 
apoio da Sociedade Portuguesa de Mate-
mática. 

Professores de Matemática 

Categoria 1.º LUGAR 2.º LUGAR 3.º LUGAR 

Mini-Escolar I (2.º ano)  Eva Caetano, turma 5 Gabriel Ramos, turma 5 Francisco Carvalho, turma 5 

Mini-Escolar II (3.º ano) Edgar Leal, turma 15  Simão Lopes, turma 15 Mariana Cruz, turma 7 

Mini-Escolar III (4.º ano) Beatriz Faustino, turma 10 Tomás Vale, turma 11 Diogo Alves, turma 11 

Escolar (5.º e 6.º anos) Lara Agostinho, 6.ºC Guilherme Nobre, 5.ºC André Hryshyn, 6.ºE 

Benjamim (7.º e 8.º anos) Maria Nunes, 8.ºC Daniela Delgado, 8.ºD Margarida Matias, 8.ºC 

Cadete (9.º ano) Carlos Conde, 9.ºE Samantha Correia, 9.ºB Mário Santos, 9.ºD 

Júnior (10.º e 11.º anos) Fátima Champsi, 10.ºB José Santos, 11.ºA, Cristiano Santos, 10.ºA 

Estudante (12.º ano) Gonçalo Duarte, 12.ºA - - 

Renato, o gato  
Era uma vez um gato 
que nasceu dentro de um sapato 
o seu nome é Renato  
e aqui vai o seu retrato.  
 
Renato, o gato  
é alegre e brincalhão 
correr atrás do seu rabo  
é a sua maior diversão. 
 
Miar, saltar e brincar 
pela casa sempre “a voar”  
certo dia meteu-se no meu cami-
nho 
e ao chão eu fui parar! 
 
Com os seus donos 
é um anjinho  
mas sozinho … 
um autêntico diabinho. 
 

Dos cortinados faz um baloiço 
do sofá um arranhador  
dos livros faz uma cama 
e dorme em cima do computador. 
 
Este gato Renato  
consegue ser um terror  
mas quando começa a ronronar 
é um verdadeiro amor. 
 
No meu colo ele adormece  
No  inverno as minhas mãos 
aquece 
com todo o seu amor e carinho  
ele dá-me muito miminho. 
 
Este é o gato Renato  
que nasceu dentro de um sapato. 
 
 

Guilherme Nobre nº 4 - 5º C 

 

 

Leia… 

Que resolve 

 muitos  

problemas…. 

 

http://www.aksf.org/
http://www.mat.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.spm.pt/
http://www.spm.pt/
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Professores de Matemática 

Alunos do 5.º ano são repórteres ambientais 

 
    No âmbito do programa Jovens Repórteres para 

o Ambiente (JRA), os alunos do 5.º ano andam 

atentos ao que os rodeia, fotografando o que mais 

lhes chama a atenção (boas ou más práticas). 

    Apresentam-se aqui algumas dessas fotos. As 

fotorreportagens podem ser vistas na página oficial 

da JRA. 

Sandra Gouveia 

Sim, as escovas de  
dentes reciclam-se! 

 
  A turma do 5.º A está a participar  
no  projeto  EcoEscovinha 
 da MOMS (Miúdos Optimistas, 
Miúdos Saudáveis), uma associa-
ção sem fins lucrativos que visa a 
promoção de estilos de vida sau-
dáveis.  
  Este projeto tem como objetivo a 
sensibilização para a promoção da 
saúde oral através da recolha sele-
tiva de escovas de dentes em fim 
de vida e posterior encaminha-
mento para reciclagem. 
 Os alunos construíram EcoEsco-
vões, já distribuídos nas  várias 
escolas do Agrupamento, e convi-
dam todos a colocarem lá as suas 
escovas usadas (não esquecer que as escovas devem ser trocadas de 3 
em 3 meses). As escovas recolhidas serão posteriormente enviadas 
para reciclagem e transformadas em mobiliário urbano com a colabora-
ção da Câmara Municipal. 

Sandra Gouveia 

OFERTA FORMATIVA  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

DO CADAVAL 

Curso Profissional Técnico de Comércio 

Curso Profissional de Gestão de     

 Equipamentos Informáticos 

Curso Vocacional D - Artes Digitais 

 

http://www.aksf.org/
http://www.mat.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.spm.pt/
http://www.spm.pt/
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Exposição de Manga 

BD japonesa 
   Nas últimas semanas do segundo período foi 

possível ver uma exposição sobre a banda dese-

nhada japonesa, Manga, na Biblioteca Escolar da 

Escola Sede. A atividade foi organizada pelo Pro-

fessor Fernando Pereira em colaboração com a 

Professora Célia Bento. 

   Para quem não conhecia a origem da Manga, 

foi apresentada uma breve história deste tipo de 

banda desenhada, e foi possível conhecer alguns 

dos principais autores de Manga, os famosos 

Mangaka.  

Clube de Jornalismo 

 
 

El peor cuentacuentos del mundo:  
Rodolfo Castro 

   El peor cuentacuentos del mundo, Rodolfo Castro, llegó a 
nuestra escuela para recontar las verdaderas y originales 
historias de Caperucita Roja y Cenicienta, ahora como rela-
tos malditos. Con el argumento de que las versiones que 
conocemos son historias deformadas, llenas de fantasía y 
dulzura pero falsas, sumerge a los asistentes en un ambiente 
de terror.  
   Durante 50 minutos, los cuentos clásicos infantiles fueron 
parodiados y burlados hasta el límite, se transgredieron to-
das las convenciones de los cuentos tradicionales, lo que 
lejos de disgustar a los jóvenes, los atrapó y mantuve al bor-
de de sus asientos, riendo a carcajadas. 
   Así, el escenario se llenó con su energía, Castro moduló la 
voz, actuó para nuestros alumnos que de pronto fueron 
transportados a lugares insospechados. Al final, muchos se 
acercaron, quisieron estrechar su mano decirle algo; decirle, 
quizá, que su actuación movió algo en ellos. 
   Cabe señalar que Rodolfo Castro nació en Buenos Aires y 
desde hace algunos años vive en Lisboa, donde un día des-
cubrió sin proponérselo que podía reunir todos sus oficios, 
anhelos y fracasos en un solo sitio, y se volvió cuentero. 

La prof. de Español: Vera Lopes 

Concurso de Fotografia 
   O Clube de Jornalismo meteu as mãos à obra e dinamizou este concurso, 
aberto a toda a comunidade escolar. As participações foram bastantes e esco-
lher o vencedor foi bastante complicado! Por isso, quatro elementos do júri 
deram a sua sentença a cada uma das fotografias. Após a difícil escolha, che-
gámos ao top três e, como forma de alusão ao nosso tema, a liberdade, anun-
ciámos os resultados no dia 25 de Abril. Os premiados foram Bruno Santos, 
Olga Correia e Fernando Pereira, com o primeiro, segundo e terceiro lugares 
respetivamente.  
   No entanto, é de louvar a participação de todos os que, entusiasmados, par-

ticiparam neste que foi o nosso primeiro concurso. Como membro do júri, que teve a oportunidade de analisar todas as fotogra-
fias,  acho que o nosso Agrupamento está repleto de talentosos fotógrafos capazes de, de foto em foto, fotografar o mundo. 

Vivienne Rosário 

Ação de Formação em  

Suporte Básico de Vida 
   Na manhã do dia 24 de fevereiro, no âmbito da disciplina 

de Ciências Naturais, decorreu uma ação de formação em 

Suporte Básico de Vida para os alunos do 9.º ano. Esta for-

mação prática foi dada por uma equipa de médicos e enfer-

meiros da VMER da Unidade Hospitalar de Caldas da   

Rainha. 

   Nesta formação, os alunos tiveram a oportunidade, sob a 

orientação destes profissionais, de praticar procedimentos 

de Suporte Básico de Vida, Desobstrução da Via Aérea e 

Posição Lateral de Segurança, em caso de emergência. 

Corina Melo e Sílvia Canteiro 

Comemoração do Dia da Terra  
   No dia 22 de abril, come-

mora-se o Dia da Terra. Na 

nossa Escola, o dia foi co-

memorado com diversas 

atividades, entre elas o 

hastear da bandeira Eco-

Escolas ao som do hino do 

Agrupamento, uma exposi-

ção sobre a Terra, ativida-

des na Horta Pedagógica e 

atividades do Clube de 

Ciências e     Ambiente. 
 

 

 

 

A Equipa  

Eco-Escolas 

Dia do π 
   No âmbito da 
comemoração do 
dia do π, realizou- 
-se no passado dia 
14 de março uma 
atividade envolven-
do as disciplinas de 
Matemática, Edu-
cação Visual, Edu-
cação Musical e 

Português, para comemorar o Dia Mundial do π. 
   Participaram neste projeto as turmas E e F do 6.º ano, que desenvol-
veram diferentes  atividades nas disciplinas acima mencionadas. As-
sim, em Matemática, foi feito um trabalho de investigação sobre a his-
tória do número π, que resultou na apresentação de PowerPoint diver-
sos; em Educação Visual, foi elaborado um colar feito de cartão e pa-
pel, colorido, onde se evidenciava o símbolo do número π; em Educa-
ção Musical, a professora, Edviges Bento, elaborou o texto da música 
que posteriormente os alunos cantaram no átrio do Bloco I, acompa-
nhados com flautas de bisel; em Português, os alunos elaboraram uma 
notícia, dando conta do acontecimento, com o objetivo de ser publicada 
no jornal da escola. 
   Esta atividade ocorreu no dia 14 de março, durante o intervalo gran-
de, às 10h20m. Os alunos das turmas E e F alinharam-se por ordem 
de tamanhos e começaram a sua atuação, tendo como público alunos, 
professores, funcionários e alguns encarregados de educação que, no 
final da atuação, aplaudiram   entusiasticamente. 

P’lo 6.º E, Ana Neves 
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ABRIGOS PARA OS  

TRANSPORTES ESCOLARES 
   Foram inaugurados os abrigos para os transportes 

escolares que tanta falta faziam. São duas estruturas 

que possibilitam que os alunos esperem pelo trans-

porte sem terem de ficar à chuva. Façamos um bom 

uso dos mesmos, preservando este equipamento tão 

importante para todos! 

Clube de Jornalismo 
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Visita de estudios a SEVILLA 

   Nosotros, los alumnos de Español, hemos visitado, de 22 
a 24 de abril de 2016, a la ciudad de Sevilla y su entorno. 
Con una finalidad lúdico-cultural hemos podido disfrutar del 
impresionante legado cultural de la capital hispalense, del 
Parque temático de Isla Mágica y todavía conocemos el Es-
tadio Ramón Sánchez Pizjuán. 

   El día 22 de abril comenzamos la jornada sobre las 4.30h 
de la mañana sabiendo que iba ser un viaje pesado, pero 
las risas y los buenos momentos en el autobús amenizaron 
la jornada. Llegamos a Salamanca sobre las 13h y luego 
visitamos la Catedral y su famosa Giralda dónde admiramos 
al Giraldillo y toda la ciudad de Sevilla desde el alto.  Nos 
quedamos sorprendidos ante la grandísima tumba de Colón 
en la Catedral. Por la tarde hicimos la “Tour Ramón Sán-
chez Pizjuán” una visita guiada al Estadio del Sevilla F.C. 
dónde visitamos la Sala "1890 - Los Orígenes del Sevilla 
FC", la Sala de Trofeos, el Antepalco, el Palco Presidencial, 
la Sala de prensa, el Vestuario, el Túnel de vestuarios, el 
Terreno de juego y los Banquillos. ¡Fue fantástico! Conti-
nuamos con las risas en el autobús hasta llegar al hotel so-
bre las 20.30h, donde cenamos y estuvimos por el hotel 
hasta la hora determinada. 

   El día siguiente, nos levantamos temprano, para después 
ir directo a una de las aventuras que nos costará olvidar. 
Después de unos minutos en autobús llegamos al final al 
lugar donde las horas siguientes pasarían a formar parte de 
nuestros mejores recuerdos, un lugar maravilloso llamado 
Isla Mágica, donde pusimos a prueba nuestros estómagos y 
la adrenalina en las vertiginosas atracciones, en un ciclón 
de emociones que todos queríamos experimentar. Para ter-
minar el día, un viaje panorámico sobre la ciudad: la Plaza 
Nueva o plaza del Ayuntamiento, la Avenida de la Constitu-
ción, los alrededores de la Antigua Fábrica de Tabacos, ac-
tual rectorado de la Universidad de Sevilla, la Torre del Oro, 
el Palacio de San Telmo, los Reales Alcázares, el Museo 
Arqueológico, los Jardines de Murillo y el fantástico Guadal-
quivir. 

   El domingo nos levantamos un tanto tristes ya que nos 
íbamos ese día. Preparamos las maletas, y se las llevamos 
al autobús, ya que no volvíamos al hotel. Para empezar el 
día hicimos una visita a la Plaza de España y al Parque Ma-
ría Luisa, donde nos relajamos. Estuvo bastante bien ya que 
son lugares muy importantes en Sevilla. ¡Maravilloso! Luego 
nos dejaron tiempo libre, que algunos aprovechamos para 
pasear por las calles del centro de Sevilla y hacer unas 
compras y comer (algunos de nosotros nos fuimos de tapas, 
¡qué exquisito!). Por la tarde cogimos el bus vuelta a Cada-
val, cansados de estos días, pero todo fue distinto: caras de 
cansancio, risas con fuerza, bromas, canciones… En defini-
tiva, esta ha sido una de las mejores experiencias de nues-
tra vida y extrañamos a todos y cada uno de los lugares y 
actividades. 

Los Alumnos 
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Visita de estudios a SEVILLA 
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la Sala de prensa, el Vestuario, el Túnel de vestuarios, el 
Terreno de juego y los Banquillos. ¡Fue fantástico! Conti-
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Nueva o plaza del Ayuntamiento, la Avenida de la Constitu-
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tual rectorado de la Universidad de Sevilla, la Torre del Oro, 
el Palacio de San Telmo, los Reales Alcázares, el Museo 
Arqueológico, los Jardines de Murillo y el fantástico Guadal-
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   El domingo nos levantamos un tanto tristes ya que nos 
íbamos ese día. Preparamos las maletas, y se las llevamos 
al autobús, ya que no volvíamos al hotel. Para empezar el 
día hicimos una visita a la Plaza de España y al Parque Ma-
ría Luisa, donde nos relajamos. Estuvo bastante bien ya que 
son lugares muy importantes en Sevilla. ¡Maravilloso! Luego 
nos dejaron tiempo libre, que algunos aprovechamos para 
pasear por las calles del centro de Sevilla y hacer unas 
compras y comer (algunos de nosotros nos fuimos de tapas, 
¡qué exquisito!). Por la tarde cogimos el bus vuelta a Cada-
val, cansados de estos días, pero todo fue distinto: caras de 
cansancio, risas con fuerza, bromas, canciones… En defini-
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tra vida y extrañamos a todos y cada uno de los lugares y 
actividades. 

Los Alumnos 

   Además del disfrute cultural y deportivo, cabe 

destacar el fantástico ambiente de conviven-

cia que reinó durante el viaje. Los profesores 

queremos expresamente agradecer a los alum-

nos su buena conducta y responsabilidad du-

rante todo el viaje, y hacer extensiva esta felici-

tación a sus padres. El comportamiento de 

nuestros alumnos fue estupendo en todo mo-

mento, brindando ocasiones espontáneas para 

la risa y el buen humor. 
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Visita de Estudo à Assembleia da República  

e ao Centro Cultural de Belém 
 

   Os alunos das turmas B do 11.º e 12.º anos realizaram 
uma visita de estudo, feita no âmbito da disciplina de Histó-
ria, à Assembleia da República e ao Centro Cultural de Be-
lém (CCB).  Ambas as visitas foram guiadas, de acordo 
com os objetivos das disciplinas: 

 Reconhecer a Assembleia da República como instituição 
que representa todos os cidadãos portugueses; 

 Consciencializar os alunos para a importância da partici-
pação cívica e democrática; 

 Compreender o estatuto, funcionamento e organização 
deste órgão de Soberania; 

 Sensibilizar  para a importância da cultura; 

 Conhecer uma instituição cultural portuguesa; 

 Constatar as especificidades culturais ligadas ao CCB.    

O Grupo de História 

           
 

No Parlamento dos Jovens 

         

 Foi nos dias 23 e 24 de 
maio que eu, a Joana e o Cristiano 
partimos para uma experiência que 
se veio a revelar bastante agradável.  
 Eles, o Cristiano e a Joana, experienciaram aquilo que é o trabalho de 
um deputado; reuniram-se com a sua comissão, debateram o projeto-base a 
levar ao Plenário e, por fim, debateram aquilo que achavam ser as soluções para 
as assimetrias entre o litoral e o interior em Portugal. 
 Eu, enquanto jornalista, tive a oportunidade de agir tal e qual como um 
jornalista. Andei pelas várias comissões a ver como tudo funcionava e, no dia do 
Plenário, esperei na Sala dos Passos Perdidos pelos deputados da Assembleia 
da República, para os entrevistar. Algo que achei bastante gratificante e que foi 
muito interessante, a meu ver, foi a Conferência de Imprensa que nós, os jornalis-
tas, tivemos com o Presidente da Comissão da Educação e Ciência, o deputado 
Alexandre Quintanilha. 
    Mas, para mim, o mais importante, o melhor destes dois dias, foi, sem 
dúvida, a convivência que tive, quer com os meus colegas da escola, quer com 
todos os outros jovens participantes, vindos de todos os cantinhos de Portugal.  
    O Parlamento dos Jovens é um projeto incrível, que promove a partici-
pação dos jovens na política e a convivência.                                                      
    Como foi dito, "Os jovens de hoje são o amanhã do nosso país.". 

Vivienne Rosário 

 
MAFRA 

   No âmbito da disciplina de Português, devido ao 
estudo da obra Memorial do Convento, de José 
Saramago, os 12.º anos foram até Mafra, para co-
nhecer o Palácio de Mafra e assistir a uma peça de 
teatro sobre a obra. 
   De manhã, estivemos a visitar o palácio, a co-
nhecer o magnífico local e, simultaneamente, a sa-
ber mais sobre a obra que anda a ser estudada. A 
passos dados pelo palácio, pelas divisões cheias 
de magia, a manhã passou-se e chegou a hora do 
almoço, em que desfrutámos da nossa “marmita”, 
convivendo e apreciando o jardim que à nossa vol-
ta havia. 
   De seguida, fomos assistir à representação tea-
tral desta obra protagonizada pelo grupo ÉTER. 
Com ótimos atores, num espaço aconchegado, aí 
vimos a representação e ficámos a conhecer a 
obra. Foi muito interessante!                       

SINTRA 
   Eram 8h30m do dia 09 de março 
quando as duas turmas do 11.º ano 
se reuniram junto aos autocarros 
que nos levariam pela aventura em 
Sintra. 
   Na parte da manhã, fizemos o Ro-
teiro Queirosiano, sempre acompa-
nhados de uma magnífica guia, que 
nos foi explicando a história d‟Os 
Maias e, mais especificamente, do 
capítulo VIII, que se passa em Sin-
tra, enquanto nos levava pelas ruas 
desta linda vila. 
   Depois do almoço, foi tempo de ir 
até à Quinta da Rega-
leira. Lá, visitámos não 
só o palácio mas tam-
bém o jardim, coberto 
de um mistério infindá-
vel, quase tão sem fim 
como o nevoeiro que à 
nossa volta havia, que 
nos envolvia em todo 
aquele ambiente. Para 
mim, esta foi a melhor 
parte do dia, pois a 
quinta é mesmo interes-
sante e, como tínhamos 
um guia, conseguimos 
aprender bastante  

sobre a mesma. No entanto, 
é um local que terá sempre 
aquele travo misterioso, óti-
mo para um dia em família. 
   Para acabar em grande 
fomos comer os doces típicos 
do local que durante um dia 
nos acolheu. Com a chuva a 
bater nas janelas, o frio a 
entrar por onde podia, soube 
muito bem comer um traves-
seiro de Sintra com um café. 
   Chegámos ao Cadaval bas-
tante felizes, mais cultos e 
com vontade de regressar a 
Sintra. 

Vivienne Rosário 
 

         A ida a Sintra foi uma grande lufada de ar 
fresco e este é um ótimo local para aqueles que 
procuram inspiração. Apesar das condições meteo-
rológicas não terem sido as melhores, aquele     
nevoeiro intenso tornava todas as vegetações mais 
frescas e com cores vivas e intensas, transparecen-
do aquele tom de romantismo. Sintra é uma cidade 
muito romântica, o local ideal para um jovem casal 
apaixonado visitar, acompanhado de referências 
históricas e culturais, como é o caso da Quinta da 
Regaleira. Um verdadeiro paraíso.  

Beatriz Martins 

«Pela Casa da Democracia» 
Visita de estudo à Assembleia da República 

   Mais uma oportunidade de viajarmos pelo passado e viver o 
presente. 
   Após visitarmos a exposição interna- 
cional «Real Bodies» , uma experiên-
cia inédita, patente na Cordoaria Na- 
cional, e convivermos no jardim de 
Belém, dirigimo-nos com ansiedade e 
curiosidade para a Assembleia da Re-
pública, instalada no Palácio de S. 
Bento. Sentimo-nos fascinados pelo 
edifício, no que respeita à sua arquite-
tura e decoração. 
   Na escadaria exterior podem obser-
var-se dois leões, simbolicamente usa-
dos como sentinelas. Na fachada prin-
cipal encontra-se escrita a palavra 
«Lex» (Lei), que simboliza o papel da 
Assembleia. Perto da escadaria, qua-
tro estátuas representam a Prudência, 
Temperança, Justiça e a Força. No 
frontão triangular vê-se o Tímpa-
no onde se encontra a insígnia latina 
adotada pelo Estado Novo, «OMNIA 
PRO PATRIA» (Tudo pela Nação). 
   Ainda no exterior, encontram-se hasteadas a Bandeira da 
Assembleia da República e a Bandeira Nacional. 
   O Palácio de S. Bento foi mosteiro beneditino e em 1883 deu 
lugar ao Palácio das Cortes (Câmara dos Pares e Câmara dos 
Deputados), com a extinção das ordens religiosas. Antes de 
acolher o Parlamento teve várias utilizações, nomeadamente a 
instalação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Com o tem-
po, afastou-se do estilo conventual. 
A visita ao interior do Palácio ini- 
ciou-se na Sala dos Passos Perdi-
dos (antecâmara da Sala das Ses-
sões), que funciona como sala de 
espera e é utilizada pelos jornalis-
tas para entrevistar os deputados. 
   Aí fomos recebidos pelo deputa-
do Duarte Pacheco, que nos deu a 
conhecer alguma da história do 
palácio de S. Bento. A referida sala 
é decorada com mármore rosa e 
branco e telas alusivas à História 
de Portugal e figuras nacionais. 
Seguidamente entrámos na Sala 
das Sessões, sentámo-nos nas 
bancadas como pequenos deputa-
dos e ouvimos as explicações do 

deputado Duarte Pacheco sobre o funcionamento da Assem-
bleia da República. Também o questionámos sobre alguns as-
suntos. Sentimo-nos orgulhosos e importantes por nos sentar-
mos nos lugares dos deputados, as pessoas que fazem as leis 
do nosso país. Destacam-se, nesta sala, a pintura semicircular 

que representa as Cortes Constituintes de 
1822 e a estátua de corpo inteiro que sim-
boliza a República. De seguida, visitámos 
o Salão Nobre, que se destina a receções 
oficiais, conferências e outras cerimónias. 
A sua decoração é dedicada à temática 
da expansão marítima nacional. Entretan-
to, descemos pela Escadaria Nobre  até 
ao claustro do palácio. Aquela dá acesso 
à Sala das Sessões e à Sala do Senado. 
Não foi possível visitar esta porque nela 
se estava a realizar uma reunião com 
deputados húngaros. O mesmo aconte-
ceu com a Sala D .Maria  e a  Biblioteca, 
o que nos deixou desiludidos e descon-
tentes. 
   A Sala do Senado foi inaugurada em 
1867, no reinado de D. Luís, cujo retrato 
se encontra exposto sobre a mesa da 
presidência. Nela se realizam, entre ou-
tras ações, as sessões nacionais do Par-

lamento dos Jovens. Na Sala D. Maria II, programam-se os 
trabalhos parlamentares e reúne-se a Conferência de líderes. A 
Biblioteca localiza-se no espaço onde outrora estava instalado 
o dormitório dos monges do antigo mosteiro e contém 180 mil 
volumes. Nela se destaca o busto de Passos Manuel. 
   Terminámos a visita no Centro de Acolhimento ao Cidadão, 
que se encontra no antigo refeitório dos monges. É decorado 

por painéis  que representam cenas 
da vida de S. Bento e do quotidiano 
da época. Aí assistimos a um docu-
mentário sobre o Parlamento e o 
seu funcionamento. 
   Não nos esqueceremos desta 
visita de estudo! Vivemos a oportu-
nidade de conhecer um dos monu-
mentos e símbolos nacionais. O 
Parlamento é um órgão de sobera-
nia cujo poder legislativo cumpre o 
consagrado na Constituição de 
1976, que comemorou este mês 40 
anos. 
   Será que algum de nós ocupará 
no futuro uma das cadeiras do Par-
lamento? 

abril 2016 - 6.ºF  
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Visita de Estudo à Assembleia da República  
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   No âmbito da disciplina de Português, devido ao 
estudo da obra Memorial do Convento, de José 
Saramago, os 12.º anos foram até Mafra, para co-
nhecer o Palácio de Mafra e assistir a uma peça de 
teatro sobre a obra. 
   De manhã, estivemos a visitar o palácio, a co-
nhecer o magnífico local e, simultaneamente, a sa-
ber mais sobre a obra que anda a ser estudada. A 
passos dados pelo palácio, pelas divisões cheias 
de magia, a manhã passou-se e chegou a hora do 
almoço, em que desfrutámos da nossa “marmita”, 
convivendo e apreciando o jardim que à nossa vol-
ta havia. 
   De seguida, fomos assistir à representação tea-
tral desta obra protagonizada pelo grupo ÉTER. 
Com ótimos atores, num espaço aconchegado, aí 
vimos a representação e ficámos a conhecer a 
obra. Foi muito interessante!                       

SINTRA 
   Eram 8h30m do dia 09 de março 
quando as duas turmas do 11.º ano 
se reuniram junto aos autocarros 
que nos levariam pela aventura em 
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   Na parte da manhã, fizemos o Ro-
teiro Queirosiano, sempre acompa-
nhados de uma magnífica guia, que 
nos foi explicando a história d‟Os 
Maias e, mais especificamente, do 
capítulo VIII, que se passa em Sin-
tra, enquanto nos levava pelas ruas 
desta linda vila. 
   Depois do almoço, foi tempo de ir 
até à Quinta da Rega-
leira. Lá, visitámos não 
só o palácio mas tam-
bém o jardim, coberto 
de um mistério infindá-
vel, quase tão sem fim 
como o nevoeiro que à 
nossa volta havia, que 
nos envolvia em todo 
aquele ambiente. Para 
mim, esta foi a melhor 
parte do dia, pois a 
quinta é mesmo interes-
sante e, como tínhamos 
um guia, conseguimos 
aprender bastante  

sobre a mesma. No entanto, 
é um local que terá sempre 
aquele travo misterioso, óti-
mo para um dia em família. 
   Para acabar em grande 
fomos comer os doces típicos 
do local que durante um dia 
nos acolheu. Com a chuva a 
bater nas janelas, o frio a 
entrar por onde podia, soube 
muito bem comer um traves-
seiro de Sintra com um café. 
   Chegámos ao Cadaval bas-
tante felizes, mais cultos e 
com vontade de regressar a 
Sintra. 

Vivienne Rosário 
 

         A ida a Sintra foi uma grande lufada de ar 
fresco e este é um ótimo local para aqueles que 
procuram inspiração. Apesar das condições meteo-
rológicas não terem sido as melhores, aquele     
nevoeiro intenso tornava todas as vegetações mais 
frescas e com cores vivas e intensas, transparecen-
do aquele tom de romantismo. Sintra é uma cidade 
muito romântica, o local ideal para um jovem casal 
apaixonado visitar, acompanhado de referências 
históricas e culturais, como é o caso da Quinta da 
Regaleira. Um verdadeiro paraíso.  

Beatriz Martins 

«Pela Casa da Democracia» 
Visita de estudo à Assembleia da República 

   Mais uma oportunidade de viajarmos pelo passado e viver o 
presente. 
   Após visitarmos a exposição interna- 
cional «Real Bodies» , uma experiên-
cia inédita, patente na Cordoaria Na- 
cional, e convivermos no jardim de 
Belém, dirigimo-nos com ansiedade e 
curiosidade para a Assembleia da Re-
pública, instalada no Palácio de S. 
Bento. Sentimo-nos fascinados pelo 
edifício, no que respeita à sua arquite-
tura e decoração. 
   Na escadaria exterior podem obser-
var-se dois leões, simbolicamente usa-
dos como sentinelas. Na fachada prin-
cipal encontra-se escrita a palavra 
«Lex» (Lei), que simboliza o papel da 
Assembleia. Perto da escadaria, qua-
tro estátuas representam a Prudência, 
Temperança, Justiça e a Força. No 
frontão triangular vê-se o Tímpa-
no onde se encontra a insígnia latina 
adotada pelo Estado Novo, «OMNIA 
PRO PATRIA» (Tudo pela Nação). 
   Ainda no exterior, encontram-se hasteadas a Bandeira da 
Assembleia da República e a Bandeira Nacional. 
   O Palácio de S. Bento foi mosteiro beneditino e em 1883 deu 
lugar ao Palácio das Cortes (Câmara dos Pares e Câmara dos 
Deputados), com a extinção das ordens religiosas. Antes de 
acolher o Parlamento teve várias utilizações, nomeadamente a 
instalação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Com o tem-
po, afastou-se do estilo conventual. 
A visita ao interior do Palácio ini- 
ciou-se na Sala dos Passos Perdi-
dos (antecâmara da Sala das Ses-
sões), que funciona como sala de 
espera e é utilizada pelos jornalis-
tas para entrevistar os deputados. 
   Aí fomos recebidos pelo deputa-
do Duarte Pacheco, que nos deu a 
conhecer alguma da história do 
palácio de S. Bento. A referida sala 
é decorada com mármore rosa e 
branco e telas alusivas à História 
de Portugal e figuras nacionais. 
Seguidamente entrámos na Sala 
das Sessões, sentámo-nos nas 
bancadas como pequenos deputa-
dos e ouvimos as explicações do 

deputado Duarte Pacheco sobre o funcionamento da Assem-
bleia da República. Também o questionámos sobre alguns as-
suntos. Sentimo-nos orgulhosos e importantes por nos sentar-
mos nos lugares dos deputados, as pessoas que fazem as leis 
do nosso país. Destacam-se, nesta sala, a pintura semicircular 

que representa as Cortes Constituintes de 
1822 e a estátua de corpo inteiro que sim-
boliza a República. De seguida, visitámos 
o Salão Nobre, que se destina a receções 
oficiais, conferências e outras cerimónias. 
A sua decoração é dedicada à temática 
da expansão marítima nacional. Entretan-
to, descemos pela Escadaria Nobre  até 
ao claustro do palácio. Aquela dá acesso 
à Sala das Sessões e à Sala do Senado. 
Não foi possível visitar esta porque nela 
se estava a realizar uma reunião com 
deputados húngaros. O mesmo aconte-
ceu com a Sala D .Maria  e a  Biblioteca, 
o que nos deixou desiludidos e descon-
tentes. 
   A Sala do Senado foi inaugurada em 
1867, no reinado de D. Luís, cujo retrato 
se encontra exposto sobre a mesa da 
presidência. Nela se realizam, entre ou-
tras ações, as sessões nacionais do Par-

lamento dos Jovens. Na Sala D. Maria II, programam-se os 
trabalhos parlamentares e reúne-se a Conferência de líderes. A 
Biblioteca localiza-se no espaço onde outrora estava instalado 
o dormitório dos monges do antigo mosteiro e contém 180 mil 
volumes. Nela se destaca o busto de Passos Manuel. 
   Terminámos a visita no Centro de Acolhimento ao Cidadão, 
que se encontra no antigo refeitório dos monges. É decorado 

por painéis  que representam cenas 
da vida de S. Bento e do quotidiano 
da época. Aí assistimos a um docu-
mentário sobre o Parlamento e o 
seu funcionamento. 
   Não nos esqueceremos desta 
visita de estudo! Vivemos a oportu-
nidade de conhecer um dos monu-
mentos e símbolos nacionais. O 
Parlamento é um órgão de sobera-
nia cujo poder legislativo cumpre o 
consagrado na Constituição de 
1976, que comemorou este mês 40 
anos. 
   Será que algum de nós ocupará 
no futuro uma das cadeiras do Par-
lamento? 

abril 2016 - 6.ºF  

Vivienne Rosário 
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Estive na guerra em  
Angola….. 

   Acordámos com os gritos. A vida 
parecia correr mais lentamente à me-
dida que os nossos olhos se encami-
nhavam para a luz solar. Saímos dos 
bunkers e eis que o bélico cenário se 
revela. „Mais um dia‟, em cada mo-
mento pensava „… mais um dia…‟ - 
que eu ansiava que terminasse.  
   A única coisa que queríamos. Que 
o dia terminasse - significaria que 
ainda estávamos vivos, que respira- 
ríamos um dia mais. Eu nunca pedi 
para estar aqui, não pedi para estar 
numa guerra sanguinária e tirar a 
vida de alguém que eu jamais vira. 
Lutava contra a minha vontade. Não me cabia a mim, ou a 
qualquer outro homem fazer isto... Não é clemente, muito me-
nos correto. Qual é o propósito de tudo isto? Território? Tirar 
vidas por um pedaço de terra?! Será que as nossas mentes 
continuam tão retrógradas como outrora?!  
   Eis que me encontro ancorado numa trincheira, o fumo e as 
poeiras a turvarem o ar, já por si difícil de inalar. A pólvora in-
cendiava o ar que partilhávamos e a morte era tão comum co-
mo o amanhecer daquele dia. Os meus ouvidos não mais ou- 
viam que tiros e gritos a esvaírem de corpos moribundos, o 
sangue a pintar a terra que pisava. Mães a gritarem pelos seus 
filhos, filhos a chorarem pelos pais que os deixavam… Eu, sin-
ceramente, já não sabia se quereria ver o amanhã, contudo, 
ansiava o fim de hoje.  
   Foi nessa altura que vi uma criança parada à beira do des-
campado. Nunca mais a esquecerei: uma menina, segurando o 
seu ursinho de trapos, envolta num vestido manchado pelo 
sangue derramado da sua família, a chorar o desespero da 
solidão. Nesse momento, o tempo parou. Nesse momento olhei 
à minha volta e apercebi-me, mais do que nunca, de onde es-
tava, do que estava a tirar sem piedade, sem humanidade. Por 
breves momentos os nossos olhares cruzaram-se, por breves 
instantes, vi a súplica no seu olhar, e foi então que o ouvi: o 
barulho intermitente e agonizante de tiros que a levantaram do 
chão e lhe retiraram o que de mais valioso ainda lhe restava. 
Instintivamente levantei-me, o meu maior erro. Nesse momento 
fui o alvo falhado de um tiro que, no entanto, encontrara outro 
destino. O meu amigo, o melhor dos soldados, aquele que me 
havia acompanhado e apoiado desde o recrutamento; o mais 
otimista do pelotão foi o escudo. Ele sacrificou-se por mim e 
pela minha família. Ele, que não tinha ninguém e seria esqueci-
do. A nossa primeira semana e já somamos oito perdas. 
"Vamos sair do Inferno antes de sequer entrarmos" - dizia. Sim, 
claro, todos sairemos, vivos ou mortos, sairemos... Alguns sol-
dados arrastaram-no do campo aberto e deixaram-no na trin-
cheira. A guerra continuava.  
   Ao longe ouvíamos as minas que havíamos deixado no mato, 
os bombardeiros que sobrevoavam o campo de batalha e liqui-
davam o fogo inimigo. Durante todo o dia perdurou o estampi-
do dos tiros sobre a mata febril, para lhe vazar os olhos, matar 
o hálito e silenciar a voz. Como se o tempo abrandasse para 
nos acentuar a aflição, ainda conseguimos ser alvo de embos-
cadas, enquanto regressávamos ao acampamento. Traição. 
Nada mais a falar.  
   O dia já tinha posto cobro a mais uma batalha quando chegá-
mos aos nossos pousos. Contudo, o posto de observação esta-
va vigilante a qualquer movimento, por mais ínfimo ou murmu-
roso que fosse. O canhão estava preparado para atacar e o 
radar para lançar o aviso. Por mais seguro que pudessem pa-
recer tais preparativos, era tudo uma ilusão. Sofríamos a perda 
do nosso soldado, que nem conseguimos trazer para o campo. 
Perdura o medo nas nossas almas. Medo que se aloja no cor-
po e nem o tempo apaga, medo de tudo, de todos dono. Perdu-
ram os horrores da guerra na minha mente: minas,  
 

 
emboscadas, bombardeiros, lavras incendia-
das, homens, mulheres e  crianças atingidos 
ou a fugir em todas as direções. Repetida-
mente. Perdura o grito do soldado engolido 
pelo buraco de um tiro, pelo desabamento de 
uma mina, pela trovoada, pela chuva, pelo 
silêncio das lágrimas que contemos. Os tiros 
que ofuscam a minha alma e que engrande-
cem o meu terror. O que ainda conseguia 
amenizar o agonizar do nosso espírito era o 
correio. Estava eu absorto nas minhas consi-
derações quando recebemos as cartas da 
família, das namoradas e dos amigos. Abria-
se então espaço para algum sossego no 
meio da permanente flagelação do inimigo.  
   Sinto que esta batalha está longe de termi-
nada… Quem ganhará esta guerra? Não sei. 
Quem a perderá? Isso sei que seremos todos 
nós… 

 

Estive presa em Caxias. 
   Chamo-me Alice Ferreira e nasci a 19 de Outubro de 1947, 
no Alentejo. Os meus pais eram trabalhadores agrários e vivía-
mos muito mal, toda a população vivia. À medida que fui cres-
cendo, fui-me apercebendo dos problemas e do quanto o povo 
estava insatisfeito. Por isso, quando tinha 16 anos, entrei para 
o Partido Comunista Português, sendo obrigada a separar-me 
dos meus pais e a viver clandestinamente, mudando a minha 
identidade várias vezes. Passei a chamar-me Dina, fui viver 
para Santarém para a casa de um casal de camaradas que se 
fizeram passar por meus primos. Eu não os conhecia, vivi total-
mente à base da confiança. Fui para lá com a função de os 
ajudar na realização das reuniões clandestinas, mas, aos olhos 
dos vizinhos, eu tinha que passar por uma adolescente normal 
que vivia com os seus primos.  
   Quando tinha 18 anos, mudei novamente a minha identidade, 
passando a chamar-me Leonor. Fui viver maritalmente com um 
camarada do partido, com o qual me casei mais tarde. Tínha-
mos de nos fazer passar por uma família normal e agir como 
tal. A nossa função era produzir a propaganda do partido, ou 
seja, tínhamos uma tipografia clandestina em nossa casa. Tive 
duas filhas, e fui obrigada a separar-me da mais velha quando 
ela tinha 2 anos, pois começou a falar e podia denunciar-nos 
sem querer, ela passou a viver com os meus pais, porque eles 
não eram do partido. Passados dois anos, eu e o meu marido 
fomos presos pela PIDE, eu fui para a prisão de Caxias e ele 
foi para a de Peniche. Viemos mais tarde a saber que foi um 
vizinho que nos denunciou, pois começou a desconfiar que 
pertencíamos ao Partido Comunista Português. Lembro-me 
perfeitamente que foi ao meio da noite que nos invadiram a 
casa e que nos levaram presos. Passei dois anos e meio na 
prisão de Caxias e, durante esse tempo, fui levada para a sede 
da PIDE, em Lisboa, diversas vezes, fui torturada de várias 
maneiras. Durante a tortura do sono, passei dois dias acorda-
da. Lembro-me de ser humilhada e espancada, mas o mais 
importante era nunca falar a verdade, tanto que nunca denun- 
ciei nenhum camarada ou o Partido.  
   Quando se deu o 25 de Abril, senti um alívio pelo país estar 
finalmente livre da ditadura e podermos viver em liberdade. 
Também senti uma grande felicidade por deixar de esconder 
quem sou, de não ter de viver clandestinamente!   

 Alice Ferreira 

CONCURSO: “À DESCOBERTA…”  
 HISTÓRIA – 9.º ANO 

     O concurso mensal “À DESCOBERTA…”, que envolveu 
todas as turmas do 9.º ano, está a chegar ao fim. Contou 
com a participação regular da maioria das equipas partici-
pantes. Com esta atividade, pretendeu-se desenvolver o 
gosto pelo saber na área da História. 
    Oportunamente, serão divulgados os resultados finais.   

O Grupo de História 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca  da EB1 
   Na Semana de Leitura do final do 2.º Período, salienta-se a 
colaboração de pais e funcionárias da Escola que dinamizaram 
atividades, horas do conto, um debate de uma obra, ateliês de 
escrita criativa com base numa obra de Fernanda Botelho, a 
exposição de insetos criados pela turma do 2.º t.6 e pelo escul-
tor António Carlos, a sessão com o contador de histórias Rodol-
fo Castro e o visionamento do filme “Os sem floresta” ou “Pular 
a Cerca”. No 3.º Período, comemorámos, em articulação com a 
Biblioteca Municipal, o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia 
Mundial do Livro com o escritor Richard Towers, que apresen-
tou o livro objeto “A sinfonia do tempo” e com a escritora Isabel 
Ricardo, que esteve presente em todas as escolas do concelho 
à exceção das do Painho e Peral. Continuaram as atividades 
iniciadas: a Biblioteca Itinerante pelas escolas e JI e o Passa-
porte da Leitura, assim como “Corrida de Leitura” – com a atri-
buição de certificados. O  “Pergaminho de histórias”, rolo, em 
tecido, com histórias escritas, partiu da BE com uma história 
contada em todas as escolas do Agrupamento e agora estão a 
chegar  as histórias das escolas para serem cosidas ao pano 
inicial. O “Detetive da Biblioteca” e “BE e família” são outras da 
atividades, às quais houve adesão e colaboração. Destaco Su-
sana Morgado, mãe da Matilde Morgado, do 3.º ano, que, além 
da atividade desenvolvida nessa altura, tem colaborado com 
regularidade com esta Biblioteca, tornando-se uma mais valia 
extraordinária. 
 
 
 
 
 
 
 

Maria João Félix 

 

 

 

Biblioteca Escolar da Escola-Sede 

   Os nossos finalistas do Concurso Nacional de Leitura-fase 
escolar foram fantásticos, porque não só leram nas férias os 
livros necessários, como também fomos uma das escolas que 
mais alunos levou à fase distrital do dia 4 de abril na Lourinhã.   
   No 3.º período, a Biblioteca Escolar aliou-se à Comemoração 
do Dia Internacional do Livro - 21 de abril- com atividades de  

 
promoção da leitura: "Leituras intrometidas”, a visita da Maria 
Francisca Gama, proporcionada pela Biblioteca Municipal e as 
exposições das esculturas do artista António Carlos e das apre-
ciações críticas feitas pelas turmas 9.ºA,9.ºB e 11.ºA. Em maio, 
houve vários encontros: a visita do escritor Nuno Matos Valen-
te, proposta pelos professores de Português do 2.º Ciclo, con-
versa com os antigos presos da PIDE- Dr. Domingos Amaral e 

Conceição Matos (os poemas lidos pelos alunos e os cravos 
vermelhos animaram a sessão do dia 16 de maio); a sessão 
com a Dra. Sandra Geada e as suas convidadas trouxeram 
informação essencial sobre os programas europeus de inter-
câmbio e voluntariado para jovens. Resta-nos agora prestar 
mais uma homenagem à escritora Fernanda Botelho, no dia 27 
de maio, pelas 14h30m, com os poemas musicados dos alunos 
do 5ºC, do docente Paulo Henriques, a apresentação do Gui-
lherme Gabriel do 7.ºD e a aula aberta da Professora Doutora 
Fernanda Branco sobre a escritora e a sua obra. Deu-se  ainda 
continuidade aos projetos iniciados: o Passaporte da Leitura e 
o ciclo de cinema Anime, com o filme "5 centímetros por segun-
do", resultando numa oficina de poesia realizada no 7.ºE, da 
qual saiu este poema de Daniel Romão: 
 

Sugestão de Leitura 

   Na Barcelona de 1980, Óscar Drai sonha acordado, deslumbra-
do pelos palacetes modernistas próximos do internato onde estu-
da. Numa das escapadelas noturnas conhece Marina, uma rapa-
riga audaz e misteriosa 
que irá viver com Óscar 
a aventura de penetrar 
num enigma doloroso do 
passado da cidade e de 
um segredo de família 
obscuro. Uma misteriosa 
personagem do pós-
guerra propôs a si mes-
ma o maior desafio ima-
ginável, mas a sua am-
bição arrastou-a por ve-
redas sinistras cujas 
consequências alguém 
deve pagar ainda hoje. 

Célia Bento 

Samantha Correia, n.º 17, 9.º B 
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redas sinistras cujas 
consequências alguém 
deve pagar ainda hoje. 

Célia Bento 

Verão 
Para mim  o verão 
é a melhor estação 
Pra encontrar uma grande 
paixão, 
É a melhor solução 
É a melhor altura para brin-
car 
No verão com os amigos 
podemos estar 
 

 
É quando mais podemos 
namorar 
E também passear, 
É nesta estação que pode- 
mos conviver 
Muita água vamos beber 
Nas férias do Verão muito 
podemos dormir 
E é assim que podemos 
divertir... 
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Zeca Afonso     

Música de intervenção  
„‟ Baladas de intervenção „‟ 

   Denomina-se música de intervenção a 
um género de música popular que pro-
cura protestar ou chamar a atenção para 
os problemas de um país, sejam eles de 
origem social, política ou económica. 
   As „‟baladas de intervenção‟‟ tiveram 
um papel importante em Portugal nas 
décadas de 60 e 70, durante o regime 
Salazarista (Estado Novo) e na Revolu-
ção de Abril. 
A música era uma arma de protesto, de 
forma velada, recorrendo a metáforas, já 
que, na ditadura, a censura operava 
todos os meios de comunicação. Alguns 
poemas foram alterados, isto é, cortados 
pelo „‟lápis azul‟‟ ou até mesmo proibi-
dos.  
   Destacaram-se muitas figuras relevan-
tes, nomeadamente Zeca Afonso, Fran-
cisco Fanhais, Luís Cília, José Mário 
Branco, Fausto, Adriano Correia de Oli-
veira, Sérgio Godinho. Quanto às bala-
das, referem-se „‟Os vampiros‟‟, „‟A me-
nina de olhos tristes‟‟, „‟Vemos, ouvimos 
e lemos‟‟, „‟Liberdade‟‟, „‟Resiste‟‟, „‟FMI‟‟, 
„‟Tourada‟‟, „‟Cantiga do desemprego‟‟, 
„‟Eu vi este povo a lutar‟‟… 

 
Vampiros               

Violão: Principal 
           Am  
No céu cinzento Sob o astro mudo  
           G                  Am  
Batendo as asas Pela noite calada  
       
  

 
   
E              Am  
Vêm em bandos com pés veludo  
        E                  Am  
Chupar o sangue fresco da manada  
E  Am  E   
             Am  
Se alguém se engana Com seu ar sisudo  
          G                    Am  
E lhes franqueia As portas à chegada  
         G                Am  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
           E                     Am  
Eles comem tudo E não deixam nada {Bis} 

 
A toda a parte Chegam os vampiros  
Poisam nos prédios Poisam nas calçadas  
Trazem no ventre Despojos antigos  
Mas nada os prende Às vidas acabadas  
  
São os mordomos Do universo todo  
Senhores à força Mandadores sem lei  
Enchem as tulhas Bebem vinho novo  
Dançam a ronda No pinhal do rei  
  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
Eles comem tudo E não deixam nada  
  
No chão do medo Tombam os vencidos  
Ouvem-se os gritos Na noite abafada  
Jazem nos fossos Vítimas dum credo  
E não se esgota O sangue da manada  
  
Se alguém se engana Com seu ar sisudo  
E lhe franqueia As portas à chegada  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
Eles comem tudo E não deixam nada  
  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
Eles comem tudo E não deixam nada 

Turma 6.ºE 
 

40 anos da Constituição 
de  

1976 
   Comemorou-se em abril os 40 
anos de Constituição Democrática. 
   Após a revolução do 25 de Abril 
de 1974 que pôs fim à Ditadura do 
Estado Novo, sentiu-se a necessi-
dade de dar ao país uma nova            

 
 
Constituição. Nesse sentido, realizaram-
se eleições para a Assembleia Constituin-
te, a 25 de abril de 1975. Contrariamente 
ao período anterior, concorreram vários 
partidos e todos os cidadãos puderam 
exercer o seu direito de voto, verificando-
se uma forte afluência pela parte da popu-
lação. Eram eleições livres! 
   Após a sua elaboração, a Constituição 
foi aprovada pela maioria dos deputados 
e publicada a 2 de abril de 1976. 
   A Constituição de 1976 consagra os 
princípios democráticos e garante direitos 
e liberdades fundamentais (Direito ao tra-
balho, direito à educação, liberdade de 
expressão e de opinião, liberdade de reu-
nião e de associação, liberdade sindical) 
já contemplados na Constituição de 1911 
(1.ª República) e perdidos no regime Sa-
lazarista. Também estabeleceu uma nova 
organização do país, diferenciando as 
funções e competências dos vários ór-
gãos do poder político: Poder central
(Presidente da República, Governo, As-
sembleia da República e Tribunais); Po-
der local (Câmara e Assembleia Munici-
pal, Junta e Assembleia de Freguesia); 
Poder regional- Regiões autónomas de 

Madeira e dos 
Açores (Gover- 
no Regional e 
Assembleia 
Regional). 
   A separação 
de poderes e o 
direito de voto 
universal con-
templado na 
Constituição 
são importantes 
conquistas da 
Revolução do 
25 de Abril.  

 
Turma 6.ºD 

 

 
 

Autoestima – a chave da arca do tesouro? 
   “Autoestima, professora, escreva sobre autoestima. Os jo-
vens precisam muito.” 
   Concordo contigo, I., mas deixa-me tranquilizar-te (ou não): 
não são só os jovens que precisam muito. 
   Curiosamente, numa época em que tanto progresso nos po-
deria proporcionar tanto bem-estar, realização, felicidade e tan-
tos outros estados positivos, parece que o mundo anda a ser 
invadido por algumas epidemias emocionais de caráter negati-
vo. A falta de autoestima é uma delas. 
   Uma boa autoestima é uma das bases mais importantes da 
formação humana. Sem ela tudo na vida fica comprometido. 
Mas não é característica com que se nasça, constrói-se, desen-
volve-se, e será tanto melhor, tanto mais firme e equilibrada, 
quanto mais investires em ti e no seu desenvolvimento. Por 
isso, é muito importante teres consciência da forma como te 
vês, da maneira como te tratas e daquilo em que acreditas. 
   Existem muitas abordagens possíveis para o desenvolvimen-
to da autoestima, no entanto, antes de qualquer estratégia ou 
ferramenta que se possa aplicar, há questões de base que são 
essenciais e que podem determinar todas as outras. Vou parti-
lhar contigo algumas dessas ideias que considero fundamen-
tais e que talvez te possam ser úteis: 
   a) Não acredites em tudo o que ouves… pensa. 
   Quando alguém te diz que não fazes nada bem, que não és 
capaz, que nunca vais conseguir… ouve com compaixão, com-
preende que essas expressões vêm de um lugar de dor e de 
crenças que também lhes foram impostas… mas não acredites. 
Quando os meios de comunicação social te querem vender a 
ideia de que se não tiveres uma silhueta de medidas xpto não 
cumpres os standards de beleza e não tens valor, ou se não 
usares a marca de roupa y ou z, ou outra coisa qualquer… pára 
para pensar: o que é que eles querem? Vender-te os seus pro-
dutos e enriquecer à custa da tua (des)ilusão. Não alinhes no 
seu jogo. Não acredites. 
   Sabes, o mundo está cheio de estratégias de manipulação, 
desde a forma como se dispõem os cereais no supermercado 
às campanhas políticas. Muitos querem usar o seu poder para 
te tirar o teu. E muitas vezes és tu que te manipulas e boicotas 
internamente, inconscientemente, e depois achas que a “culpa” 
é dos outros. 
   Mas (não desesperes!), no mundo também há coisas maravi-
lhosas, gestos de bondade, gente solidária, altruísta, honesta… 
e que quer que tu assumas o teu poder e mandes o teu sabota-
dor interno dar uma curva. 
   Só precisas de estar com atenção e cada vez mais conscien-
te, para que cada vez mais as tuas crenças e escolhas sejam 
realmente tuas, e não fruto de manipulação tua ou de outros. 
Lembras-te do que diz Fernando Pessoa?: “Deus ao mar o pe-
rigo e o abismo deu / mas nele é que espelhou o céu”. É por aí. 
   b) (Re)conhece-te 
   Tu és especial. Um ser único. Nunca duvides disso, nem dei-
xes que as dúvidas dos outros te ponham em causa. Se al-
guém te desconsiderar, o problema não está na tua falta de 
valor mas na sua falta de visão. 
   Mas não é uma questão de tu seres especial e mais ninguém 
ser, não é para insuflares o teu ego (vá… não te estiques!), a 
questão é que tu és especial e todos os outros são especiais 
também. 
   Não há mais ninguém no mundo exatamente igual a ti. Mais 
ninguém no mundo faz exatamente o que tu fazes da forma 
como fazes, ninguém mais tem o teu sorriso nem a tua impres-
são digital, ninguém vê e sente a vida da mesma maneira que 
tu. 
   Tu tens o teu lugar no mundo, e só tu podes ocupá-lo. Tu 
tens uma função, uma missão que ninguém mais poderá de-
sempenhar. O mundo precisa de ti. Da tua peça do puzzle.  
Sem ti, exatamente como és, com os teus contornos exatos, o  
puzzle fica incompleto.  
 

    

 
    No entanto, é preciso que não te esqueças de que assim 
como o puzzle fica incompleto sem a tua peça, uma peça sozi-
nha não faz um puzzle. É preciso que tenhas respeito e consi-
deração por ti mesmo, mas também por todos os outros. 
   c) Aceita-te e valoriza-te 
   Não temas nem lamentes que outros não te compreendam ou 
reconheçam. És tu que precisas de o fazer em primeiro lugar. 
Os outros seguirão o exemplo que tu deres. E se tu não gosta-
res de ti, quem gostará? Na verdade, mesmo que muitos gos-
tem de ti, se tu não gostares será como estar sozinho no meio 
do deserto, não consegues reconhecer nem aceitar o amor, a 
amizade, a estima que outros têm para te oferecer. Não há 
amor que outros te possam dar, nem que seja à tonelada, que 
possa compensar ou substituir a falta de amor próprio, é como 
um poço sem fundo, nunca é suficiente.  
   Aceita-te com as tuas qualidades e os teus defeitos, com os 
teus erros e as tuas vitórias. És um ser humano em evolução. 
Não te penalizes nem te vanglories, aceita-te com serenidade e 
responsabiliza-te pelo resto do caminho. Tu és agora o resulta-
do da tua experiência passada (da forma como a viveste, sen-
tiste e pensaste) e serás no futuro o resultado do que escolhe-
res agora. Escolhe bem, com consciência e responsabilidade. 
O teu potencial (o potencial de cada ser que nasce) é gigante, 
mas és tu que escolhes o que fazer com ele. Foi-te dado um 
tesouro, e és tu que decides se o usas ou não. Se te deixas 
atrofiar por medos e crenças autolimitadoras, por vitimizações e 
outros bloqueios afins, ou se te abraças com tudo o que és e 
podes ser e investes no teu melhor. 
   Há pessoas que pegam em limões e fazem limonada, e há 
outras que deixam azedar as laranjas. Ou seja, não é o que 
recebeste à partida que é determinante (o teu corpo, as tuas 
características, a tua situação familiar, as circunstâncias de 
vida, etc.), é o que decides fazer com o que recebeste que faz 
toda a diferença. É a ATITUDE com que escolhes ver-te e viver 
a tua vida que vai determinar… praticamente tudo. 
   d) Aceita-te e valoriza-te…mas não deixes de querer      
melhorar 
   Aceitares-te e gostares de ti como és não significa dizer “eu 
sou como sou e aceitem-me assim” sem fazer nada para evolu-
ir e limar algumas arestas que fazem parte do ser humano e do 
seu processo de crescimento. Ser perfeccionista em excesso 
não é bom, bloqueia e retira prazer à vida, mas ser demasiado 
indulgente também não. Amar-se a si mesmo implica também 
querer fazer, ser e dar o seu melhor. E isso requer investimento 
pessoal. O que, em retorno, aumenta ainda mais a autoestima. 
   e) Alimenta a tua autoestima 
   Alimentar a autoestima é como cuidar do depósito do carro. 
Sabes que com regularidade precisas de o reabastecer. Se te 
esqueceres, distraíres ou estives à espera que alguém o faça 
por ti, corres o risco de ficar parado no meio de uma qualquer 
estrada. A tua autoestima é o teu combustível, dá-te garra, con-
fiança, vontade, energia e força para traçares e atingires os 
teus objetivos. 
   Se estiveres à espera que sejam outros a encher o teu depó-
sito… estás a ver a cena, não estás? É capaz de não ser muito 
provável. Então não fiques à espera que sejam outros a reco-
nhecer e elogiar o teu valor, é uma dependência perigosa para 
ti e injusta para os outros. Perigosa para ti porque, se os outros 
se esquecerem, ou não puderem ou quiserem alimentar a tua 
necessidade, tu ficas em carência; injusta para os outros por-
que não é da sua responsabilidade, eles têm os seus próprios 
depósitos para cuidar, e outras solicitações, e as suas próprias 
dificuldades e carências e emaranhados afins. 
   Resumindo e concluindo: quem tem de tratar de alimentar o 
teu depósito és tu. Com muito combustível ou pouco, com lixo 
ou com aditivos, és tu que escolhes a quantidade e a qualidade 
daquilo com que te alimentas, a nível físico, mental, emocional 
e espiritual. 
   Assume a responsabilidade que é tua. Valoriza-te. Cuida-te. 
Respeita-te (sempre respeitando os outros também). Assume- 
-te. Expressa-te. E sobretudo ama-te. Que ninguém te ame 
mais do que tu. 

Poemas sobre a Pena 
Coitada  da  galinha, 
Com  tanta  pena  para  limpar 
Mas  que pena  eu  tenho 
De não  a  poder  ajudar! 
 
De  pena na mão 
O Luís  escreveu, 
Mas  a  sua  paixão 
Já  se  foi…  MORREU! 

João Freire  Nº11  6.ºB 

Olga Maria Amaro Correia 
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Zeca Afonso     

Música de intervenção  
„‟ Baladas de intervenção „‟ 

   Denomina-se música de intervenção a 
um género de música popular que pro-
cura protestar ou chamar a atenção para 
os problemas de um país, sejam eles de 
origem social, política ou económica. 
   As „‟baladas de intervenção‟‟ tiveram 
um papel importante em Portugal nas 
décadas de 60 e 70, durante o regime 
Salazarista (Estado Novo) e na Revolu-
ção de Abril. 
A música era uma arma de protesto, de 
forma velada, recorrendo a metáforas, já 
que, na ditadura, a censura operava 
todos os meios de comunicação. Alguns 
poemas foram alterados, isto é, cortados 
pelo „‟lápis azul‟‟ ou até mesmo proibi-
dos.  
   Destacaram-se muitas figuras relevan-
tes, nomeadamente Zeca Afonso, Fran-
cisco Fanhais, Luís Cília, José Mário 
Branco, Fausto, Adriano Correia de Oli-
veira, Sérgio Godinho. Quanto às bala-
das, referem-se „‟Os vampiros‟‟, „‟A me-
nina de olhos tristes‟‟, „‟Vemos, ouvimos 
e lemos‟‟, „‟Liberdade‟‟, „‟Resiste‟‟, „‟FMI‟‟, 
„‟Tourada‟‟, „‟Cantiga do desemprego‟‟, 
„‟Eu vi este povo a lutar‟‟… 

 
Vampiros               

Violão: Principal 
           Am  
No céu cinzento Sob o astro mudo  
           G                  Am  
Batendo as asas Pela noite calada  
       
  

 
   
E              Am  
Vêm em bandos com pés veludo  
        E                  Am  
Chupar o sangue fresco da manada  
E  Am  E   
             Am  
Se alguém se engana Com seu ar sisudo  
          G                    Am  
E lhes franqueia As portas à chegada  
         G                Am  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
           E                     Am  
Eles comem tudo E não deixam nada {Bis} 

 
A toda a parte Chegam os vampiros  
Poisam nos prédios Poisam nas calçadas  
Trazem no ventre Despojos antigos  
Mas nada os prende Às vidas acabadas  
  
São os mordomos Do universo todo  
Senhores à força Mandadores sem lei  
Enchem as tulhas Bebem vinho novo  
Dançam a ronda No pinhal do rei  
  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
Eles comem tudo E não deixam nada  
  
No chão do medo Tombam os vencidos  
Ouvem-se os gritos Na noite abafada  
Jazem nos fossos Vítimas dum credo  
E não se esgota O sangue da manada  
  
Se alguém se engana Com seu ar sisudo  
E lhe franqueia As portas à chegada  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
Eles comem tudo E não deixam nada  
  
Eles comem tudo Eles comem tudo  
Eles comem tudo E não deixam nada 

Turma 6.ºE 
 

40 anos da Constituição 
de  

1976 
   Comemorou-se em abril os 40 
anos de Constituição Democrática. 
   Após a revolução do 25 de Abril 
de 1974 que pôs fim à Ditadura do 
Estado Novo, sentiu-se a necessi-
dade de dar ao país uma nova            

 
 
Constituição. Nesse sentido, realizaram-
se eleições para a Assembleia Constituin-
te, a 25 de abril de 1975. Contrariamente 
ao período anterior, concorreram vários 
partidos e todos os cidadãos puderam 
exercer o seu direito de voto, verificando-
se uma forte afluência pela parte da popu-
lação. Eram eleições livres! 
   Após a sua elaboração, a Constituição 
foi aprovada pela maioria dos deputados 
e publicada a 2 de abril de 1976. 
   A Constituição de 1976 consagra os 
princípios democráticos e garante direitos 
e liberdades fundamentais (Direito ao tra-
balho, direito à educação, liberdade de 
expressão e de opinião, liberdade de reu-
nião e de associação, liberdade sindical) 
já contemplados na Constituição de 1911 
(1.ª República) e perdidos no regime Sa-
lazarista. Também estabeleceu uma nova 
organização do país, diferenciando as 
funções e competências dos vários ór-
gãos do poder político: Poder central
(Presidente da República, Governo, As-
sembleia da República e Tribunais); Po-
der local (Câmara e Assembleia Munici-
pal, Junta e Assembleia de Freguesia); 
Poder regional- Regiões autónomas de 

Madeira e dos 
Açores (Gover- 
no Regional e 
Assembleia 
Regional). 
   A separação 
de poderes e o 
direito de voto 
universal con-
templado na 
Constituição 
são importantes 
conquistas da 
Revolução do 
25 de Abril.  

 
Turma 6.ºD 

Poemas sobre a Pena 
Coitada  da  galinha, 
Com  tanta  pena  para  limpar 
Mas  que pena  eu  tenho 
De não  a  poder  ajudar! 
 
De  pena na mão 
O Luís  escreveu, 
Mas  a  sua  paixão 
Já  se  foi…  MORREU! 

João Freire  Nº11  6.ºB 

 

 

 

 

Usada para muita coisa  
Mas sem reconhecimento 
Da palavra pena tenho eu pena 
De cair no esquecimento 
 
Também as aves a têm 
Mas serve para voar 
Para escrever com uma pena 
Tenho de a uma ave a arrancar 
 
A palavra pena é pequena 
Mas também encantadora 
Uma pena caiu no chão 
Vou varrê-la com uma vassoura 

Daniel Pereira, 6.ºB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu gostava de ter uma pena 
Que serve para escrever 
Mas infelizmente tenho pena 
De nunca a poder ter 
 
Eu quero muito ter uma pena 
Linda de morrer 
Mas o problema é 
Que galinhas ou aves não vou fazer sofrer 

Margarida Oliveira, 6.ºE 

https://www.cifraclub.com.br/zeca-afonso/
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Reflexões de estudante... 
   Somos, desde novos, ensinados a 
ter boas notas na escola, a fazer tudo 
o que estiver ao nosso alcance para 
tal. "Porta-te bem.", "Faz os trabalhos 
de casa.", "Estuda para teres boas 
notas!", todas estas frases aqui des-
critas são frases que ouvimos vezes 
e vezes sem conta durante esta nos-
sa jornada. Não digo que sejam in-
corretas ou que nunca deviam ter 
sido pronunciadas. Nada disso. O 
problema é quando isto nos é dito 
sem parar, quando nos incentivam a 
viver apenas para a escola.  
 São onze anos de escola que trago comigo, mais os anos de 
Jardim de Infância. Nunca chumbei, nunca tirei uma negativa 
na pauta. Sempre me preocupei com a escola e com o facto 
de ter notas razoáveis, boas até. Até ao básico não precisava 
de estudar, bastava prestar atenção e atingia boas notas. Era 
sortuda, digamos, pois via colegas meus que já tinham de 
estudar, porque as coisas já estavam complicadas.   
   O básico é complicado, todo o percurso é complicado, só o 
deixa de ser quando já passou. É comum. À medida que va-
mos superando os anos, dizemos sempre "Ah, isso é fácil. 
Este ano é que é super complicado!".   
   Mas este meu desabafo não se trata de uma análise à difi-
culdade dos anos. Nem de perto. Trata-se apenas de um de-
sabafo, da perspetiva de nós, alunos, em relação a todo este 
stress que vivemos.   
   Nós queremos o melhor de nós, queremos ter boas notas e 
mais possibilidades de termos um futuro sorridente. Nós que-
remos e nós lutamos por isso! Por vezes até lutamos de 
mais. Sim, isso é possível.  
   Com a quantidade avassaladora de testes, trabalhos, fichas 
e demais coisas, nós vemos as (poucas) horas que passa-
mos em casa a desaparecerem. O tempo com a família deixa 
de existir, o tempo para descontrair deixa de existir. E, quan-
do o tempo para as coisas da escola também deixa de existir, 
aí  começa a pressão.   

 
 
   E como se a pressão pela falta de 
tempo não bastasse, damos conta, por 
vezes, de que estamos num lugar onde 
não queremos estar, rodeados de pes-
soas que não queremos ter à nossa 
volta. Torna-se tudo tão tóxico... Muitas 
das vezes sentimos tudo isto mas nun-
ca o dizemos. Iríamos dizer a quem?! 
Os nossos pais dizem que estudar é a 
nossa obrigação, os professores vivem 
os seus próprios problemas. Somos 
apenas mais um aluno, no meio de ou-
tros tantos na mesma exata posição.   
   Tudo se vai acumulando até a uma 
altura em que rebentamos.   

   Quando rebentamos, bem, isso é que é mau. Deixamos 
os trabalhos da escola de lado, deixamos a família de lado, 
os amigos também. De repente não fazemos nada no tem-
po que temos e, mesmo assim, sentimos um sufoco, uma 
tristeza tal que nos deixa mazelas profundas.  
   Agora o problema é: Como resolver isto? Como não dei-
xar os alunos perderem toda a sua força? Como é que faze-
mos com que as notas sejam tão boas como a nossa sani-
dade mental? São tantas perguntas e eu não sei responder 
a nenhuma. O problema não é nosso, não é dos professo-
res, é de quem? Tenho alguém para culpabilizar? Acho que 
sim. Acho que o problema está, muito provavelmente, na-
queles que nos são superiores, que mandam neste nosso 
sistema. A culpa é daqueles que decidem que ter aulas um 
dia inteiro é bom. Aqueles que pensam que apenas as no-
tas importam.  
   O problema está, apenas, em se exigir tudo de nós, sem 
pensarem que somos pessoas, seres em formação e que 
não é saudável passar o dia de volta do mesmo. Aqueles 
que podem, bem, esses, preocupem-se em nivelar as coi-
sas, em ter o melhor dos dois mundos, porque de nada vale 
alunos de mérito que estão esgotados e sem força para 
continuar a sua vida.   

Vivienne Rosário 

TECNOLOGIA 
     Na sociedade moderna, a tecnologia está presente em 
todo o lado, seja no frigorífico e torradeiras, ou nas lâmpa-
das, passando pela televisão, os telemóveis, os computado-
res. Falando nestes últimos, pegarei num tema pouco agra-
dável aos pais: os jogos de computador. Existem muitos pais 
que defendem que as crianças não devem sequer tocar num 
computador, ou então só devem jogar jogos didáticos em 
que têm de associar a palavra “quadrado” à figura. Na minha 
opinião, é sem dúvida um pensamento quadrado… 
     Os jogos de computador permitem aos jovens desenvol-
ver muitas capacidades, conforme o género, nomeadamen-
te: os reflexos (First Person Shooter), a capacidade de me-
morizar (qualquer um), a diversi-
dade vocabular e o contacto com 
diversas línguas (jogos com temá-
ticas medievais, por exemplo), as 
capacidades de liderança (Real 
Time Strategy) e o trabalho em 
equipa (Multiplayer Online Battle 
Arena). Note-se as últimas capa-
cidades que mencionei. Não são 
o conhecimento de línguas, a ca-
pacidade de liderar e a de traba-
lhar em equipa os requisitos bási-
cos da maioria dos empregos? Já 
para não falar da capacidade de 
trabalhar com um computador, 

embora essa advenha do mero contacto com o dito cujo. 
Ora, basta fazer um pouco de pesquisa, e verificamos que 
em jogos como Starcraft ou Age of Empires é necessário 
conhecer bem as tropas e saber os seus atributos e quando 
os usar, para além da atenção requerida para controlar as 
várias unidades: há que saber liderar. Pesquise-se mais, 
veja-se umas estatísticas, e percebe-se que, por muito bem 
que um indivíduo jogue League of Legends ou DOTA, se a 
equipa não funcionar bem, o jogo está perdido. Há que saber 
ceder e trabalhar em conjunto. E, claro, qualquer jogo traz o 
contacto, principalmente, com a língua inglesa. 
     É nesta altura que entram os pais: Pois, mas se o “puto” 
fica viciado, depois não há escola nem emprego para nin-
guém! Ora, claro que tudo o que é de mais faz mal, há que 

ter moderação! Beber três garrafas de 
vinho por dia abre caminho a uma morte 
precoce, mas a maioria dos médicos e 
nutricionistas afirma que um copo de vi-
nho à refeição é saudável. 
   Resumindo, penso que os jovens (em 
particular as crianças) devem ter contacto 
com jogos de computador minimamente 
elaborados, visto que obrigam os peque-
nos a raciocinar e desenvolvem-lhes, des-
de cedo e subconscientemente, capacida-
des essenciais ao seu futuro.    
 

Ousar ser Grande 
“Não é o crítico que conta; nem aquele que aponta para 

o homem forte que tropeça, ou que diz que os que realiza-
ram algo o podiam ter feito melhor. 

O crédito pertence ao homem que está de facto na are-
na, com o rosto desfigurado pela poeira, suor e sangue; 
que se esforça com valentia; que erra, que falha vezes 
sem conta, pois não há esforço sem erros e falhas; mas 
que se esforça realmente para lograr as suas acções; que 
conhece grande entusiasmo, grandes devoções; que se 
consome numa causa digna; que, no melhor dos casos, 
conhece no final o triunfo dos grandes feitos e que, no pior 
dos casos, se falhar, pelo menos falha enquanto ousa ser 
grande…” 

Theodore Roosevelt 

 
          Decidi ler A Coragem de Ser Imperfeito numa fase bas-
tante crítica da minha vida. A meu ver, pode parecer estranho 
utilizar a palavra “vida” aqui (pois vivi pouco, tenho apenas uns 
meros 15 anos), mas, é um facto que a adolescência está a ser 
para mim uma fase ridiculamente difícil.  
 O que eu tenho a dizer é que, em diversas partes do livro, 
senti arrepios enquanto lia. Sim, arrepios. Como aquela sensa-
ção que sentimos quando ouvimos uma certa música. Sim, isso 
foi claramente o que eu senti. 
 Esta obra de Brené Brown proporcio-
nou-me aprender, refletir e sentir diversas 
emoções. É de facto causador de perplexida-
de ver o impacto estrondoso que um livro 
pode ter na mentalidade de alguém. Não que 
tenha tido assim tanto impacto na minha, 
pois há certos problemas na minha cabeça 
que precisam de mais livros deste género 
para serem resolvidos, mas acredito plena-
mente que Brown tenha mudado de uma 
forma estonteante a maneira de pensar de 
muitas pessoas. 
 Uma das coisas de que a autora fala 
imenso ao longo da sua obra é de pessoas 
plenas. Segundo ela, pessoas plenas são 
pessoas que ousam ser grandes, que ten-
tam, que se esforçam; são pessoas que não 
têm medo de encarar a vergonha, a vulnera-
bilidade e os medos. As pessoas plenas são 
as pessoas que saem da plateia e entram na 
arena, com coragem e com garra para en-
frentar o que der e vier. 
 É um conceito deveras sedutor, eu sei; 
mas para atingi-lo é preciso muito treino e 
muito esforço. A pessoa plena: 

“Cultiva a autenticidade: liberta-se do que os outros pensam; 
Cultiva a autocompaixão: liberta-se do perfecionismo; […] 
Cultiva a gratidão e a alegria: liberta-se da escassez e do medo 
do desconhecido; 
Cultiva a intuição e confia na fé: liberta-se da necessidade de 
certezas; […] 
Cultiva a calma e a tranquilidade: liberta-se da ansiedade en-
quanto estilo de vida. […]”. 
 
         Outra coisa a que Brown dá muita importância é a vulne-
rabilidade. De facto, a autora passa o livro todo a falar desta 
emoção. 
 A vulnerabilidade é o tema fulcral do livro, portanto é nor-
mal a importância que lhe é dada, mas confesso que cheguei a 
ficar irritada com a quantidade de vezes que tive de ler a mes-
ma palavra. Acreditem que ela aparecia muito frequentemente. 
 A primeira definição que Brené nos dá de vulnerabilidade 
é, passo a citar: “A vulnerabilidade não é conhecer a vitória ou 
a derrota, é compreender a necessidade de ambas; é empe-
nhar-se. É entregar-se de corpo e alma.”. Não concordei com 
esta descrição; e também não concordei quando a autora disse 
que a vulnerabilidade é a base das relações humanas. Para 
mim, era o amor, ou então até mesmo o respeito. Mas, de   
facto, a autora estava certa, porque a vulnerabilidade é o que 
nos faz criar conexões com as pessoas. Ao criarmos conexões, 

ao interagirmos uns com os outros, estamos 
instantaneamente a ser vulneráveis, porque 
ficamos expostos à dor, às más emoções, ao 
sofrimento. Porém, não nos podemos esque-
cer de que também ficamos expostos ao 
amor, à alegria, aos afetos.  
 Eu defino a vulnerabilidade como a 
incerteza, o risco e a exposição emocional. 
Contudo, essa exposição pode trazer-nos 
benefícios. A vulnerabilidade não é uma fra-
queza; pelo contrário, ser vulnerável é um ato 
que revela uma enorme força interior. 
 Tal como Brown escreveu, “ser vul-
nerável não tem que ver com ganhar ou per-
der. Tem que ver com coragem”. Por isso, 
incentivo-vos a todos (inclusive a mim pró-
pria) a tentarmos ser maiores do que já so-
mos e a entrarmos na arena da vida com um 
sorriso na cara porque, tal como Roosevelt 
disse, no pior dos casos, se falharmos, pelo 
menos falhamos enquanto ousamos ser gran-
des. 
 

 Inês Isidoro 
Cristiano Barardo, n.º 10, 11.ºA 
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Reflexões de estudante... 
   Somos, desde novos, ensinados a 
ter boas notas na escola, a fazer tudo 
o que estiver ao nosso alcance para 
tal. "Porta-te bem.", "Faz os trabalhos 
de casa.", "Estuda para teres boas 
notas!", todas estas frases aqui des-
critas são frases que ouvimos vezes 
e vezes sem conta durante esta nos-
sa jornada. Não digo que sejam in-
corretas ou que nunca deviam ter 
sido pronunciadas. Nada disso. O 
problema é quando isto nos é dito 
sem parar, quando nos incentivam a 
viver apenas para a escola.  
 São onze anos de escola que trago comigo, mais os anos de 
Jardim de Infância. Nunca chumbei, nunca tirei uma negativa 
na pauta. Sempre me preocupei com a escola e com o facto 
de ter notas razoáveis, boas até. Até ao básico não precisava 
de estudar, bastava prestar atenção e atingia boas notas. Era 
sortuda, digamos, pois via colegas meus que já tinham de 
estudar, porque as coisas já estavam complicadas.   
   O básico é complicado, todo o percurso é complicado, só o 
deixa de ser quando já passou. É comum. À medida que va-
mos superando os anos, dizemos sempre "Ah, isso é fácil. 
Este ano é que é super complicado!".   
   Mas este meu desabafo não se trata de uma análise à difi-
culdade dos anos. Nem de perto. Trata-se apenas de um de-
sabafo, da perspetiva de nós, alunos, em relação a todo este 
stress que vivemos.   
   Nós queremos o melhor de nós, queremos ter boas notas e 
mais possibilidades de termos um futuro sorridente. Nós que-
remos e nós lutamos por isso! Por vezes até lutamos de 
mais. Sim, isso é possível.  
   Com a quantidade avassaladora de testes, trabalhos, fichas 
e demais coisas, nós vemos as (poucas) horas que passa-
mos em casa a desaparecerem. O tempo com a família deixa 
de existir, o tempo para descontrair deixa de existir. E, quan-
do o tempo para as coisas da escola também deixa de existir, 
aí  começa a pressão.   

 
 
   E como se a pressão pela falta de 
tempo não bastasse, damos conta, por 
vezes, de que estamos num lugar onde 
não queremos estar, rodeados de pes-
soas que não queremos ter à nossa 
volta. Torna-se tudo tão tóxico... Muitas 
das vezes sentimos tudo isto mas nun-
ca o dizemos. Iríamos dizer a quem?! 
Os nossos pais dizem que estudar é a 
nossa obrigação, os professores vivem 
os seus próprios problemas. Somos 
apenas mais um aluno, no meio de ou-
tros tantos na mesma exata posição.   
   Tudo se vai acumulando até a uma 
altura em que rebentamos.   

   Quando rebentamos, bem, isso é que é mau. Deixamos 
os trabalhos da escola de lado, deixamos a família de lado, 
os amigos também. De repente não fazemos nada no tem-
po que temos e, mesmo assim, sentimos um sufoco, uma 
tristeza tal que nos deixa mazelas profundas.  
   Agora o problema é: Como resolver isto? Como não dei-
xar os alunos perderem toda a sua força? Como é que faze-
mos com que as notas sejam tão boas como a nossa sani-
dade mental? São tantas perguntas e eu não sei responder 
a nenhuma. O problema não é nosso, não é dos professo-
res, é de quem? Tenho alguém para culpabilizar? Acho que 
sim. Acho que o problema está, muito provavelmente, na-
queles que nos são superiores, que mandam neste nosso 
sistema. A culpa é daqueles que decidem que ter aulas um 
dia inteiro é bom. Aqueles que pensam que apenas as no-
tas importam.  
   O problema está, apenas, em se exigir tudo de nós, sem 
pensarem que somos pessoas, seres em formação e que 
não é saudável passar o dia de volta do mesmo. Aqueles 
que podem, bem, esses, preocupem-se em nivelar as coi-
sas, em ter o melhor dos dois mundos, porque de nada vale 
alunos de mérito que estão esgotados e sem força para 
continuar a sua vida.   

Vivienne Rosário 

TECNOLOGIA 
     Na sociedade moderna, a tecnologia está presente em 
todo o lado, seja no frigorífico e torradeiras, ou nas lâmpa-
das, passando pela televisão, os telemóveis, os computado-
res. Falando nestes últimos, pegarei num tema pouco agra-
dável aos pais: os jogos de computador. Existem muitos pais 
que defendem que as crianças não devem sequer tocar num 
computador, ou então só devem jogar jogos didáticos em 
que têm de associar a palavra “quadrado” à figura. Na minha 
opinião, é sem dúvida um pensamento quadrado… 
     Os jogos de computador permitem aos jovens desenvol-
ver muitas capacidades, conforme o género, nomeadamen-
te: os reflexos (First Person Shooter), a capacidade de me-
morizar (qualquer um), a diversi-
dade vocabular e o contacto com 
diversas línguas (jogos com temá-
ticas medievais, por exemplo), as 
capacidades de liderança (Real 
Time Strategy) e o trabalho em 
equipa (Multiplayer Online Battle 
Arena). Note-se as últimas capa-
cidades que mencionei. Não são 
o conhecimento de línguas, a ca-
pacidade de liderar e a de traba-
lhar em equipa os requisitos bási-
cos da maioria dos empregos? Já 
para não falar da capacidade de 
trabalhar com um computador, 

embora essa advenha do mero contacto com o dito cujo. 
Ora, basta fazer um pouco de pesquisa, e verificamos que 
em jogos como Starcraft ou Age of Empires é necessário 
conhecer bem as tropas e saber os seus atributos e quando 
os usar, para além da atenção requerida para controlar as 
várias unidades: há que saber liderar. Pesquise-se mais, 
veja-se umas estatísticas, e percebe-se que, por muito bem 
que um indivíduo jogue League of Legends ou DOTA, se a 
equipa não funcionar bem, o jogo está perdido. Há que saber 
ceder e trabalhar em conjunto. E, claro, qualquer jogo traz o 
contacto, principalmente, com a língua inglesa. 
     É nesta altura que entram os pais: Pois, mas se o “puto” 
fica viciado, depois não há escola nem emprego para nin-
guém! Ora, claro que tudo o que é de mais faz mal, há que 

ter moderação! Beber três garrafas de 
vinho por dia abre caminho a uma morte 
precoce, mas a maioria dos médicos e 
nutricionistas afirma que um copo de vi-
nho à refeição é saudável. 
   Resumindo, penso que os jovens (em 
particular as crianças) devem ter contacto 
com jogos de computador minimamente 
elaborados, visto que obrigam os peque-
nos a raciocinar e desenvolvem-lhes, des-
de cedo e subconscientemente, capacida-
des essenciais ao seu futuro.    
 

 

A Fotografia e Eu  

   A minha relação com a fotografia é um quanto cari-
cata, isto porque, uns momentos achava que tirava 
fotos espetaculares e outros momentos achava que 
não tinha jeito nenhum. 
   Depois de ter apagado da internet o local onde par-
tilhava com o mundo todas as fotografias que fui tiran-
do ao longo destes anos, passei por um momento 
que me fez mudar a minha visão quanto à fotografia. 
Talvez a coisa mais importante, do meu ponto de vis-
ta e sem tirar a credibilidade a todas as coisas que na 
fotografia são importantes, seja o amor e a visão que 
lhe são depositadas.  
   Quando decidi que ia voltar a pôr o meu trabalho 
online, até hoje, percebo que se fizer por gosto e com 
paixão, qualquer fotografia que eu tire, sei que a tirei 
por amor, e isso basta-me para dizer: "Sim! Aquela é 
uma boa fotografia!". 

Ana Catarina Carvalho 

Ousar ser Grande 
“Não é o crítico que conta; nem aquele que aponta para 

o homem forte que tropeça, ou que diz que os que realiza-
ram algo o podiam ter feito melhor. 

O crédito pertence ao homem que está de facto na are-
na, com o rosto desfigurado pela poeira, suor e sangue; 
que se esforça com valentia; que erra, que falha vezes 
sem conta, pois não há esforço sem erros e falhas; mas 
que se esforça realmente para lograr as suas acções; que 
conhece grande entusiasmo, grandes devoções; que se 
consome numa causa digna; que, no melhor dos casos, 
conhece no final o triunfo dos grandes feitos e que, no pior 
dos casos, se falhar, pelo menos falha enquanto ousa ser 
grande…” 

Theodore Roosevelt 

 
          Decidi ler A Coragem de Ser Imperfeito numa fase bas-
tante crítica da minha vida. A meu ver, pode parecer estranho 
utilizar a palavra “vida” aqui (pois vivi pouco, tenho apenas uns 
meros 15 anos), mas, é um facto que a adolescência está a ser 
para mim uma fase ridiculamente difícil.  
 O que eu tenho a dizer é que, em diversas partes do livro, 
senti arrepios enquanto lia. Sim, arrepios. Como aquela sensa-
ção que sentimos quando ouvimos uma certa música. Sim, isso 
foi claramente o que eu senti. 
 Esta obra de Brené Brown proporcio-
nou-me aprender, refletir e sentir diversas 
emoções. É de facto causador de perplexida-
de ver o impacto estrondoso que um livro 
pode ter na mentalidade de alguém. Não que 
tenha tido assim tanto impacto na minha, 
pois há certos problemas na minha cabeça 
que precisam de mais livros deste género 
para serem resolvidos, mas acredito plena-
mente que Brown tenha mudado de uma 
forma estonteante a maneira de pensar de 
muitas pessoas. 
 Uma das coisas de que a autora fala 
imenso ao longo da sua obra é de pessoas 
plenas. Segundo ela, pessoas plenas são 
pessoas que ousam ser grandes, que ten-
tam, que se esforçam; são pessoas que não 
têm medo de encarar a vergonha, a vulnera-
bilidade e os medos. As pessoas plenas são 
as pessoas que saem da plateia e entram na 
arena, com coragem e com garra para en-
frentar o que der e vier. 
 É um conceito deveras sedutor, eu sei; 
mas para atingi-lo é preciso muito treino e 
muito esforço. A pessoa plena: 

“Cultiva a autenticidade: liberta-se do que os outros pensam; 
Cultiva a autocompaixão: liberta-se do perfecionismo; […] 
Cultiva a gratidão e a alegria: liberta-se da escassez e do medo 
do desconhecido; 
Cultiva a intuição e confia na fé: liberta-se da necessidade de 
certezas; […] 
Cultiva a calma e a tranquilidade: liberta-se da ansiedade en-
quanto estilo de vida. […]”. 
 
         Outra coisa a que Brown dá muita importância é a vulne-
rabilidade. De facto, a autora passa o livro todo a falar desta 
emoção. 
 A vulnerabilidade é o tema fulcral do livro, portanto é nor-
mal a importância que lhe é dada, mas confesso que cheguei a 
ficar irritada com a quantidade de vezes que tive de ler a mes-
ma palavra. Acreditem que ela aparecia muito frequentemente. 
 A primeira definição que Brené nos dá de vulnerabilidade 
é, passo a citar: “A vulnerabilidade não é conhecer a vitória ou 
a derrota, é compreender a necessidade de ambas; é empe-
nhar-se. É entregar-se de corpo e alma.”. Não concordei com 
esta descrição; e também não concordei quando a autora disse 
que a vulnerabilidade é a base das relações humanas. Para 
mim, era o amor, ou então até mesmo o respeito. Mas, de   
facto, a autora estava certa, porque a vulnerabilidade é o que 
nos faz criar conexões com as pessoas. Ao criarmos conexões, 

ao interagirmos uns com os outros, estamos 
instantaneamente a ser vulneráveis, porque 
ficamos expostos à dor, às más emoções, ao 
sofrimento. Porém, não nos podemos esque-
cer de que também ficamos expostos ao 
amor, à alegria, aos afetos.  
 Eu defino a vulnerabilidade como a 
incerteza, o risco e a exposição emocional. 
Contudo, essa exposição pode trazer-nos 
benefícios. A vulnerabilidade não é uma fra-
queza; pelo contrário, ser vulnerável é um ato 
que revela uma enorme força interior. 
 Tal como Brown escreveu, “ser vul-
nerável não tem que ver com ganhar ou per-
der. Tem que ver com coragem”. Por isso, 
incentivo-vos a todos (inclusive a mim pró-
pria) a tentarmos ser maiores do que já so-
mos e a entrarmos na arena da vida com um 
sorriso na cara porque, tal como Roosevelt 
disse, no pior dos casos, se falharmos, pelo 
menos falhamos enquanto ousamos ser gran-
des. 
 

 Inês Isidoro 

https://en.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy
https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_strategy
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
https://en.wikipedia.org/wiki/StarCraft
https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Empires
https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends
https://en.wikipedia.org/wiki/Dota_2


  

          20                                   

 
Caixa Agrícola do Cadaval 

Estamos com a juventude 

CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL 

   O Município do Cadaval, em parceria com o Agrupamento de Escolas do Cadaval, participa, mais uma 
vez, neste ano de 2016, no Programa Ecovalor, realizado pela Valorsul. 
   Este programa de inegável interesse ambiental e educativo tem várias componentes, tais como visitas 
de estudo às instalações da Valorsul, ações de sensibilização e concursos de recolha de recicláveis. 
   Sendo todas as componentes do Programa Ecovalor muito interessantes, há no entanto que destacar a 
participação de todos os estabelecimentos escolares do Concelho no Concurso Separa e Ganha – Eco-
ponto Amarelo. 
   Este concurso, entre escolas, consiste na recolha de embalagens pelos alunos durante os meses de 
janeiro a maio, sendo essa recolha traduzida em prémios monetários para todas as escolas que recolham pelo menos 70 
sacos. 
   Nos últimos anos, os resultados concelhios do Concurso Separa e Ganha – Ecoponto Amarelo, foram encorajadores, des-

tacando-se o concelho do Cadaval em 2015 com os melhores resul-
tados dos 17 concelhos concorrentes, tanto nos valores absolutos 
como nos valores por aluno. Neste ano, já com os resultados do mês 
de abril publicados, o nosso Concelho segue na frente com 3.666 
sacos recolhidos, o equivalente a 23.829Kg. 
   Com esta iniciativa da Valorsul promovem-se as boas práticas am-
bientais, ajudando o nosso Concelho a aproximar-se das metas fixa-
das pela União Europeia de atingirmos em 2020 uma percentagem 
de 50% de recicláveis no total dos resíduos recolhidos no Concelho. 
   Embora neste momento só 10% dos resíduos recolhidos sejam re-
cicláveis, pensamos que são ações como estas que nos podem levar 
a atingir as metas desejáveis, já em 2020, permitindo uma maior sus-
tentabilidade ambiental no nosso Concelho, diminuindo os resíduos 
indiferenciados, reduzindo a nossa pegada ecológica, mitigando as 
alterações climáticas e protegendo o ambiente em todas as suas 
componentes. 

Câmara Municipal do Cadaval 

PATROCÍNIOS  

Formação Agrupamento de Escolas do Cadaval 

2015/16: 

Curso Profissional Técnico de Comércio 

Curso Profissional de Gestão de Equipamentos  

Informáticos 

Curso Vocacional D - Artes Digitais 


