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O fim dos exames do 4º ano: convergência ou divergência?

A ambição de qualquer direção é fazer 
da Escola um lugar de sucesso, autono-
mia e desenvolvimento pessoal e cien-
tífico. É assim que acontece no Agrupa-
mento de Escolas do Fundão.

Com o final do 1º período que se apro-
xima, concluímos a 1ª etapa deste ano 
letivo. Estamos seguros do dever cum-
prido relativamente às atividades pla-
neadas. Contamos com o compromisso 
e empenho de toda a comunidade.

No dia 21 de novembro com o culminar 
das comemorações dos 50 anos, assis-
timos a várias atividades que orgulham 
o Agrupamento de Escolas do Fundão.

Nas iniciativas que decorreram desde o 

Continuar o trabalho 

dia 22 de novembro de 2014, estiveram 
envolvidas milhares de pessoas; várias 
gerações de alunos, funcionários, pais, 
representantes de Instituições e Em-
presas. Sábado, dia 21 de novembro, 
nos diversos eventos agendados para o 
encerramento das comemorações dos 
50 anos, sentiu-se o espirito de união, 
cumplicidade e partilha de um bem co-
mum: o Agrupamento de Escolas do 
Fundão.

A todos os que contribuíram e partici-
param para esta celebração, os meus 
parabéns e reconhecimento.

Aqueles que estão hoje na escola têm 
a seu cargo a tarefa de continuar o tra-
balho dos seus antecessores e preparar 
o caminho para as próximas gerações 
e essa tem sido a nossa tarefa: a con-
tinuidade do trabalho e dos sonhos de 
muitos, que todos os dias, de forma 
partilhada e dedicada, contribuem para 
a consolidação do ensino e da aprendi-
zagem. 

Na sessão solene de encerramento das 
comemorações dos 50 anos, o Sr. Dire-
tor Geral dos Estabelecimentos Esco-
lares disse que o Agrupamento de Es-
colas do Fundão estava indicado para 
usufruir de obras de requalificação e de 

No dia em que escrevo este artigo, o 
parlamento aprovou o fim dos exames 
do 4º ano. Pessoalmente e exclusiva-
mente, enquanto pai e encarregado de 
educação, congratulo-me com a deci-
são dos deputados.

Reconheço mérito na metodologia dos 
exames nacionais. São incontestavel-
mente a melhor forma de comparar o 
nível de aprendizagem dos alunos à 
margem da normal subjetividade ine-
rente ao processo de avaliação contí-
nua. O simples facto de sermos todos 
diferentes, professores inclusive, gera 
obviamente diferenças nos métodos de 
ensino e de avaliação, nomeadamente 
no que concerne aos níveis de dificul-
dade das provas. É algo natural e cuja 
discussão não vale o tempo despen-
dido na mesma. Os exames nacionais 
representam assim a oportunidade 

melhoramento, no âmbito do programa 
Portugal 2020. Esta notícia foi confir-
mada pelo Sr. Presidente da Câmara do 
Fundão. Parabéns ao Agrupamento!

A direção do Agrupamento, já há algum 
tempo que tem feito saber ao Ministério 
de Educação e Ciência da necessidade 
de uma intervenção profunda nos edi-
fícios do complexo escolar, nomeada-
mente ao nível das canalizações, eletri-
cidade, eficiência térmica e energética, 
etc. Considero que esta decisão advém 
desta tenacidade e de outras iniciativas 
feitas pela direção do agrupamento, 
para que a escola fosse integrada no 
mapeamento do Portugal 2020. Agora, 
mãos à obra! Vamos dar vida ao sonho 
de criar melhores condições de traba-
lho para esta comunidade escolar.

Tal como já disse, o calendário indica-
-nos que estamos a terminar o 1º pe-
ríodo de 2015/2016. Faço votos para 
que o descanso merecido dos nossos 
alunos seja acompanhado de bons re-
sultados escolares. 

Nesta quadra, desejo a todos os que in-
teragem e trabalham na Escola e para 
a Escola um Bom Natal e um Bom Ano 
Novo!

Quero deixar uma palavra especial de 
alento e de confiança no futuro para as 
famílias mais afetadas pela crise eco-
nómica, que teima em manter-se.

É do conhecimento de todos os que 
connosco têm tornado possível este 
projeto educativo, a importância que 
no Agrupamento de Escolas do Fun-
dão se dá a valores como a amizade, 
lealdade e fraternidade. Palavras tão 
natalícias, é verdade, mas que nunca é 
demais lembrar e perpetuar, sobretudo 
em momentos de incerteza como os 
que vivemos. 

No dia 18 de dezembro realiza-se no 
refeitório do Agrupamento o jantar so-
lidário de natal, para participar é neces-
sário fazer uma inscrição e no dia 18 
trazer um bem alimentício ou outro.

Somos e seremos sempre uma escola 
inclusiva, solidária, aberta e democrá-
tica! Todos têm aqui o seu lugar e é as-
sim que trabalharemos para que o ano 
de 2016 seja um ano mais justo para 
todos.

Boas Festas!

Armando Ferreira Anacleto , Diretor

dos alunos serem graduados com base 
numa prova com um nível de dificul-
dade igual e com critérios de correção 
semelhantes. É por este, e outros argu-
mentos que não vou discutir, que julgo 
que os exames nacionais têm mérito. 

Contudo, no que respeita em particular 
aos exames do 4º ano, considero que 
os deméritos superam largamente os 
benefícios. Não embarcando em cha-
vões do tipo “representam um regresso 
ao passo”, sou da opinião de que, in-
dependentemente das premissas que 
justifiquem a existência destes exames, 
o processo foi subvertido de tal modo 
que estes exames não contribuíam para 
uma melhoria efetiva da qualidade da 
aprendizagem. O tempo que deveria 
ser dedicado à consolidação de conhe-
cimentos elementares e básicos para o 
prosseguimento da formação escolar é, 
muitas vezes, empregue em atividades 
diretamente direcionadas para a maxi-
mização dos resultados dos exames.

A existência destes exames colocou 
sobre os professores e alunos (recor-
demos que estamos a falar de crianças 
com menos de 10 anos) uma pressão 
extra para a obtenção de resultados. 
Em alguns casos transformou-se mes-
mo o ensino em treino, com todos os 
prejuízos daí resultantes. Socorro-

-me de citações do jornal público de 
26/11/2015 para que se perceba o 
modo como a abordagem aos exames 
subverteu as virtudes a eles inerentes. 
Sofia Rosa, aluna do 1º ciclo, disse à 
jornalista: “Desde o 2.º ano que estou 
a trabalhar para fazer exames e agora 
não há? Isto tudo para nada?”. Por sua 
vez, Filipa, aluna do 4º ano, confessa 
que “passado tanto tempo preocupa-
da com os exames, já agora quer saber 
como é fazê-los”. Beatriz considera que 
achou divertido “treinar para os exa-
mes”. Por via dos exames, exerceu-se 
uma pressão acrescida sobre as crian-
ças, obrigando-as a comportarem-se 
responsavelmente, tal como se espera-
ria de um adulto, não obstante diversos 
estudos na área da neurociência e da 
psicologia terem demonstrado que o 
cérebro das crianças desta faixa etária 
está ainda num estágio precoce do seu 
total desenvolvimento. Ou seja, obri-
gam-se as crianças a crescer artificial-
mente, tal qual se faz com os morangos 
ou com os frangos de aviário. Os mo-
rangos crescem mesmo rapidamente, 
mas o sabor raramente é igual.

Alguns professores, conforme é confir-
mado no artigo, desde tão cedo como 
o 2º ano, iniciam o treino dos alunos 
para os exames, obrigando-os a resol-
ver provas-tipo, contendo perguntas 

idênticas às dos exames e aplicando na 
correção critérios semelhantes, sempre 
com tempo cronometrado. As editoras 
estavam radiantes pois, para além da 
venda dos manuais, conseguiam por 
esta via mais uma fonte de rendimen-
to, com os pais a verem-se “obrigados” 
a adquirir os livros de preparação para 
os exames.

Assim, apesar de reconhecer vários mé-
ritos nos exames, o sistema foi clara-
mente pervertido e de forma agravada 
através da publicação de rankings por 
parte do ministério, obrigando a uma 
adaptação por parte dos vários atores 
do sistema. Esta adaptação em nada 
contribuiu para uma efetiva melhoria 
da qualidade de vida dos alunos e famí-
lias, do salutar crescimento das crian-
ças, nem tão pouco para a superiorida-
de do conhecimento adquirido.

Uma simples análise ao panorama euro-
peu mostra uma realidade muito frag-
mentada, mas, ainda assim, com algum 
consenso em torno da implementação 
da avaliação nacional obrigatória no 6º 
e 9º anos. Afinal, com a medida agora 
aprovada, Portugal ao contrário de di-
vergir dos seus parceiros europeus vai, 
na realidade, convergir.

Paulo Duarte, Presidente do Conselho 
Geral

Na notícia apresentada no nosso jornal de novembro, na página 13, onde se 
refere, no Dia Mundial da Alimentação,  a parceria entre o PES, Hospital do 
Fundão e Escola Profissional, não se tratou da Equipa do Hospital do Fundão, 
mas sim da equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade do Fundão (UCC 

Dia Mundial da Alimentação - RETIFICAÇÃO

Fundão) - Centro de Saúde do Fundão. Do mesmo modo, a nutricionista e 
a enfermeira pertencem à equipa da UCC Fundão do Centro de Saúde do 
Fundão. A equipa do Jornal Escolar Olho Vivo apresenta as desculpas às en-
tidades e pessoas envolvidas pelo lapso cometido.
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Está quase a chegar o Natal e com ele a azáfama das compras (poucas, que isto 
não está para exageros), as dores de cabeça com os doces a fazer, com as mensa-
gens a enviar e com os enfeites a retirar das caixas, onde durante longos meses 
dormiram. E ainda assim, ainda assim…algo nos diz que, passados dois ou três 
dias, tudo permanecerá exatamente igual.

Sentimo-nos imbuídos de uma fraternidade e alegria inusitadas e, no entanto, lá 
bem no fundo da nossa consciência, um grilinho falante diz-nos que nada muda-
rá e lutamos contra essa voz a cada momento que passa. 

Miguel Torga já nos tinha avisado que havia “…um rei./ Feio bicho, de resto:/ 
Uma cara de burro sem cabresto/ E duas grandes tranças./A gente olhava, repa-
rava, e via/ Que naquela figura não havia/ Olhos de quem gosta de crianças.”. 
Homens iguais a esse rei pululam por aí e ainda há pouco tempo nos fizeram 
aflorar lágrimas aos olhos pela carnificina causada, pelo ódio revelado. 

Perderam-se mães e pais, filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e amigas, conhe-
cidos de todos os dias, gente como nós em nome de nada…e a esses já nem o 
mais generoso dos natais poderá trazer de volta. 

Perderam-se sonhos e projetos, perderam-se gestos de carinho e sorrisos, con-
versas e partilhas e nada disso se pode embrulhar com um belo laço e entregar 
a quem os perdeu para sempre.

O que nos resta agora? Um Natal, entre muitos, e nós. Ficámos nós. Nós com a 

Vemos muitas vezes diversos agentes 
do ensino a defender que a escola serve 
apenas para ensinar as matérias espe-
cíficas, nos diversos níveis de ensino, 
sem ter em linha de conta a realidade e 
o nível de maturidade e competências 
dos educandos.

Deste facto resulta em muito as diver-
sas orientações de tutela da educação, 
com programas densos e extensos, 
para além das necessidades adminis-
trativo-burocráticas que são impostas 
aos educadores ao longo dos anos, nos 
diversos níveis de ensino.

Os decisores políticos, e a atual orga-
nização administrativa da educação, 
esquecem-se de que o termo educação 
significa, o ato de educar, de instruir, 
cordialidade e disciplina.

No seu sentido mais amplo, educação 
significa o meio em que os hábitos, cos-
tumes e valores são transferidos de ge-
ração em geração. A educação formula-
-se através de situações presenciadas e 
vivenciadas por cada um ao longo da 
sua vida.

Escola, Cidadania e Organização da Sala de Aula

O conceito de educação engloba a cor-
tesia, delicadeza e civismo demonstra-
da por cada indivíduo e a sua capacida-
de de socialização.

Ou seja, a educação é um conjunto de 
ações e influências exercidas, normal-
mente de um adulto em um jovem. Es-
sas ações tem o objetivo de obter um 
determinado nível que cada um possa 
desempenhar a sua função no contexto 
social, económico, e cultural da socie-
dade.

Num sentido mais estrito, a educação é 
o processo contínuo de desenvolvimen-
to das faculdades físicas, intelectuais e 
morais de cada indivíduo, de modo a 
propiciar a sua inteira integração na so-
ciedade.

O Fórum Mundial de Educação, em 
2004, adotou o termo “escola cidadã”, 
determinado pelo educador Genoíno 
Bourdignon e posteriormente desen-
volvido. O conceito, centra-se num mo-
vimento que contribua para a forma-
ção de uma nova cidadania, com eixos 
como gestão democrática e princípios 

de convivência. Isso implica que a edu-
cação seja universal, tenha qualidade e 
respeite as diferenças culturais e regio-
nais.

Assim sendo, é necessário repensar a 
forma como as salas de aula são dis-
postas (definidas e dispostas atualmen-
te, tal como o definido no século XIX), 
em função dos temas e objetivos que 
se pretendem atingir, de modo a poten-
ciar o ensino diferenciado em função 
das características dos alunos, deste 
modo, deve-se ter em linha de con-
ta que a organização do espaço físico 
da sala de aula, tem uma importância 
fulcral, em termos das suas diferentes 
disposições das mesas e das cadeiras, 
afetando os padrões de comunicação 
na sala de aula. 

Ou seja, adotar uma organização de 
sala de aula diferenciada em função 
dos temas e formas de ensinar permi-
tirá uma maior interação entre os alu-
nos, e em temas menos formais (mas 
de extrema relevância na educação dos 
adultos do futuro), de modo que o es-

Por lapso este artigo não foi publicado na anterior 

edição do Olho Vivo. As nossas desculpas aos alunos e 

professores envolvidos.

Editorial

nossa assombrosa capacidade de sermos os mais deslumbrantes seres à face 
da Terra (ainda que por vezes o nosso brilho seja ofuscado pelo nevoeiro dos 
fundamentalismos), nós, os mais inteligentes seres deste planeta (embora por 
vezes nos deixemos atolar num charco lamacento de preconceitos e ignorância), 
nós, aqueles que somos capazes de dar a vida pelos nossos semelhantes (mes-
mo que por vezes o medo nos roa a fibra da coragem e a cobardia nos assome 
aos olhos). Sim, ficámos nós, imperfeitos, incompletos, inconstantes, por vezes 
inconscientes, mas com a capacidade inabalável de acreditarmos que podemos 
fazer um mundo melhor onde as palavras não sejam ocas, os atos sejam tudo 
menos cruéis ou fúteis e onde as palavras liberdade, igualdade e fraternidade 
sejam realidade e não um insulto ou afronta.

Gedeão dizia “Hoje é dia de ser bom” e por isso o meu desejo, para os dias que se 
aproximam e para o novo ano que está à porta, é que todos os vossos dias sejam 
bons e dias em que sejam bons, que a crença em nós como seres humanos se 
renove e a alegria seja multiplicada, porque nas palavras de Ary “Natal é quando 
um homem quiser”

Leonor Lopes

Nota: O tema inicial deste editorial era o aproveitamento do 1º Período (que espero que seja bom) 

e as atividades que nos aguardam no 2º período (que irão ser muitas), mas a editora não conseguiu 

autocensurar-se e quis mesmo falar sobre os acontecimentos recentes e sobre o impacto que estes 

não deverão ter na nossa fé no ser humano.

paço físico seja também um elemento 
formador, como referencial de postu-
ras e aprendizagens, e não apenas um 
elemento organizado de forma mono-
lítica.

Podendo ser abordada uma aprendi-
zagem cooperativa, de modo a ajudar 
os alunos na aprendizagem de conteú-
dos e competências escolares, contem-
plando também objetivos sociais e de 
relações humanas, essenciais no desen-
volvimento e educação dos alunos. A 
realização escolar, a tolerância, a acei-
tação da diversidade e as competências 
sociais são os objetivos educacionais. 

Desta forma beneficiam-se a totalida-
de dos alunos, melhorando o nível de 
conhecimento do todo, e a existência 
de uma maior tolerância e aceitação da 
diferença, permitindo também ensinar 
aos alunos competências de coopera-
ção e colaboração que irão utilizar ao 
longo das suas vidas.

Luís Batista, Presidente da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação

No dia da receção
Ficaram todos a olhar, 
lançamos muitos balões
E foi sempre a bombar

6º D estava no ar
e todos ficaram a olhar,
enviamos balões
com mensagens a voar

são mensagens com valor
que devemos aplicar
e sem fazer favor
sempre, sempre a estudar

6º D
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O Mocho é a ave soberana da noite. 
Para muitos povos o mocho significa 
mistério, inteligência, sabedoria e co-
nhecimento. Ele tem a capacidade de 
ver através da escuridão, conseguindo 
ver o que os outros não vêem.

O Mocho simboliza a reflexão, o conhe-
cimento racional e intuitivo. Na mitolo-
gia grega, Athena, a deusa da sabedo-
ria, tinha o Mocho como símbolo.

Os gregos consideravam a noite o mo-
mento propício para o pensamento fi-
losófico. Pela sua característica de ani-
mal noturno, o mocho era visto pelos 
gregos como símbolo da busca pelo 
conhecimento.

Mocho
(Athene Noctua – A ave de Atena): a mascote da filosofia

Nós, participantes nas Jornadas Inter-
nacionais de Estudo «Filosofia e Demo-
cracia», organizadas pela UNESCO, que 
tiveram lugar em Paris, nos dias 15 e 16 
de Fevereiro de 1995, constatamos que 
os problemas de que trata a filosofia 
são os problemas da vida e da existên-
cia dos homens considerados univer-
salmente.

Entendemos que a reflexão filosófica 
pode e deve contribuir para a compre-
ensão e a orientação das preocupações 
humanas; consideramos que a activida-
de filosófica, que não retira nenhuma 
ideia à livre discussão, que se esforça 
por precisar as definições exactas das 
noções utilizadas, verificar a validade 
dos raciocínios, examinar com atenção 
os argumentos dos outros, permite a 
cada um aprender a pensar por si mes-
mo; sublinhamos que o ensino filosó-
fico favorece a abertura de espírito, a 
responsabilidade cívica, a compreen-
são e a tolerância entre os indivíduos e 
entre os grupos.

Reafirmamos que a educação filosófica, 
formando espíritos livres e reflexivos, 
capazes de resistir às diversas formas 
de propaganda, de fanatismo, de exclu-
são e de intolerância, contribui para a 
paz e prepara cada um para assumir 
as suas responsabilidades perante as 
grandes interrogações contemporâne-
as, designadamente no domínio da éti-
ca, julgamos que o desenvolvimento da 
reflexão filosófica, no ensino em vida 
cultural, contribui de forma importan-
te para a formação de cidadãos, exer-
cendo a sua capacidade de julgamento, 
elemento fundamental de toda a demo-
cracia.

Por estas razões, comprometendo-nos 
a fazer tudo o que estiver em nosso po-
der, nas nossas instituições e nos nos-
sos países respectivos, para realizar 
estes objectivos.

Declaramos: Uma actividade filosófica 
livre deve ser garantida a todos os in-
divíduos, em toda a parte, sob todas as 
formas e em todos os lugares onde se 
possa exercer.

DECLARAÇÃO DE PARIS EM PROL DA FILOSOFIA 

A UNESCO celebrou, na terceira quinta-
-feira de Novembro, o Dia Mundial da 
Filosofia para destacar o valor intem-
poral da Filosofia no desenvolvimento 

Axiothea de Flius foi uma discípula de Platão, que nasceu em Flius, uma antiga 
cidade de Peloponeso (uma extensa península no sul da Grécia, separada do con-
tinente pelo Istmo de Corinto), que estava sob o poder de Esparta, quando Platão 
fundou a Academia (nome dado, no Ocidente, a várias instituições vocacionadas 
para o ensino superior e ensino universitário na promoção das suas activida-
des nomeadamente as artísticas, literárias, científicas e físicas, filosóficas, etc). 
Segundo Temistio (comentarista grego de Aristóteles e Platão), Axiothea leu ‘’A 
República’’ e então viajou para Atenas para se tornar estudante do filósofo.

Estudou na Academia disfarçada de homem e depois da morte de Platão conti-
nuou os estudos com Espeusipo, sobrinho deste.

Um fragmento de papiro dos ‘’Papiros de Oxirrinco’’ menciona uma mulher não 
identificada que estudou com Platão, Espeusipo, e então Menedemus de Eritreia 
(filósofo grego de Eritreia; este foi o último dos filósofos socráticos directos, não 
pertencentes aos seguidores da Academia de Platão e os de Aristóteles).

O fragmento explica ainda que ‘’na adolescência ela era adorável e cheia de gra-
ça’’, uma provável referência a Axiothea.

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA - 19 DE NOVEMBRO DE 2015  

Nasceu a 5 de março de 1871, Zamosc, 
Polónia. Vinda de uma família judia de 
comerciantes, Rosa Luxemburgo fun-
dou em 1814, o Partido Social-Demo-
crata (SPD) da Polónia e Lituânia.

Em 1898, obteve a nacionalidade ale-
mã, instalando-se em Berlim. Brilhante 
teórica do marxismo e forte oposito-
ra das teorias revisionistas de Eduard 
Bernstein, foi líder da esquerda revolu-
cionária do SPD.

Contrária à colaboração com o poder do 
movimento dos trabalhadores na área 
parlamentar, lutou contra a limitação 
da capacidade de ação dos sindicatos 
nas convenções coletivas, defendendo 
a greve geral política (Greve Geral, Par-
tido e Sindicatos, 1906).

Recusou as teses centralistas de Lenine, 
baseadas no bolchevismo (Problemas 
Organizativos da Social-Democracia 
Russa, 1904), e estabeleceu os princí-
pios do socialismo democrático (A Li-
berdade é Sempre a Liberdade de Ter 
Opiniões Diferentes).

Entre 1905 e 1906, fez parte da Revo-
lução Russa a partir de Varsóvia, lecio-
nando de 1907 até 1914 na escola do 
SPD em Berlim. Em 1913, publicou o 
seu tratado de economia A Acumula-
ção do Capital.

Combatendo as correntes nacionalistas 
do SPD, firmou o seu internacionalismo 
proletário e o seu antimilitarismo radical.

Após o início da Primeira Guerra Mun-

Rosa Luxemburgo

A cultura portuguesa é, na minha opi-
nião, rica e excepcional, devido aos Lu-
sitanos que se envolveram em “Perigos 
e guerras esforçados”.

Em primeiro lugar, a cultura lusitana é 
abastada, visto que ocorreram, no pas-
sado, diversas conquistas, guerras e 
situações que fazem com que a nossa 
cultura seja inesquecível. Por exemplo, 
Luís de Camões foi um dos vários que 
“da Lei da Morte se vão libertando” ao 
escrever a tão conhecida epopeia OS 
LUSÍADAS. Enquanto era vivo, este não 
foi devidamente valorizado, mas, na 
atualidade, é um dos ícones da literatu-
ra portuguesa, tornando-se imortal no 
pensamento de todos os Portugueses e 
sendo um orgulho para nós.

No meu ponto de vista, esta é também 

Opinião

O ensino filosófico livre deve ser pre-
servado ou alargado onde já existe, 
deve ser criado onde ainda não existe, 
e deve ser nomeado explicitamente «fi-
losofia».

O ensino filosófico deve ser assegurado 
por professores competentes, especial-
mente formados para o efeito, e não 
pode ser subordinado a nenhum im-
perativo económico, técnico, religioso, 
político ou ideológico.

Permanecendo autónomo, o ensino fi-
losófico deve ser, em toda a parte onde 
for possível, efectivamente associado, 
e não simplesmente justaposto, às for-
mações universitárias ou profissionais, 
em todos os domínios.

A difusão de livros acessíveis a um 
grande público, tanto pela sua lingua-
gem como pelo seu preço de venda, a 
criação de emissões de rádio e de tele-
visão, de cassetes áudio ou vídeo, a uti-
lização pedagógica de todos os meios 
audiovisuais e informáticos, a criação 
de múltiplos lugares de debates livres, 
e todas as iniciativas susceptíveis de fa-
zer aceder o maior número a uma pri-
meira compreensão das questões e dos 
métodos filosóficos devem ser encora-
jados, para constituir uma educação fi-
losófica dos adultos.

O conhecimento das reflexões filosófi-
cas das diferentes culturas, a compara-
ção dos seus contributos respectivos, a 
análise do que as aproxima e do que as 
opõe devem ser perseguidos e apoia-
dos pelas instituições de investigação 
e de ensino.

A actividade filosófica, como prática 
livre da reflexão, não pode considerar 
nenhuma verdade como definitivamen-
te adquirida e incita a respeitar as con-
vicções de cada um, mas não deve em 
caso algum, sob pena de se negar a ela 
mesma, aceitar doutrinas que neguem 
a liberdade de outrem, achincalhando a 
dignidade humana e originando a bar-
bárie.

Todos os anos, em Novembro, a Unesco 
dedica um dia à Filosofia.

excepcional, devido aos variados mar-
cos históricos que tornam a nossa cul-
tura diferente de todas as outras. Por 
exemplo, Vasco da Gama foi um dos 
“barões assinalados” portugueses, de-
vido à coragem que teve para ir desco-
brir “Mares nunca antes navegados” ao 
ser o primeiro a dobrar o Cabo das Tor-
mentas, passando além das ideias mi-
tológicas, que defendiam que, naquele 
local, se encontrava o fim do Mundo.

Em suma, a cultura portuguesa é ri-
quíssima e, na minha opinião, destaca-
-se de todas as outras pelos feitos que a 
constituem, fazendo com que todos os 
que estão envolvidos nela nunca sejam 
esquecidos.

Sofia Rolão Esteves  10º CT3   

do pensamento humano, para cada cul-
tura e para cada pessoa.

O AEF juntou-se a esta comemoração.

Asioteia de Filios (393 - 270 a.C)

dial, divergindo da política de colabo-
ração defendida por membros do SPD 
como Clara Zetkin, Franz Mehring ou 
Karl Liebknecht, fundou o Grupo Inter-
nacionalista, de que surgiu, em 1917, 
o Movimento Espartaquista e, um ano 
mais tarde, o Partido Comunista da 
Alemanha (KPD).

Presa durante a guerra, apoiou, em 
1918, os conselhos de trabalhadores e 
soldados.

Fundou o jornal Bandeira Vermelha, fu-
turo diário oficial do KPD, e estabele-
ceu o programa do partido, que dirigiu 
ao lado de Karl Liebknecht.

Foi assassinada em Berlim a 15 de ja-
neiro de 1919, como Karl Liebknecht, 
por oficiais do Exército.
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Pensamentos

Penso, logo existo.

Existo, logo critico.

Critico, logo filosofo.

Filosofo, logo procuro.

Procuro, logo respondo.

Respondo,  logo conheço.

Conheço, logo encontro.

Encontro, logo comunico.

Comunico, logo viajo.

Viajo, logo descubro.

Descubro, logo aprendo.

Aprendo, logo cresço.

Cresço, logo argumento.

Argumento, logo penso.

Penso, logo EXISTO!
Turma 11ºCT3

Serão as fronteiras que dificultam a travessia ou serão as barreiras da mente humana?

Trabalho realizado por: António Madalena, Beatriz Fazendeiro, Cátia Almeida, Eduarda David, Ema Batista, Leonor 
Barata, Lídia Rebelo e Maria Mesquita 10ªCT2 - Ano letivo 2015/2016

Ninguém pode ter o 
poder de aprisionar os 
teus pensamentos. Se 
nasces a berrar porque 
ficas calado?
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Poetisa e filósofa veneziana, residiu em Paris. Criticou a misoginia que perpassa-
va o meio literário de então, que acusava de menorizar o papel das mulheres na 
sociedade. É considerada uma precursora do feminismo, tendo sido a primeira 
mulher de letras do Ocidente a viver do seu trabalho. A sua obra, em verso e 
prosa, é bastante variada, cabendo nela, para além de uma vasta produção líri-
ca, novelas e pequenas histórias, crítica literária e textos de opinião (polémicas 
em que se envolveu), entre outras. Em 1401-1402, envolveu-se numa discussão 
literária a propósito de um romance, Le Roman de la Rose, um dos livros mais 
populares em França e na Europa do século XIII, do escritor Jean de Meung, 
que Pisano acusava de denegrir a sexualidade feminina e retratar as mulheres 
como desprovidas de intelecto. Ficou célebre a forma como defendeu as mulhe-
res nas Lettresdu Débat sur le Roman de la Rose  (1401-1402), mas sobretudo 
no Livre de La Cité des Dames (1404-1405) e no Livre des Trois Vertus ouTrésor 
de la Cité des Dames (1405). Reivindicou a igualdade entre os sexos, sobretudo 
o direito à educação, e defendeu que as diferenças fundamentais entre homens 
e mulheres não são de natureza biológica, mas o resultado de uma construção 
social masculina que inferioriza o feminino.

“A existência da maioria das mulheres é mais difícil que a de 
escravos entre os mouros.”

Inês Bidarra Nº14 11º CT3

Cristina de Pisano
Nome completo: Marie Gouze (sendo 
Olímpia de Gouges o  seu pseudónimo)

Nascimento: 7 de maio de 1748 Mon-
tauban, França

Morte: 3 de novembro de 1793 (45 
anos) Paris, França

 Gouges foi uma feminista revoluciona-
ria, historiadora, jornalista , escritora e 
autora de peças de teatro francesa.

 Na sua obra “Declaração dos Direitos 
da Mulher e da Cidadã» de setembro 
de 1791, desafiou a conduta injusta da 
autoridade masculina e da relação ho-

Olímpia de Gouges

Escritora, ícone do feminismo e filóso-
fa integrante do movimento existencia-
lista, Simone de Beauvoir, nasceu na 
cidade de Paris, em 1908. 

Ela era a primogénita de duas irmãs, 
filha de um casal descendente de famí-
lias tradicionais, porém decadentes. 

A escritora estudou inicialmente numa 
escola católica privada, o Cours Désir, 
na qual permaneceu até os 17 anos. 

Simone graduou-se em filosofia, em 
1929, e neste mesmo ano teve um en-
contro decisivo com o filósofo exis-
tencialista Jean-Paul Sartre, com quem 
manteu um relacionamento para toda 
a vida. 

Ela leccionou em várias instituições 
escolares, de 1931 a 1943. Simone e 
Sartre criaram, em 1945, Les Temps 
Modernes, de periodicidade mensal, na 
qual ambos produziram os principais 
textos. 

Nos anos 40 Simone integrou um círcu-
lo de filósofos literatos que conferem 
ao existencialismo uma coloração lite-
rária. No final desta década, em 1949, 
a autora lançou a sua obra-prima O 
Segundo Sexo, que logo se tornou um 
clássico do movimento feminista. Pu-
blicou várias obras, entre elas, A Con-
vidada.

Simone publicou diversos livros filosó-
ficos e ensaios. Escreveu também ex-
tensas obras autobiográficas, que com-
põem igualmente um retrato da época 
na qual viveu. A autora revela também 

Simone de Beauvoir 

Theano foi uma matemática e filósofa 
que nasceu na Antiga Grécia, na cidade 
de Crotona, no século VI a.C.

Era filha de Pitonax de Creta, um físi-
co e filósofo seguidor do orfismo que 
apreciava o valor das ciências e da arte 
e por isso quis que a sua filha se instru-
ísse, por isso enviou-a para a academia 
de Pitágoras. 

Na academia conduzida por Pitágoras, 
dava-se muita importância à educação. 
Foi uma das poucas escolas em que se 
admitiam mulheres. Ensinava-se uma 
grande variedade de temas filosóficos, 
matemática, astronomia, física e medi-
cina. Theano destacou-se muito rapida-
mente como uma grande aluna e não 
demorou em ser professora dentro da 
academia pitagórica.

Os que estudavam nesta academia vi-
viam de maneira pública e publicavam 
os trabalhos todos sob o nome de Pitá-
goras. Assim, hoje torna-se difícil de-

Cada vez acho mais errado o facto de as pessoas se mostrarem aterrorizadas 
perante o terrorismo, o dito Estado Islâmico. Porém, é inegável que ninguém não 
sinta medo das ameaças, da psicopatia de alguém que destrói a natureza huma-
na em que matar por simplesmente matar não está incluído. Poder-se-á dizer que 
estão apenas a defender a sua religião, no entanto, nunca será um argumento 
plausível. Milhares e milhares de pessoas perdem a vida na consequência dessa 
“defesa”. Haverá argumentos possíveis para justificar a ação de retirar o direito 
de viver a alguém inocente? Esta noção, infelizmente, não está sempre presente. 
Mas algo como isto depende da Educação que existe.

Adoraria que, de uma vez por todas, o mundo inteiro se apercebesse do quão im-
portante isso é. A sociedade precisa de uma educação laica, sem ser tão baseada 
numa suposta religião. Assim que isso começar a acontecer, as coisas, decerto, 
mudarão. Problemas como este não serão tão acentuados. Muitas pessoas não 
viveriam num medo constante que acaba por alimentar a força daqueles que 
aterrorizam a própria espécie.

Terá que haver uma luta. Uma luta para que isto termine. Nessa luta, espalhar 
valores, ideias, pensamentos, é algo de essencial. Dialogar, discutir. Chegar a 
conclusões sem que se instale uma realidade dogmática, algo que a Filosofia 
rejeita. E aqui entra uma ação filosófica. Aqui entra a questão da luta contra os 
preconceitos, contra os dogmas, tudo para que haja uma maior liberdade de 
raciocínio, pensamento. Pessoas com mente aberta respeitam e são respeitadas, 
são educadas e ganham a capacidade de educar. Felizmente, elas existem. E so-
bre elas recai a minha esperança, continuando a acreditar que a paz é possível, 
um sonho capaz de se realizar, por mais tempo que demore, por mais adversida-
des que terão de ser vencidas.

Será um processo longo, difícil de completar; um processo em que não será ape-
nas uma nação que conseguirá realizá-lo. E, ainda, é indispensável a expressão 
da indignação de um povo, a saturação, o querer viver sem quaisquer obstáculos 
que não permitam alcançar o direito de ser feliz. A cooperação é importante, a 
cooperação de todos nós. Lutaremos contra eles, mostraremos o nosso humanis-
mo. Acredito que o mundo ganhará coragem. 

Margarida Pacheco  10ºCT1

uma inquieta-
ção diante da 
velhice e da 
morte, eter-
nizando esta 
preocupação 
em livros como 
Uma Morte Su-
ave, de 1964, e Old Age, de 1970. Na 
obra A Cerimónia do Adeus, de 1981, 
ela narra o fim da existência de Sartre, 
com quem ela sempre manteve um re-
lacionamento aberto. 

É pelo trabalho que a mulher vem 
diminuindo a distância que a sepa-
rava do homem, somente o traba-
lho poderá garantir-lhe uma inde-
pendência concreta.

Não se nasce mulher: torna-se.

À minha volta, reprovava-se a 
mentira, mas fugia-se cuidadosa-
mente da verdade. 

Quando se respeita alguém não 
queremos forçar a sua alma sem 
o seu consentimento.

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

Parecia-me que a Terra não seria 
habitável se não houvesse alguém 
que eu pudesse admirar.

Por vezes a palavra representa um 
modo mais acertado de se calar do 
que o silêncio.

Marisa Pires 11ºCT3

mem-mulher que se expressou na De-
claração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão durante a Revolução Francesa. 
Devido aos escritos e atitudes pionei-
ras, foi executada.

Escreveu também o Contrato Social, 
propondo o casamento com relações 
de igualdade entre os parceiros.

Por se envolver activamente nas ques-
tões que lhes pareciam injustas, como 
a condenação à morte de Luís XVI, por 
ser contra a pena de morte, passou a 
escrever com mais e mais entusiasmo. 

Mónica Milheiro 11ºCSEAV

Teano (546 a.C) 

terminar cada trabalho individualmen-
te.

Theano e Pitágoras casaram-se e tive-
ram três filhos. Durante uma ‘’guerra’’ 
contra o governo de Crotona, Pitágoras 
foi assassinado junto a outros profes-
sores. Acredita-se que Theano e as suas 
duas filhas tenham assumido a acade-
mia pitagórica após a morte do marido. 
No entanto pouco depois a academia 
foi destruída.

Durante o exílio, ela dedicou-se a ex-
pandir os seus ensinamentos e con-
verteu-se numa pitagórica reconhecida 
que escrevia tratados de matemática, 
física, astronomia e medicina. Difundiu 
este sistema filosófico e matemático na 
Grécia e no Egito.

‘’Tudo o que existe é por ser distin-
to numericamente. O número é o 
princípio da realidade e da indivi-
dualidade.’’

PENSAR O MUNDO

Santa Teresa de Jesus de Ávila nasceu 
a 28 de março de 1515  e faleceu a 4 de 
outubro de 1852.

 Santa Teresa de Ávila ou Teresa de Je-
sus foi uma religiosa e escritora espa-
nhola, famosa pela reforma que reali-
zou na Ordem dos Carmelitas e pelas 
suas obras místicas. Foi proclamada 
Doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI.

“Ter coragem diante de qualquer 
coisa na vida, essa é a base de 
tudo.”

“É uma grande virtude considerar 
todos melhores que nós.” 

Inês Bidarra Nº14 11º CT3

Santa Teresa de Jesus de Ávila
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VISITA DE ESTUDO

No dia 23 de novembro, as turmas 7D, 7B, e 8D realizaram uma visita de estudo 
a Guimarães, inserida no XVI Festival de Cinema Francês, onde tiveram oportu-
nidade de ver o filme Gus, petit oiseau, grand voyage.

Visitaram aínda os Paços do Duque, o castelo e viajaram no teleférico, para al-
guns a primeira vez.

Todos gostaram e irão mostrar algumas personagens do filme.

Foi atribuído o diploma de participação no XVI festival, ao Agrupamento de Es-
colas do Fundão.

Os alunos da turma E do 9º ano, apresentam opiniões pessoais sobre os temas 
que têm aprendido na disciplina de francês e quiseram partilhar com todos essa 
opinião, proposta que a Professora Clotilde incentivou e irá procurar repetir.

A minha profissão de sonho
A minha profissão de sonho é ser veterinária, pois desde criança eu vejo animais 
abandonados nas ruas, e eu prometi a mim mesma, que no futuro iria ajudar todos 
eles. Ser veterinária é uma profissão nobre que exige, não só o amor por animais, 
mas também, muita determinação e coragem. Ser veterinária é a possibilidade de 
fazer um animal feliz, ser veterinária é a  possibilidade de fazer a diferença.

Mon emploi de rêve
Ma profession  de rêve est d’ être un vétérinaire parce que depuismon enfance, 
je vois des animaux abandonnés dans les rues, et je me suis promis que j e les 
aiderai dans l'avenir, à  tous. Être un vétérinaire est une profession noble qui exi-
ge pas seulement un amour pour les animaux, mais aussi, beaucoup de détermi-
nation et de courage. Être un vétérinaire c’ est la possibilité de rendre un animal 
heureux. Vétérinaire c’ est la possibilite de faire la différence.

Ângela Fiens- 9º E

A arte
A arte é uma forma de exprimirmos o que sentimos, como na pintura e na poe-
sia, mas também poderá servir para distrair as pessoas, como o cinema.

Através de um quadro, texto, dança, entre outros, de um ARTISTA podemos sa-
ber o seu estado de espírito.

Na arte podemos mostrar as nossas ideias, mesmo as mais malucas, como na 
pintura.

Arte também pode ser uma paixão, como por exemplo, eu amo o ballet, a ginás-
tica rítmica e artística e o teatro.

L'art est un moyen d'exprimer ce que nous ressentons, comme dans la peinture 
et de la poesie, mais peut-être, servir  aussi à distraire les gens, comme le cinéma.

A travers un tableau, un texte, la danse, entre autres, d’ un artiste, une personne 
peut connaître son  état d'esprit.

Dans l'art, nous pouvons montrer nos idées, même les plus folles, comme dans la peinture.

L'art peut aussi être une passion, par exemple, j'aime le ballet, la gymnastique 
rythmique et artistique et le théâtre.

Tânia Rodrigo 9º E

La musique pour moi
Para mim a música é a arte de expressarmos os nossos sentimentos através da 
nossa voz , de instrumentos e até objetos do nosso dia-a-dia.

Todos os dias a música está presente na nossa vida , para mim a música é uma 
forma de me acalmar , concentrar e passar tempo.

Há quem viva da música como se fosse o seu último dia da vida e criam músicas 
fantásticas com bons ritmos.

Pour moi la musique est l’art d’ exprimer nos sentiments par notre voix , les ins-
truments et les objets de notre quotidien.

Tous les jours la musique est présente dans nos vies , et pour moi la musique est 
un moyen de me calmer , de me concentrer et de passer le temps.

Certaines personnes vivent  la musique comme si c’ était  le dernier jour de leur 
vie et ils font de grandes chansons avec de bons rythmes.

Daniel Carvalho nº3 9ºE

Qu´est-ce que c´est la musique?
La musique est une forme d´expression quand on combine mots et melodies 
pour exprimer sentiments et veiculer un message. 

La musique peut être un refuge pendant quelques moments de la vie.

Je compare la musique à une mère qui nous embrasse et nous donne des mo-
ments de joie.

Quand  j´écoute de la musique je me sens joyeux donc le mélange de sons avec 
mots m´inspire à faire plusieurs choses, comme par exemple étudier.

Il existe différents genres de musique comme par exemple le rock,le  pop, popu-
laire, jazz et classique. Moi, je préfère la musique eléctronique. 

Tiago Gomes 9º E
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Na semana de 8 a 14 de novembro o Agrupamento de Escolas do Fundão concre-
tizou mais uma mobilidade do projeto Erasmus +, intitulado “Hard-Soft Skilling 
– Charting your Career Path”, que versa sobre o tema da empregabilidade e tem 
como um dos objetivos principais sensibilizar os alunos para uma preparação 
adequada da sua entrada no mundo do trabalho.

Para além do AEF, são parceiros neste projeto escolas da Alemanha, Bulgária, Es-
panha, França, Itália, Roménia e Turquia. Foi precisamente numa escola da cida-
de turca de Istambul onde a recente mobilidade acabou de se realizar. Os alunos 
da equipa Erasmus do AEF que participaram nesta mobilidade foram José Miguel 
Reis Santos do 11º CT1, Sara Faísca do 11º LH, Maria Mendes do 11º CSEAV, Na-
tacha Fatelo do 11º CT3, Daniela Morgadinho e Manuel Pizarro do 12º CSE, que 
foram acompanhados pelos professores Luís Nunes, coordenador do projeto, e 
Fátima Corredoura. Durante esta semana os alunos das diferentes escolas par-
ceiras trabalharam em conjunto e desenvolveram atividades relacionadas com o 

tema do projeto tendo por base os materiais pedagógicos previamente organi-
zados pelos professores. A mobilidade incluiu, igualmente, visitas a empresas 
turcas, sediadas em Istambul, onde os alunos se puderam inteirar sobre o perfil 
de colaborador que os empregadores procuram e comparar se esse perfil é se-
melhante ao que os empreendedores fundanenses referiram como essencial nas 
visitas às empresas durante a mobilidade a Portugal em março de 2015. Uma 
das experiências mais interessantes foi poder assistir às comemorações do 78º 
aniversário da morte de Mustafa Kemal Atatürk (pai dos Turcos) e herói nacional 
da Turquia. Foi o líder incontestado, que nas primeiras décadas do século XX, 
libertou a Turquia do jugo do Império Otomano e introduziu uma série de refor-
mas que levaram a que o país se tivesse tornado num estado moderno. No dia 10 
de novembro, logo pela manhã, toda a escola se perfilou ordeiramente no pátio 
para ouvir o hino nacional, escutar o discurso do diretor relativo à importância 
do herói e regressar com respeito às salas de aula. 

O programa incluiu ainda uma visita ao centro de Istambul para conhecer um 
pouco da história da Turquia e do Império Otomano que a governou durante tan-
tos séculos, à Basílica de Santa Sofia, antiga catedral de Constantinopla e, ainda à 
Mesquita Azul, onde pela primeira vez, contactámos com um lugar de oração do 
Islão. Todos os participantes viveram uma experiência pessoal, escolar e profis-
sional única, que se traduziu não apenas no trabalho em equipa com colegas de 
outras nacionalidades, mas também conhecer um pouco da cidade de Istambul 
e da sua interculturalidade, que terá certamente sido um marco significativo na 
vida dos nossos alunos. 

Fátima Corredoura

PAIR WORK  - DIALOGUES

Joachim- Hi Maria. It’s Joachim. Where 
are you?

Maria- Hi Joachim. I´m at my grandpa-
rents’ house. I’m playing football. Jose-
ph is here, too.

J - Really? Is  he playing football with 
you? He hates playing football.

M- No, he isn’t playing with me. He is 
riding his bike. And you? What you are 
doing now?

J - I’m watching TV. My parents aren’t 
at home, they went to a restaurant. I´m 
thinking of preparing a party. 

M - Really? Can I come?

J - Yes of course. I’m inviting a lot of 
friends! It´s going to be a big party. 
Bye.

M - Bye.

Gonçalo, Maria Tavares

Maggie – Hi James. It’s Maggie. Where 
are you?

James – Hi Maggie. I’m at Paul’s house. 
We’re doing the homework. 

Roy’s here, too.

Maggie – Really? Is Roy doing the ho-
mework with you?

He hates doing the homework. He al-
most never does it.

James – No, he isn’t doing the ho-
mework with us. He is watching TV.

And you? What are you doing now?

Maggie – I’m at home, cooking dinner. 
My parents are at home too, but they 
aren’t cooking dinner with me. They 

are working.

James – Really? What kind of work are 
they doing?

Maggie – They are working on the com-
puter. It is boring!

James – What are you cooking for din-
ner?

Maggie – I’m making a pizza. It looks 
delicious.

James – May I have dinner at your hou-
se?

Maggie – Sure. Come at 8.00pm.

James – Ok. I’ll be there. Bye

Joana Salvado;  Raquel Brites

- Hi Margarida. It’s Mariana

- Where are you?

- Hi Mariana. I´m at Maria´s house. We 
are watching TV. Sara´s here, too.

- Really? Is Sara watching TV with you? 
She loves watching TV.

- Yes, she does. Now she is watching 
a programme about basketball. 
And you? What are you doing now?

- I am also watching TV. My pa-
rents are at home too, but 
they aren´t watching with me. 
They are cooking dinner.

- Really? What are they cooking?

- My mum is chopping vegetables for a 
salad and my dad is preparing pizza. It 
smells great! 

- Oh, Good. Bye

- Bye.

Mariana Moreira, Margarida Rodri-
gues

ACTIVITY DONE IN THE ENGLISH CLASS  - 7ºB  

WRITING ABOUT PEOPLE AND THEIR JOBS   -  7ºA

This person is Isco, he is a football 
player, he plays in Real Madrid. Now 
he’s preparing for a match. He’s we-
aring a jacket, a white tracksuit from 
Real Madrid and sport shoes from Adi-
das; they are black and white. This job 
is very cool. We can play football all the 
time but it’s dangerous.

Now he’s playing with the best player 
of the world, Cristiano Ronaldo, who 
is also the captain of the Portuguese 
team.

Pedro Leitão

My dad is a newspaper designer. He 
does the graphic part of the newspaper. 
It is really an important job, because, 
without images, the newspaper would 
be really simple and boring. He works 
from 9.00 am to 6.00 pm, but someti-
mes he has to work until 3.00 or 4.00 
am. It is a really tiring job but I think 
it is cool because we have to work with 
photoshop and computers.

Maria Chorão

My name is Meghan. I work as a veteri-
narian. I love animals and I’m glad that 
I can spend all day with them. I also 
have a lot of animals. Today I’m wea-
ring my work suit and white trainers.

Now I’m taking care of a cat that got 
into a fight and has a sore eye. It’s a 
really serious thing because the cat can 
get blind. Tomorrow we would be star-
ting a new project against people who 
treat animals badly. I’m very excited to 
start it because we are going to save 
animals.

Sónia Fonseca

Cristiano Ronaldo is a professional foo-
tballer. He plays in Real Madrid, he is 
also an entrepreneur. Cristiano is pro-
bably training right now, he loves to 
train with his mates. Ronaldo is tall and 
well-built, he has brown eyes and bla-
ck hair. He usually wears a Real Madrid 
uniform because he train every day. 

I think Cristiano’s job is really cool 

because I like football very much and 
I want to be a professional footballer 
too. I wouldn’t like to be an entrepre-
neur because it’s boring.

Guilherme Esteves

Sandra is an entrepreneur of a beauty 
company. At the moment she is wea-
ring a white shirt, black skirt, black 
high-heel shoes and a big red necklace 
that matches the earrings. At the mo-
ment she’s in a meeting.

I think her job is amazing. She knows 
people from all over the world and she 
travel a lot. For me she’s a kind of ins-
piration. This summer she travelled to 
America and France. She bought me 
some clothes, a jacket, a skirt, a top 
and so many pretty things! Well, now 
she’s coming, her meeting is over.

Antónia Silva

Today I’m going to talk about a man 
called Gordon Ramsay. He’s a profes-
sional chef, he has a lot of restaurants 
and has been awarded many with Mi-
chelin stars. He also has a TV show cal-
led “Kitchen Nightmare” 

At the moment he is managing his res-
taurants and sometimes he visits them. 
Physically he is a tall person, he has 
short blonde hair and he always wears 
a white jacket. 

I think Gordon’s job is very interesting 
because we can be creative with food 
and as some people say: “A way to a 
woman’s heart is through food.”

Dinis David

Megan is a hairdresser. She is 20 ye-
ars old; she is very beautiful and very 
funny. She has long, blonde hair, blue 
eyes and a small mouth and nose.  She 
is tall. Today she is wearing a blue dress 
and black shoes and a black jacket too.  

At the moment she is cutting the hair 
of a little girl. I think this job is impor-
tant because a hairdresser takes care of 
people’s hair.

Maria Torres

O AEF em Istambul, Turquia
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De 23 a 29 de novembro, instituições científicas, universidades, escolas e mu-
seus desenvolvem um conjunto de atividades que pretendem divulgar a Ciência 
e Tecnologia.

Esta iniciativa da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, co-
nhecida por agência Ciência Viva, já vai na 17.ª edição. 

O dia 24 de novembro, integrado nesta semana, é o dia Nacional da Cultura 
Científica. Trata-se de um dia que pretende homenagear Rómulo de Carvalho: 
professor, investigador, e autor de manuais escolares, de livros de divulgação 
científica e de poesia, estes últimos sob o pseudónimo de António Gedeão; Ró-
mulo de Carvalho nasceu em Lisboa a 24 de novembro de 1906. 

Em 1996, Mariano Gago, o então Ministro da Ciência e da Tecnologia e admirador 
da obra de Rómulo de Carvalho que completava 90 anos, propôs uma home-
nagem nacional ao talentoso professor. Mariano Gago já havia prefaciado, em 
1992, o livro “A Física no dia-a-dia”, onde dá conta do valor de Rómulo de Car-
valho, mas considerou que era oportuna a iniciativa de uma homenagem maior. 
Na notícia do jornal “Público” de 24 de Novembro de 1996, propôs que aquele 
dia do ano se tornasse Dia da Cultura Científica. Esse dia devia ser «momento 
privilegiado, todos os anos, de balanço, de reflexão e de acção sobre o papel do 
conhecimento no nosso futuro». 

Rómulo de Carvalho publicou cerca de cem obras, desde livros sobre a história 
da ciência aos seus cadernos de divulgação científica, não esquecendo os manu-
ais escolares, ainda na memória de muitos como os “cadernos do Pedrito” (modo 
carinhoso de referir os seus livros de Ciências da Natureza) ou os compêndios 
de Física do ensino secundário.

Pretende-se com este dia, divulgar o trabalho de Rómulo de Carvalho na promo-
ção da cultura científica e no ensino da ciência. O cientista licenciou-se em Ciên-
cias Físico-Químicas pela Universidade do Porto. Foi também professor no Liceu 
Camões (Lisboa), Liceu Dom João III (Coimbra) e Liceu Pedro Nunes (Lisboa).

Semana da Ciência e Tecnologia

Procurando manter a tradição de participação no Prémio Ciência na Escola, o 
Clube Ambiente e Vida candidatou um projeto ao promovido pela Fundação ilí-
dio Pinho com o objectivo de reproduzir a stevia (ou estévia, ou planta-doce) por 
micropropagação in vitro.

Stevia rebaudiana é uma planta da família das Compostas. As suas folhas são 
fonte de glicósidos diterpenos, como a steviose e a rebaudiose, que se estima 
serem 100 a 300 vezes mais doces que a sacarose. 

A sua utilização principal é como adoçante não calórico sendo utilizada num 
vasto conjunto de alimentos processados e outros produtos, como substituto 
para açúcares convencionais (E960). De acordo com alguns estudos, a utilização 
de stevia em pó tem um efeito hipoglicémico e de diminuição de peso em diabé-
ticos, sem efeitos adversos. O seu uso foi aprovado pela FDA (Estados Unidos) e 
a União Europeia já regulamentou alguns usos (Regulamento (UE) n.º 1131/2011 
da Comissão, de 11 de Novembro de 2011). É provável que a sua utilização venha 
a aumentar significativamente, particularmente na União Europeia.

A planta é originária da América do Sul. É cultivada para fins comerciais sobre-
tudo no Leste Asiático (China, Coreia, Japão, etc.). Em Portugal ainda não houve 
tentativas de cultivo comercial, ao contrário do que já acontece em Espanha. O 
cultivo de stevia a partir sementes parece ter pouco sucesso sendo favorecidos 
métodos de propagação vegetativa convencionais. O objetivo deste projeto é im-
plementar um processo de multiplicação rápida de plantas de stevia por micro-
propagação in vitro e posterior aclimatação e cultivo.

Fases de execução:

Produção de exemplares de Stevia por estacaria convencional – utilização dos 
meios e recursos existentes nos nossos laboratórios (câmara de cultura).

Produção de exemplares de Stevia por micropropagação - – utilização dos 
meios e recursos existentes no nossos laboratórios (câmara de fluxo laminar 
e câmara de cultura).

Aclimatação dos exemplares obtidos por micropropagação e transferência 
para o exterior – parceria estratégia com a Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco e/ou Centro de Biotecnologia da Beira Interior para aclimatação das 
plantas nas suas estufas.

Estabelecimento de parceria estratégica para produção e comercialização em 
escala alargada – utilizando as parcerias já existentes, por via da candidatura 
do Curso Profissional de Produção Agrária procurar os parceiros mais ade-
quados para conduzir uma cultura experimental bem sucedida.

O projeto tem relevância pedagógica: o Agrupamento de Escolas do Fundão 
abriu, no presente ano letivo o Curso Profissional de Técnico de Produção Agrá-
ria, variante de produção vegetal, o qual resulta de um desafio da comunidade 
para formar técnicos no domínio da micropropagação, para fazer face às futuras 
necessidades de mão-de-obra, nesse domínio, após a constituição das “biofábri-
cas”, promovidas pelo município do Fundão. Adicionalmente, o tema “micro-
propagação é abordado nos conteúdos das disciplinas de Biologia e Geologia do 
11.º ano (Unidade 6, Tema 1 - Reprodução assexuada) e de Biologia do 12.º ano 

Micropropagação in vitro de Stevia rebaudiana

Assinalando esta Semana da Ciência e Tecnologia gostaríamos de deixar o regis-
to do feito histórico que foi a aterragem, pela primeira vez, de um robot num 
cometa situado a 500 milhões de quilómetros da Terra. 

Este robot designado Philae iniciou a sua viagem na sonda Rosetta. O Philae 
não pesa mais do que 100 quilos, num tamanho equivalente a um frigorífico 
doméstico ou até uma máquina de lavar. Mas a bordo do módulo, seguiam 21 
instrumentos de medição que recolheriam dados científicos sobre a água e os 
compostos químicos presentes no cometa, que se espera possam ajudar a expli-
car a origem dos cometas e outros corpos celestes do sistema solar e até mesmo 
da vida na Terra. 

O cometa 67P mede três quilómetros de largura por cinco de comprimento, é um 
dos mais antigos  que se conhecem no sistema solar. O nome da missão, Rosetta, 
demonstra a intenção científica deste projeto da Agência Espacial Europeia. Este 
é o nome da Pedra encontrada em 1799, no Egito por militares de Napoleão e que 
o ajudou a descodificar os símbolos egípcios.

A sonda Rosetta foi lançada em março de 2004. Viajou no espaço 6,5 mil milhões 
de quilómetros e colocou-se em “perseguição” deste cometa. Algo que não é fá-
cil, até porque ele demora seis anos e meio a completar a órbita à volta do sol. 
Apanhou-o em agosto de 2014. Nesse mês começou a cartografar a superfície do 
cometa de forma a estabelecer o melhor local para a aterragem do robot Philae. 
Esta aterragem ocorreu dia 12 de Novembro de 2014. O sinal de sucesso foi rece-
bido às 16h no centro de comando da Missão Rosetta na ESA ( Agência Espacial 
Europeia) na Alemanha, marcando um momento histórico na exploração espacial 
europeia.

O modelo interativo da viagem da sonda Rosetta, apresentada pela Agência Es-
pacial Europeia, foi feita por investigadores portugueses, três em Braga e três em 
Munique e demorou um ano a construir.

10ºCT1

(Unidade 4 – Produção de alimentos e sustentabilidade). O projeto integra tam-
bém alunos do curso profissional de electricidade, automação e computadores 
que constituem uma mais valia para o projeto por promoverem uma abordagem 
multidisciplinar. O projeto pode ainda constituir uma oportunidade para deba-
ter na escola as questões relativas ao consumo de excesso de calorias, nomeada-
mente pela ingestão excessiva de açucares, a fim de contribuir para a prevenção 
da obesidade infantil.

A parceria chave deste projeto é com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco, 
a qual disponibilizou um dos equipamentos mais significativos para o projeto: a 
câmara de cultura (fitoclima) que nos permitirá fazer o crescimento das plantas 
micropropagadas em ambiente de temperatura e humidades controladas. Aque-
la instituição, com larga experiência na área de micropropagação, poderá ainda 
fornecer também o indispensável apoio técnico, nomeadamente através do re-
cém criado Centro de Biotecnologia da Beira Interior, cujo pólo produtor se situa 
em Soalheira, concelho do Fundão.

O projeto consiste na aplicação de protocolos muito recentemente publicados, 
pelo que a sua viabilidade é bastante provável, não só porque foi testada pela 
comunidade científica mas também porque, no presente momento, ainda haverá 
poucas entidades dispostas a explorá-lo. É por isso nossa convicção que se trata 
de um projeto de interesse imediato e com grande potencial de expansão num 
futuro próximo. Na escola possuímos os equipamentos básicos necessários para 
a sua execução, sendo a aquisição dos reagentes a nossa maior preocupação 
imediata.

Participar nas actividades do Clube Ambiente e Vida é fácil. O Clube funciona às 
sextas-feiras, a partir das 16h30 no laboratório B1. 

Gabriel Duarte e David Oliveira, dois entusiastas do projeto de micropropa-
gação de Stevia rebaudiana.
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Dramatização Estórias na primeira pessoa

A turma APS13 (Adriana Figueira, Ale-
xandra Costa, Bruna Lopes, Emma da 
Costa, Lara Bento, Mariana Costa, Na-
tacha Barreto, Soraia da Costa, Emília 
Santos) apresentou uma dramatização 
inserida no Projeto de Animação da dis-
ciplina de Área de Expressões do Curso 
de Técnico de Apoio Psicossocial, com 
a colaboração da professora Teresa 
Correia na escolha de textos e do pro-
fessor António Pereira na encenação e 
coordenação como forma de comemo-
rar o Dia Internacional da Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres

No dia 25 e 26 de Novembro de 2015 
a turma APS13 apresentou um espetá-
culo em que o tema era a violência do-
méstica, no anfiteatro da Escola Secun-
dária do Fundão para as turmas que 
se inscreveram e para os nossos pais 
assistirem. A atividade estava dividida 
em duas partes, “as estátuas” e a dra-
matização de textos de Mia Couto e de 
Alice Vieira. Na parte das estátuas ha-
via três cenas, a primeira cena era com-
posta por cinco elementos da turma, o 
vizinho, a assistente social, a filha, o 
agressor e a vítima, em que a mesma 
estava a esfregar o chão e o agressor a 
ler o jornal, a filha estava a brincar, o 
agressor grita com a vítima e ela assus-
tada começa a limpar com mais força, a 
filha tenta impedir o agressor de bater 
na vítima mas quando vai abrir a porta 
à assistente social e ao vizinho que ou-
viram gritos e vieram ver o que se pas-
sa, o agressor agride a vítima com uma 
cadeira e ela morre, a assistente social 
pede ajuda, o vizinho segura o agres-
sor e a filha chora a morte da mãe. A 
segunda cena é composta por dois ele-
mentos, uma é o agressor e a vítima, 
nesta cena a vítima está a maquilhar-
-se e o agressor retira a maquilhagem 
que a vítima tem nas mãos e manda-
-a para o chão, guarda a maquilhagem, 
puxa-a pelos cabelos e dá-lhe um pano 
para ela limpar a cara. A terceira cena 
é composta por três elementos, a víti-
ma, o agressor e o amigo da vítima, na 
cena o agressor seguiu a vítima e está 
a observá-la escondido, a vítima está ao 
telemóvel e de repente aparece o amigo 
da vítima, o agressor ao ver a “intimida-
de” entre eles decide agir, e ao aproxi-
mar-se deles pega na sua arma e mata a 
mulher e o amigo, com arrependimento 
mata-se a ele mesmo. Na última parte 
do espectáculo é a representação dos 
textos de Mia Couto e Alice Vieira em 
que três elementos da turma fazem de 
vítimas e falam do seu caso e há uma 
outra que é a psicóloga. Depois da re-
presentação dos textos uma das alunas 
que estava a fazer de vítima canta a 
música “Cansada” da APAV e quando 
ela está a cantar entrelaçamos todas as 
mãos. Na minha opinião conseguimos 
atingir os objectivos principais, gos-
tei bastante de realizar esta atividade 
foi uma homenagem enorme a todas 
as mulheres que sofrem todos os dias 
de violência doméstica e às centenas 
de mulheres que morrem nas mãos de 
homens sem escrúpulos e sem senti-
mentos, foi uma honra realizar este es-
pectáculo e mostrar aos outros o que 
várias mulheres de todos os países, não 
só de Portugal, sofrem. 

Natacha Barreto 

Nos dias 24, 25 e 26 de Novembro co-
memorou-se o Dia Internacional da Eli-
minação da Violência contra as Mulhe-
res, e a nossa turma do 3º ano do curso 
Técnico de Apoio Psicossocial realizou 
uma dramatização designada por: Estó-

rias na primeira pessoa, composta por 
três partes, apresentada no auditório 
do Agrupamento de Escolas do Fundão, 
para todas as turmas inscritas e para 
as Técnicas da Instituição Coolabora. 
Também os nossos pais vieram assistir.

A primeira parte da dramatização foi 
composta pela representação de Está-
tuas vivas com três histórias diferentes, 
que, embora estátuas, tentámos trans-
mitir algum movimento com imenso 
sentimento. A segunda parte consistiu 
numa dramatização a partir de textos 
de Mia Couto e de Alice Vieira, faculta-
dos pela professora Teresa Correia. As 
personagens eram três vítimas e uma 
psicóloga. Sentimos muita emoção por 
parte do público. No final, a nossa co-
lega Mariana proporcionou a todos um 
momento solene, cantando o Hino da 
APAV Cansada que finalizou a drama-
tização com toda a plateia, que na últi-
ma representação teve uma ovação de 
cerca de 170 pessoas no público, de pé.

Com esta dramatização pensamos ter 
atingido todos os objectivos estabele-
cidos durante os ensaios. Um agradeci-
mento muito especial ao professor An-
tónio por todo o empenho e paciência 
que depositou neste projeto.

Estamos a pensar dar continuidade à 
apresentação do espectáculo.  

Soraia Costa 

A dramatização teve lugar no Anfite-
atro da Escola Secundária do Fundão, 
para algumas turmas e professores que 
se tenham inscrito, o Diretor da Escola 
e toda a comunidade Escolar, e também 
pais e amigos.

A dramatização consistiu em duas par-
tes, uma primeira parte dramatizada 
por cinco alunas da turma, na qual ti-
nham, a vítima de violência domestica, 
o agressor, a filha, o vizinho e a assis-
tente Social. Esta primeira parte retra-
tava como o agressor manda na vítima 
e a agride, mesmo com a filha a ver. 
Numa segunda parte eram três histó-
rias de mulheres que sofreram de vio-
lência Doméstica, contadas na primeira 
pessoa e em que depois entra a psicó-
loga a falar do estado em que ficaram 
(emocionalmente), depois de sofrerem 
daquela forma.

As dramatizações tiveram várias ses-
sões nos dias 25 e 26 e em que querí-
amos “gritar” pelo fim da violência da 
violência doméstica, da violência sexu-
al, do assédio sexual, do assédio moral, 
do tráfico de mulheres, dos chamados 
“crimes de honra” e dos casamentos 
forçados.

A minha participação nesta atividade 
insere-se na segunda parte das três 
mulheres, em que eu retratava uma 
mulher muito apaixonada por um ho-
mem que parecia gostar bastante de 
mim, pelo facto de me dar presentes 
no meu dia de anos e de eu pensar que 
seria um amor para sempre. A minha 
personagem é assediada sexualmente 
pelo marido, é agredida e mesmo assim 
assegura sempre que a culpa não é do 
seu marido mas sim do álcool. É uma 
mulher que só apenas depois de sete 
anos decide mostrar a si mesma que já 
não aguentava sofrer mais.

Eu e as outras mulheres (personagens) 
tínhamos histórias comoventes e que 
se enquadravam em histórias da vida 
real, retratavam a angústia e tristeza 
de todas as mulheres que sofrem de 
violência doméstica e também o facto 

de continuarem a amar mesmo sendo 
agredidas.

Os principais objetivos desta dramati-
zação era de tentarmos que haja igual-
dade, contrariarmos o machismo e 
lutar para que todas as mulheres que 
vivam nas mãos de agressores e que 
sofram ou já sofreram de violência do-
méstica, conseguiam ter coragem de 
sair de casa e serem felizes para que 
não haja mais mortes e casos de mu-
lheres assassinadas e filhos órfãos por-
que as suas mães foram mortas pelos 
pais, ou outras histórias.

Toda a comunidade escolar, família e 
amigos tiveram reações emocionantes 
nesta mensagem contra a violência do-
méstica, na qual percebemos que todas 
as espetativas foram superadas. Algu-
mas pessoas que assistiram, tiveram 
reações tristes (choraram), talvez pelo 
facto de já terem sofrido ou sofrem de 
violência, outras que conhecem alguém 
com este problema ou até mesmo por 
saberem que na nossa sociedade há 
sempre casos de violência domestica. 
Notamos que conseguimos passar a 
imagem de que com tantos casos que 
acabam mal, temos que nos unir e aju-
dar todas as pessoas que sofram de 
violência doméstica.

Na minha opinião, acho que consegui-
mos fazer a revolução da igualdade e 
conseguimos fazer uma explosão de 
gestos, palavras e movimentos em luta 
por todas as mulheres que sofram ou já 
sofreram de violência doméstica. 

“Quem ama não agride!”

Bruna Lopes 

Na minha opinião conseguimos atingir 
os objectivos principais, gostei bastan-
te de realizar esta actividade foi uma 
homenagem enorme a todas as mulhe-
res que sofrem todos os dias de violên-
cia doméstica e às centenas de mulhe-
res que morrem nas mãos de homens 
sem escrúpulos e sem sentimentos, foi 
uma honra realizar este espectáculo e 
mostrar aos outros o que várias mulhe-
res de todos os países, não só de Portu-
gal, sofrem. 

Emma da Costa 

Com esta dramatização pretendemos 
ter atingido todos os objectivos esta-
belecidos durante os ensaios, achamos 
ter também superado as espectativas 
lançadas sobre nós, tanto pelo nos-
so professor António Pereira, por nós 
mesmas, pela Escola e pelo público em 
si. 

Lara Bento 

Na minha opinião tenho a certeza que 
atingimos os objetivos desejados, ape-
sar de no início terem surgido algumas 
dificuldades, no final conseguimos 
atingir todos os objetivos. 

Emília Santos

 A meu ver o objetivo da nossa 
dramatização foi bem alcançado, que-
ríamos mesmo mostrar à comunidade 
escolar o que as vítimas de violência do-
méstica sofrem ou sofreram, como se 
sentem no antes e pós dos atos. A mim 
em especial tocou-me bastante, pois a 
minha prova de aptidão profissional é 
sobre a violência doméstica e parecen-
do que não, a nós mulheres afecta-nos 
além de fisicamente, psicologicamente. 
Foi uma das melhores experiências que 
tive em toda a minha vida.

   MarianaCosta

Penso que este espectáculo foi tao bom 
para nos como também para o publico 
já que falámos de um assunto tao so-
frido por todo o mundo. Nós tentámos 
mostrar que não nos devemos retrair 
nestes casos e denunciá-los, sendo viti-
mas ou apenas observadores. Eu fiquei 
bastante surpreendida da reação da po-
pulação escolar que foi muito calorosa 
e emocionada.

Adriana Figueira

A reacção do público superou, de facto, 
as nossas expectativas positivamente.

Alexandra Costa

“No dia internacional pela eliminação 
da violência contra as mulheres (25 
de novembro de 2015), os alunos do 
7ºC gostaram de assistir a uma dra-
matização baseada em textos de Mia 
Couto. As alunas do APS13 e os pro-
fessores que as ajudaram a concreti-
zar este trabalho estão de parabéns, 
pois os testemunhos sentidos e co-
moventes (a emoção fez-se também 
sentir no final da canção que encerra 
a representação) serviram de ponto 
de partida para um pequeno debate, 
na aula de Português, sobre o núme-
ro demasiado elevado, em Portugal, 
de vítimas de violência doméstica.”

A professora Rosa Antunes

Nota: o meu agradecimento a quem soube 

estar em silêncio e respeitar o trabalho dos 

“artistas”.
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com o PES, desenvolver uma sessão so-
bre violência de género. Nestes 90 mi-
nutos, os alunos ficaram a saber alguns 
conceitos básicos sobre violência de 
género e violência doméstica, realiza-
ram jogos e participaram em atividades 
propostas durante a sessão. No final, 
foram convidados a criar o estendal da 
não-violência, onde tinham de deixar 
frases alusivas ao tema, mostrando o 
que tinham aprendido.

Em sala de aula
Os alunos do 9º ano e do 10 AV, na 
disciplina de EV, abordaram o assunto 
a partir da leitura do trabalho de Nan 
Goldin – fotografa americana que preci-
sou de se fotografar após ser agredida 
pelo seu companheiro, para não correr 
o risco de se esquecer.

E também do artista plástico portu-
guês, Julião Sarmento. 

Por vezes, uma imagem vale mais do 
que 1000 palavras…

Esta data, decretada em 1999 pelas Na-
ções Unidas, visa alertar a sociedade 
para os vários casos de violência contra 
as mulheres, nomeadamente casos de 
abuso ou assédio sexual, maus tratos 
físicos e psicológicos. 

Este dia foi instituído como homena-
gem às irmãs Mirabal , também conhe-
cidas como “As Mariposas”, presas, 
torturadas e assassinadas em 1960, 
a mando do ditador da República Do-
minicana, Rafael Trujillo. Ousadas, co-

rajosas e muito dedicadas ao estudo, 
tornaram-se verdadeiras heroínas, em-
penhando boa parte de suas vidas na 
luta pela liberdade política de seu país, 
opondo-se à tirania do ditador.

Na nossa escola, este dia foi celebrado 
com múltiplas atividades, durante 4 
dias, porque a igualdade é um dos di-
reitos fundamentais e a não-violência 
constitui um fator determinante para 
construção de uma sociedade mais jus-
ta, onde todas as vidas tenham o mes-
mo valor.

Teatro de Objetos
Na Segunda-Feira, dia 23 de novembro, 
a turma TAS 15 desenvolveu uma ofi-
cina de teatro de objetos, com Sílvia 
Ferreira. Durante 3 horas, os alunos pu-
deram criar poemas materiais seguidos 
de curtas dramatizações com objetos 
escolhidos por eles, materializando, 
desta forma, o texto “A Luta”, retirado 
do livro de Maria Teresa Horta, Maria 
Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, 
Novas Cartas Portuguesas. Assim, os 
alunos puderam explorar o texto, dis-
cutir o tema da violência contra as mu-
lheres, olhando-o com outros olhos.

Exposições 
Os alunos de 5º ano realizaram, nas 
aulas de EV, trabalhos de ilustração de 
cenas de violência que, posteriormente 
foram dispostos de um modo bastante 
criativo nas salas de professores e no 
átrio de entrada da Escola Secundária. 
Por seu lado, os alunos de 6º ano es-
creveram pequenos textos sob o tema 
“No meu tempo era assim”, testemu-
nhos das avós sobre o papel das mulhe-
res nos seus tempos de criança. Estes 

textos foram, depois, ilustrados com 
retratos das avós, realizados pelos alu-
nos nas aulas de EV, expostos no átrio 
da entrada da Escola João Franco. 

Dramatizações
Os textos de Mia Couto, “O cesto” e “Os 
olhos dos mortos”, e um texto de Alice 
Vieira, “O despertar de Lúcia”, foram 
o mote para uma série de dramatiza-
ções que as alunas do APS 13 foram 

realizando ao longo de três dias, um 
pouco por toda a escola. Nestes textos 
está bem presente o tema da violência 
contra as mulheres e as consequências 
gravíssimas que ela tem sobre homens 
e mulheres. Estas alunas, sob coorde-
nação do professor António Pereira, 
interpretaram de forma emocionante 
as personagens femininas que dão vida 
aos textos e foram fortemente aplaudi-
das, entre choros e risos, na sua última 
apresentação no anfiteatro da Escola.

Livros 
A aluna Juliana, do 8ºA, foi apresentar 
o seu livro Naziran Uma mulher sem 
Rosto, à turma 8º E. Neste livro relata-
-se, na 1ª pessoa, o sofrimento de uma 
jovem paquistanesa de 22 anos que foi 
queimada com ácido corrosivo e cuja 
vida se tornou insuportável. Este livro 
é um grito de revolta e um apelo ao res-
peito pela dignidade do ser humano. 
Por isso, é importante denunciar estes 
casos e solidarizarmo-nos com estas 
mulheres que vivem tão longe de nós.

Canção
Os alunos do 8ºA cantaram e tocaram 
a canção dos Coldplay, I’ll fix you, du-
rante o intervalo, no átrio da Escola Se-
cundária, chamando a atenção para a 
necessidade de proteger as vítimas de 
violência doméstica e também para as 
consequências das práticas violentas 
sobre o Outro. 

Coolabora – “Violência de 
género”
No dia 26 de novembro, a Associação 
Coolabora veio à Escola, em articulação 

Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres

Comentários de Alunos

Crianças pequenas,
Grandes adultos
Com pouca coragem e muito medo
Do que pode acontecer.

Passados dias, passadas noites
E os monstros sempre a aparecer,
Não só nos companheiros mas
Nos filhos também vão bater.

Vários tipos de violência,
A nenhuma é preciso tolerar.
Vamos parar esta demência
E todos juntos denunciar.

Diga não à violência doméstica!      

Ângela Moura e Cláudio Redondo 8º b

A violência doméstica psicológica é 
terrível pois á capaz de afetar tanto 
ou mais do que a violência física, infe-
lizmente, não deixa marcas visíveis. A 
vítima fica perturbada pelos comentá-
rios, críticas e injúrias do agressor e é 
levada a um estado de fragilidade que 
podem levá-la à loucura ou ao suicídio. 
Sendo esta uma situação muito proble-
mática pois como ninguém vê ninguém 
denuncia.

Rute Dionísio e Carolina Dias  8º B

A violência doméstica do tipo físico 
ocorre em todo o tipo de relacionamen-
to, quer seja conjugal quer seja paren-
tal. Pode ocorrer entre homens, mu-
lheres, crianças ou idosos; por todo o 
planeta independentemente da classe, 
etnia, religião, sexo ou raça.

Por ser tão generalizada deve ser de-
nunciada, seja a instituições (APAV) 
seja à polícia, infelizmente, a maior 
parte das pessoas que sofre de violên-
cia doméstica tem medo, vergonha ou 
falta de vontade de fazer essa denún-
cia. 

Se presenciar uma situação, não se cale, 
denuncie!

Carla Leal e Diana Raposo 8º B

A violência física do homem sobre a 
mulher é uma cobardia. O homem não 
tem respeito pela mulher, nem gosta 
dela, porque quando se gosta de al-
guém, não se espanca pelo contrário, 
tenta-se fazer o melhor que se pode ao 
outro para que ambos sejam felizes.

Quando há agressão, seja de que forma 
for, isso pode levar a vítima ao deses-
pero ou o agressor ao homicídio. 

Muitas das vezes o que começa com 
uma estalada acaba por se tornar uma 
rotina que passa pela desculpa do 
agressor, promessas de não recome-
çar… mas recomeça e a vítima envolve-
-se num círculo vicioso de onde não 
consegue sair sozinha.

Ajude-a, não se cale, denuncie!

João Santos e Pedro Batista  8º B
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No dia 14 de Outubro, a UAM concretizou uma atividade, integrada no âmbito da 
comemoração no Dia Mundial da Alimentação, onde os nossos alunos aprende-
ram a fazer, “saboreando”, um pequeno-almoço saudável, essencial nesta idade 
e com repercussões futuras muito positivas. 

A sociabilização, o convívio e a alegria imperaram e foram conjugadas com sa-
bores diversos, mas salutares. Foi um momento diferente que quebrou a rotina 
quotidiana, a pensar no amanhã e na educação das gerações futuras, que acabam 
por influenciar os seus entes mais próximos, que indiretamente, também aca-
bam por ser alvo destas ações pedagógicas.

A escola deve ser, e é, um espaço de oportunidades e de aprendizagens diversi-
ficadas, a exemplo do que aconteceu neste dia. 

Um futuro mais saudável está nas nossas mãos, ou antes nas nossas bocas, pois 
vivemos com mais ou menos saúde de acordo com o que ingerimos e como vive-
mos. “Mente sã em corpo são”!

                                                                             Pela Unidade de Apoio a 
Multideficiência

Uma manhã diferente na “Unidade de Apoio à Multide-
ficiência.”

Mais uma vez o projeto “Ser Solidário” participou, entre os dias 22 e 25 de outu-
bro, no Peditório de Rua da AMI, sob o lema “A AMI trabalha para pessoas con-
cretas”. A equipa de voluntários do projeto (alunos do 10º e 12º ano LH), movida 
pela vontade e certeza de poder dar um contributo para a construção de um 
futuro diferente e melhor, levou a cabo o peditório, em diversos espaços da ci-
dade e nos edifícios da escola sede e João Franco, ajudando na concretização dos 
projetos da instituição, que visam construir um mundo mais justo, equilibrado 
e solidário. Este peditório tem como objetivo angariar fundos para as missões 
internacionais da AMI, bem como para o projeto de ação social desenvolvido em 
Portugal, e, simultaneamente alertar consciências da sociedade civil para causas 
humanitárias e para o trabalho que a AMI desenvolve em Portugal e no Mundo há 
já trinta anos. Recorde-se que, de acordo com os dados da AMI, só no primeiro 
semestre deste ano, apoiou em território nacional 8.124 pessoas em situação de 
pobreza e exclusão social.

Agradecemos a toda a comunidade escolar e local pelo seu donativo e aos alunos 
que voluntariamente contribuíram para esta causa.

Coordenação do Projeto “Ser Solidário”

AGRUPAMENTO PARTICIPOU NO 25º PEDITÓRIO NA-
CIONAL DA AMI

Está a decorrer a Campanha de recolha de produtos na comunidade escolar para 
ajudar os alunos e as famílias mais carenciados.

Podes contribuir com:

 - produtos novos ou usados, mas em bom estado, como roupas, calçado, mate-
rial escolar, brinquedos, artigos de higiene, alimentos …

Coloca os teus contributos nos locais assinados nos átrios do edifício da  João 
Franco e Escola Secundária ou na guarita junto ao portão de entrada.

PROJETO “SER SOLIDÁRIO”- CAMPANHA DE RECOLHA DE PRODUTOS NA COMUNIDADE ESCOLAR  
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No dia 1 de dezembro, assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Na nos-
sa escola tem sido tradição lembrar este dia com os nossos alunos.

Este ano foi proposto, pela equipa do PES, que nos primeiros minutos da aula, 
do segundo bloco da manhã, se analisasse com os alunos (caso assim o enten-

Dia Mundial de Luta contra a SIDA

dessem) a letra da canção REMORSO dos Da Weasel e que ouvissem a música. A 
mensagem final para os alunos foi: “ O uso de preservativo é o único meio para 
prevenir a infeção com HIV”.

Tudo começou 
com uma con-
versa, na sala 
de aula, acerca 
da dificuldade 
em encontrar-
mos especia-
listas que se 
disponibilizas-
sem para vir à 
nossa escola 
falar sobre o 
tema e respon-
der às dúvidas 
dos alunos. A 
partilha desta dificuldade, pela delega-
da de turma, junto dos seus pais, ra-
pidamente produziu efeitos, tendo-nos 
sido proporcionada a oportunidade da 
vinda à Escola, no dia 18 de novembro, 
das Senhoras Enfermeiras Rosa Morei-
ra e Helena Belo, duas enfermeiras do 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, 
que nos permitiram refletir e discutir 
sobre as consequências psicológicas e 
fisiológicas do aborto na adolescência 
e, simultaneamente, realizar diversas 
aprendizagens sobre esta temática do 
plano da educação sexual.

Ficámos com a consciência de que se 
deverá prevenir uma gravidez não dese-

Consequências psicológicas e fisiológicas
do aborto na adolescência. 

jada, uma vez 
que a decisão 
de interrup-
ção voluntária 
da gravidez, 
embora sendo 
permitida por 
lei até à 10ª 
semana de ges-
tação, cabe ex-
clusivamente à 
mulher (quan-
do maior de 16 
anos), sendo, 
por conseguin-

te, uma decisão solitária, muito difícil 
e que poderá ter várias consequências, 
sobretudo psicológicas, as quais po-
derão ter reflexo fisiológico. Por essa 
razão, o acompanhamento psicológico 
de todas as mulheres que decidem atu-
almente interromper voluntariamente 
a gravidez, embora não sendo ainda 
obrigatório irá passar a sê-lo. 

Aproveitamos para agradecer a todos 
os que nos proporcionaram esta ati-
vidade tão enriquecedora e que muito 
apreciámos.

Os alunos do 11º CT2

Fonte da imagem: http://projecto-ivg.webnode.pt/

contracep%C3%A7%C3%A3o/planeamento-familiar/

Até agora já realizámos sete 
Dias de Escola  nos estúdios da  
Rádio Cova da Beira. Gravamos à 
quarta feira e temos tido a locu-
ção de alunos de diversos níveis 
escolares: do 5º ao 12º anos. Uns 
aprendem com os outros e jun-
tos chegamos a toda à comunidade. 

Divulgamos atividades das es-
colas do nosso agrupamento, 

O Dias de Escola continua na RCB

fazemos entrevis-
tas, temos música, 
diversas rubricas 
sobre livros, sobre dias come-
morativos e sobre ciência, entre 
outros assuntos.

As professoras Catarina Crocker 
e Margarida Ferreira, responsá-
veis por este projeto,  continuam 
à espera da tua colaboração!
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No dia 21 de novembro de 2015, teve 
lugar o encerramento das comemora-
ções dos 50 anos da Escola Industrial 
do Fundão, com a participação de algu-
mas centenas de pessoas. 

O dia começou pelas 10:00h, com a ce-
lebração da missa de Ação de Graças, 
presidida pelo Vigário-Geral, coadju-
vado pelos Padre Jorge Colaço, Padre 
Casimiro, Padre Gama e Padre Américo.  

Em seguida, no Anfiteatro do Comple-
xo Escolar, procedeu-se à apresentação 
e distribuição da revista 50 Anos, ati-
vidade levada a cabo pela Subdiretora 
Ana Raposo e pelo Coordenador do Ga-
binete de Comunicação, Nuno Garcia.

Às 12:00h teve lugar a sessão solene de 
encerramento. Nesta sessão, os presen-
tes puderam desfrutar de um agradável 
momento musical, a cargo da Acade-
mia de Música e Dança do Fundão, e fo-
ram ouvidas algumas peças, tais como: 
Moon River, Mood Indigo e Romanza.

 Em seguida, foram ouvidas algumas in-
tervenções sobre os 50 anos da Escola 
Industrial do Fundão, nomeadamente, 
do Diretor do agrupamento de Escolas 
do Fundão, do Presidente da Associa-
ção dos Antigos Alunos, do presidente 
do Conselho Geral, do Diretor Geral dos 
Estabelecimentos Escolares e do presi-
dente da Câmara Municipal do Fundão. 
No final das intervenções, houve lugar 
à entrega das medalhas comemorativas 
dos 50 anos, tendo sido distinguidos 
antigos Diretores e Presidentes, entida-
des e empresas, a saber: Emília Maria 
B.V. Santos Costa, Augusto Campanha 
Jerónimo, António Luís Angeja, José 
António Marujo Pina, Maria Cândida 
Marques Brito, Maria do Carmo No-
gueira, Maria Cláudia Rebordão, Jorge 
Morgado Silva, o Diretor dos Estabele-
cimentos Escolares – Dr. José Alberto 
Duarte, o Presidente da Câmara Muni-
cipal do Fundão – Dr. Paulo Fernandes, 
o Presidente da Associação Comercial e 
Industrial do Concelho do Fundão –  Dr. 
Rogério Hilário, o Presidente do Agru-
pamento de Juntas de Freguesia do 
Fundão-  Sr. Malícia Trindade, o Presi-
dente da Santa Casa da Misericórdia do 

ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DA ESCOLA INDUSTRIAL - SECUNDÁRIA DO FUNDÃO

Maria Antonieta Garcia
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Fundão – Dr. Jorge Gaspar, o Presidente 
da Associação dos Antigos Alunos – Sr. 
José Alberto Moreira, a Rádio Cova da 
Beira – Dr. Miguel Campos, o Jornal do 
Fundão – Dr. Nuno Francisco, a CIMD 
– Sr. Carlos Morgadinho, a Motorbeira 
– Eng.º José Luís Adrião, a Auto Trans-
portes – Eng.º António Pião, a Farmácia 
Taborda – Dr. Parreira, a Constrobi – Sr. 
Félix, a Singeste Beira – Sr. Mário Tava-
res, o Centro Clínica Médica do Fundão 
– Dr. Nuno Raposo, a Caixa Geral de 
Depósitos – Drª Paula Cristina Daniel, 
a J3LP – Sr. Paulo Nobre e a G.N.R. Pos-
teriormente serão entregues as meda-
lhas a antigos Diretores e Presidentes 
que não estiveram presentes, a saber: 
José Miranda, Estevão Gouveia Lopes, 
Manuel Antunes Correia, Filomena Dia-
mantino e Maria Alzira Pereira, bem 
como a Hugo Landeiro (autor do selo 
dos 50 anos) e João Vaz de Carvalho 
(autor da capa da revista 50 Anos).

À saída da sessão solene, aguardava-
-nos uma atuação do Grupo de Canta-
res do Agrupamento que muito alegrou 
os participantes. 

Seguiu-se o almoço de confraterniza-
ção, realizado no refeitório do Comple-
xo Escolar, pautado por momentos de 
alegre convívio e boa disposição, onde 
recordações foram trazidas à tona e an-
tigos alunos lembraram os tempos de 
escola.

Às 15:00h, realizou-se o lançamento do 
livro Apontamentos para a história do 
ensino, no Fundão, da autoria da Dou-
tora Maria Antonieta Garcia, tendo o 
mesmo sido apresentado pelo Coorde-
nador das Bibliotecas do Agrupamento, 
José Pina. Esta publicação e a revista 
50 Anos constituem as edições que o 
Agrupamento, em colaboração com o 
Município do Fundão, levou a efeito, 
sendo a sua composição gráfica e pagi-
nação da responsabilidade do Gabinete 
de Comunicação.

Durante alguns dias estiveram patentes 
exposições com trabalhos de antigas 
alunas, fotografias antigas e trabalhos 
de alunos da Oficina de Tecelagem e do 
Atelier Mãos Mágicas.
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Quando há pouco mais de um ano o Agru-
pamento decidiu envolver nas comemora-
ções dos 50 anos da criação da Escola um 
conjunto de pessoas ligadas ao que foi o 
processo de desenvolvimento de um es-
tabelecimento de ensino que culminou no 
que hoje designamos por Agrupamento de 
Escolas do Fundão, estou certo, poucos, 
muito poucos, anteviam a realidade, ago-
ra constatável, de ter sido editado o livro 
“Apontamentos para a história do ensino, 
no Fundão”, de Maria Antonieta Garcia.

A ideia de assinalar os 50 anos da criação 
desta instituição é de louvar, afinal é meio 
século de trabalho público com qualidade 
reconhecida, e apontava para um conjunto 
de atividades diversificadas e, entre elas, a 
elaboração de uma revista que desse conta 
desse trajeto embora, desde muito cedo, se 
adivinhassem grandes dificuldades em obe-
decer ao modelo pretendido tão grande era 
a tarefa e tão grandioso o conteúdo, para 
tão pequeno formato. 

As dúvidas rapidamente se transformaram 
em certezas pois cedo se percebeu a difi-
culdade em conciliar a vontade de fazer 
algo diferente com um manancial tão gran-
de de informação e um campo tão vasto de 
pesquisa com o modelo do suporte que lhe 
estava destinado. Decididamente, o suporte 
em forma revista era insuficiente.

Em boa hora foi possível decidir pela ela-
boração de uma revista e pela publicação 
de um livro que desse a conhecer o que foi 
o trajeto do Fundão no que ao ensino diz 
respeito. Aqui chegados não resistimos em 
estabelecer um paralelo, pese a dimensão 
distinta, entre a vontade de querer fazer e a 
solução encontrada que permite a concreti-
zação do sonho; referimo-nos, naturalmen-
te, à disponibilidade de dois fundanenses 
para construir um edifício que albergasse a 
escola técnica!

E se parece adequado e quase inevitável ci-
tar Pessoa na sua expressão “Deus quer, o 
Homem sonha e a obra nasce”, não avança-
mos sem recorrer a Mozart ao afirmar que 
“para fazer uma obra de arte não basta ter 
talento; não basta ter força; é preciso tam-
bém viver um grande amor” pois só assim 
terá sido possível a Antonieta Garcia, tra-
duzir em livros, e este não foge à regra, o 
resultado das suas pesquisas, das suas vi-
vências.

Somos, assim, chegados a “Apontamentos 
para a história do ensino, no Fundão” livro 
escrito, por vezes dito, sob uma visão assaz 
tocante onde as experiências de vida se sen-
tem vivas:

“…os jovens tinham como futuro certo a 
guerra de África. Salazar conhecia os males 
do país, mas que era da coragem para en-
frentar os opositores, dialogar? A resposta 
ouvia-se: Se soubessem o que custa man-
dar, mais gostariam de obedecer.” 

“… Sob uma lei... insinuam-se discursos ide-
ológicos que legitimam o poder, a sua mo-
ral e os seus interditos … no domínio do 
ensino, adiou o futuro de muitos jovens.”

“… Surpreendeu-nos a determinação, o em-
penho de figuras notáveis que ora com iro-
nia, ora com afeto e saber crítico, se fizeram 
mestres de inspiração de gerações…”;

por vezes surge questionadora, algumas ve-
zes satírica:

 “… para quê investir numa boa formação 
de docentes se um homenzinho que dava 
lições particulares num compartimento da 
sua casa térrea ensinava a ler?

[…contextualizando, nota nossa, conseguiu 
ensinar a ler Oliveira Salazar e disso se ga-
bava o homem!];

outras vezes conclusiva:

“No Fundão, com querelas, rivalidades, abu-
sos e cumplicidades… a miscigenação acon-
teceu; o intercâmbio de saberes resultou na 
criação de uma cultura singular”.

“No Fundão o percurso foi longuíssimo… 
houve posturas camaleónicas para agradar 
a gregos e a troianos …mas soaria a hora 
em que a sensibilidade, a clarividência, a 
coragem dos fundanenses …celebraram a 
concretização de um anseio…”

Este livro cruza agora o tempo num mo-
mento encontro [de reencontro] de comuni-
cação e de partilha que envolverá a autora e 
todos quantos se sentem, são, fundanenses 
identificados com a evolução de um territó-
rio construído tantas vezes e por largos pe-
ríodos na adversidade, mas suportado pelo 
querer de um povo que não enjeita causas 
e que foi capaz de edificar o futuro que é 
hoje presente.

“Apontamentos para a história do ensino, 
no Fundão” conduz-nos numa viagem, arre-
batadora por vezes, querendo saber o que 
vai acontecer a seguir, mas exigindo uma 
atenção constante ao que se passa nos dois 
lados do caminho cujo traçado, fazendo jus 
à orologia, o deixa longe de ser plano e mui-
to menos retilíneo. Falamos do:

Contexto nacional com uma miríade de 
acontecimentos raramente pacíficos ou uni-
ficados numa ideia de construir o todo na-
cional e quase sempre contaminados pela 
intriga, pela guerra e pelo obscurantismo.

Do contexto local, territorial, querendo 
marcar, construir, uma matriz diferencia-
dora em múltiplos domínios para além do 
ensino que vai merecendo atenção, é verda-
de, embora com um olhar mais atento para 
alguns estratos socioculturalmente mais 
favorecidos. 

A obra, que a autora faz questão de dizer 
que não é um livro, faz jus à leveza da es-
crita a que Antonieta Garcia nos habituou, 
nunca descurando o rigor, a objetividade e 
a profundidade da investigação presente.

“Apontamentos para a história do ensino, 
no Fundão” é um livro, nós insistimos que 
é, [o título é quiçá enganador pois pode 
levar-nos a pensar em notas breves] dizía-
mos, o livro pela abrangência dos conteú-
dos não deixará de se constituir como uma 
obra de referência e de consulta obrigatória 
quando o tema a estudar ou a trabalhar for 
o Fundão com as suas gentes, com os seus 
percursos. 

“Apontamentos para a história do ensino, 
no Fundão” constitui-se como uma obra de-
senhada onde os acontecimentos nacionais 
vão fluindo e influenciando o trajeto do 
Fundão; mas em determinados momentos 
é o território, pese a sua pequenez enquan-
to vila, que motivará a menção com dimen-
são nacional por ser tão rica e frequente e 
tão intensa a produção cultural, literária e 
artística ou pela singularidade do aconteci-
mento:

Ramalho Ortigão, ironicamente, escreve “… 
Secretos e misteriosos são os destinos do 
talento quando ele se consagra à música e 
habita no Fundão…/… Consagrar um hino à 
República, onde da República não existe…”

[Num momento de premonição, o maes-
tro Ferreira da Silva, compôs o que poderá 
considera-se o primeiro um hino elevando 

os valores da República; valeu-lhe uma con-
denação de um ano de cadeia, pelo súbito 
ataque de amor a outros valores que não a 
monarquia].

O modo como a Antonieta Garcia pensou 
este livro e o concretizou permite que de 
forma permanente sejamos confrontados 
com ilustres fundanenses que pela sua ação 
moldaram de forma mais ou pronunciada o 
que é hoje a comunidade fundanense. Mui-
tas vezes em campos ideológicos opostos e 
elogiando ou criticando o que se passava a 
nível nacional e com reflexos imediatos no 
território concelhio.

Nele encontramos momentos de revelação 
da importância que era dada ao ensino por 
parte dos que dispunham do poder de de-
cisão local ou influência reconhecida, ora 
acarinhando ou promovendo iniciativas, 
ora decidindo de acordo com os públicos 
servidos.

Lemos para nós que as dificuldades finan-
ceiras, sempre bem presentes no dia-a-dia 
do município, influenciaram algumas das 
decisões que se impunham desde sempre e 
particularmente num tempo que se queria 
de luzes combatendo o analfabetismo, mar-
ca do Fundão à época e do todo nacional.

Naturalmente ficará sempre a questão de 
se saber se foram tomadas as opções cor-
retas ou se poderiam, ainda assim, ter ido 
mais longe porque no livro encontramos 
referências aos atrasos constantes na cria-
ção de uma escola central na vila, o recurso 
de forma sistemática a casas arrendadas 
onde funcionavam as escolas e em condi-
ções muito precárias, nomeadamente no 
que concerne à falta de higiene e tal política 
traduzia-se numa despesa com peso consi-
derável no orçamento municipal.

A política educativa do município era muitas 
vezes merecedora de críticas e registamos 
que já em plena República [1916] quando as 
obras dos Paços dos Concelho eram apre-
sentadas como luxuosas e dignas de serem 
visitadas, vozes se levantavam apontando 
outras prioridades evidenciando o “… de-
sassossego relativamente a edifícios dignos 
para albergar escolas e professores…” isto 
depois de ter sido revelado num relatório 
cinco anos antes o mau estado das escolas e 
a falta de mobiliário e equipamento lamen-
tando-se que “…algumas mais pareçam po-
cilgas sem luz e sem ar…”

Mas a leitura do livro encarregar-se-á de nos 
proporcionar, também, instantes em que o 
nosso ego, enquanto fundanenses, tenderá 
a exaltar pela visão estratégica que certas 
propostas visavam alcançar fossem elas 
propostas inovadoras de cunho local ou de-
correntes da política nacional e de que são 
exemplo:

A ideia do aproveitamento dos recursos 
endógenos proporcionados pela serra da 
Gardunha, como no caso da criação de uma 
Escola Prática de zootecnia, queijaria e man-
teigaria, avançada por Alfredo da Cunha, 
embora não tenha chegado a bom porto;

O entendimento do funcionamento de uma 
escola profissional associada à Real Fábrica 
de lanifícios do Fundão em que se estabele-
ciam deveres e obrigações dos aprendizes, 
fixando em cinco anos o período de forma-
ção e o valor de um salário;

A obra dedica um terço do seu conteúdo a 
tempos mais próximos do presente e como 
tal mais próximos da que era a ideia primei-
ra de escrever um texto para uma revista 
dando conta do que foi a história do ensi-

no no Fundão. 
Esta última 
parte do li-
vro mantém a 
mesma matriz 
e independentemente da proximidade tem-
poral firma o critério de exigir uma atenção 
constante ao que se passa nos dois lados do 
caminho que traçou.

Contextualiza no tempo o porquê do apa-
recimento de instituições como o Seminá-
rio do Fundão e revela-nos o que esteve na 
génese da criação de ensino particular e 
das propostas que foram surgindo como a 
criação de um colégio por José dos Santos 
Figueira que instruía jovens deslocando-se 
às suas casas ou a Casa da Costura fundada 
por Salete Trigueiros e destinada a alunas 
desprotegidas e que mais tarde disponibili-
zará aulas de português, francês, trabalhos 
manuais,…

Encontraremos durante a leitura pormeno-
res fantásticos ligados a esses momentos e 
revelações, pelo menos para mim, funda-
nense adotado, como o que estará na géne-
se do que será o futuro Externato de Santo 
António e o porquê de estarem associados 
aos nomes dos colégios, nomes de santos 
e o do colégio de Santo António não é ex-
ceção.

O tempo final abordado no livro coincide 
em boa parte com um período que Portugal 
viveu amordaçado e mais uma vez Antonie-
ta Garcia liberta-nos da penosa procura de 
informação para melhor compreendermos 
o que se passou à nossa volta, as decisões 
tomadas e o seu porquê, o seu fim último 
oculto, oferecendo-nos o contexto.

Quanto ao Fundão, o seu povo diretamen-
te ou por intermédio do Jornal do Fundão, 
não calou a sua vontade de ter uma escola 
pública para além do ensino primário. Os 
trabalhadores pediam-no, “… até em nome 
dos filhos que não poderiam estudar… e 
lamentavam os fundanenses em geral “…o 
desinteresse em que fora votada a vila. Não 
possuía escolas oficiais, uma injustiça…”

O livro deixa-nos um registo que se cons-
titui como uma herança a preservar pelas 
gerações futuras e que revela a firmeza do 
Fundão em acreditar que com as pessoas é 
possível concretizar os sonhos. O Fundão 
sabe, por experiência sentida, que nada 
ou muito pouco lhe foi dado mas também 
sabe, muito bem, que com trabalho, abne-
gação, força de vontade e manifestação de 
verdadeiro crer e querer, é possível ousar 
sonhar e concretizar o sonho.

Aqui chegado quero, considerando o cami-
nho construído, aproveitar-me de Gedeão e 
dizer: 

“Eu, quando choro,

não choro eu.

Chora aquilo que nos homens

em todo o tempo sofreu.

As lágrimas são as minhas

mas o choro não é meu.”

Por tudo isto a leitura de “Apontamentos 
para a história do ensino, no Fundão” não 
nos deixa indiferentes e torna-se um dever 
de cada um de nós proporcionarmo-nos o 
tempo necessário para o poder ler.

Bem-Haja Antonieta por nos proporcionar 
este seu [nosso] livro!

José Pina – professor bibliotecário

BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA
“Apontamentos para a história do ensino, no Fundão”  
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No âmbito das comemorações dos 50 
anos da Escola Industrial do Fundão, 
de 16 a 27 de novembro, estiveram ex-
postos vários trabalhos de antigas alu-
nas, realizados nos primeiros anos da 
escola Industrial. Estes trabalhos são 
prova da perícia e perfeição das alunas 
das professoras Mª José Pinto e Mada-
lena Mineiro, que estiveram também 
presentes na montagem da exposição 
com algumas das suas ex-alunas que 

Exposição Trabalhos de alunas da secção feminina da Escola Industrial do Fundão

emprestaram as suas obras. A exposi-
ção só foi possível graças ao emprenho 
da ex-aluna Teresa Lapa, que realizou 
os contactos com as colegas e recolheu 
a maioria dos trabalhos expostos. A co-
munidade escolar e todos os que visi-
taram a escola no dia 21 de novembro 
puderam apreciar toalhas e lençóis bor-
dados, quadros, tapetes e até peças de 
roupa que as alunas aprendiam a con-
fecionar. 

2015-2016
No mês de novembro constituída a Co-
missão Eleitoral Escolar do Básico e do 
Secundário. 

A primeira função destas Comissões 
foi a definição da calendarização da 1ª 
fase do projeto Parlamento dos Jovens, 
que irá decorrer a nível de escola e que 
se anexa.

Realçamos na calendarização e nes-
ta fase a data de entrega das listas e 
respectivas medidas, 15 de dezembro. 
Cada lista, composta por 10 elementos, 
pode propor até 3 medidas. 

Para obterem mais informações contac-
tem qualquer elemento da Comissão 
Eleitoral ou o sítio da internet www.
parlamento.pt, Espaço Jovem.

Contamos com a vossa participação!

1ª FASE

BÁSICO/SECUNDÁRIO

Atividades
Calendari-
zação

Divulgação do projeto junto 

das turmas

Mês de novem-

bro

Constituição da Comissão 

Eleitoral Escolar
27 de novembro

Entrega das listas e respetivas 

medidas (data limite)

Até 15 de de-

zembro

Sorteio das letras a atribuir a 

cada lista
17 de dezembro

Afixação das listas e medidas 17 de dezembro

Período da Campanha Eleito-

ral

De 4 a 13 de ja-

neiro

Sessão com Deputado da As-

sembleia da República

11 de janeiro (a 

confirmar)

Data da apresentação e dis-

cussão pública/debate do 

programa/medidas propostas 

por cada lista

13 de janeiro

Eleições 14 de Janeiro

Sessão Escolar
18(S)/19(B) de 

janeiro

No âmbito das disciplinas de Produção 
Agrícola e Mecanização Agrícola reali-
zamos uma saída de Campo no dia 23 
de Novembro a uma das Quintas da 
Santa Casa da Misericórdia. Pelas 14.30 
horas dirigimo-nos para a exploração 
agrícola com objetivo de observar a co-
lheita mecanizada da azeitona.  Com 
base num guião, realizamos algumas 
medições e observações relativas às 
dimensões das oliveiras, variedades de 
azeitona, ao estado maturação, etc… 
assim como relativas ao funcionamen-
to do varejador, aparelho utilizado 
para colher a azeitona.

No final, ainda tivemos oportunidade 
de visitar uma estufa onde estava uma 
plantação de alfaces. O Sr. Eng. Rui 
Pombo explicou-nos como foi feita a 
preparação do solo, o controlo de in-
festantes, o sistema de rega utilizado e 
como foram aplicados os fertilizantes.

Na minha opinião esta saída de campo 
foi importante porque neste curso pre-
cisamos de observar na prática a apli-
cação das técnicas agrícolas e recolher 
informação junto de pessoas especia-
lizadas nesta área para complementar 
que aprendemos nas aulas destas dis-
ciplinas.

 Cindy Almeida, turma PAV15

Turma PAV 15 em ação
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O NOSSO MAGUSTO 

No dia de S. Martinho aprendemos a sua lenda e fizemos o nosso magusto!!! 
Acendemos uma fogueira com caruma e pusemos lá as castanhas a assar.  

Elas estoiravam, até pareciam foguetes.  
Depois de assadas, fomos come-las e beber sumo.  

No final, estávamos todos farruscos e felizes!!! 
 

 

 

 

 

 

 

  

Com o agradável verão de S. Martinho com que fomos presenteados e as belas 
castanhas que trouxemos para a escola fizemos o nosso magustinho, em con-
junto, os meninos da EB com os da Pré-Escola. Com a agradável companhia do 
Sol, e depois de termos ouvido a Lenda de S. Martinho, deslocamo-nos todos 
para o Largo da igreja em frente à escola. Espalhámos a caruma, distribuímos as 
castanhas e deitámos-lhe sal por cima, de seguida tapámo-las com mais caruma 
e deitámos-lhe o fogo. O Sr. Professor João tomou conta da fogueira, e sempre 
a mexer bem a caruma as nossas castanhinhas bem assadinhas ficaram. Esta-
vam deliciosas! Descascámo-las, comemo-las, enfarruscamo-nos e guardamos 
algumas nos cartuchos que decoramos nessa manhã, com a ajuda dos nossos 
professores. De seguida fizemos um pequeno lanche partilhado e o Largo da 
Igreja ficou neste dia bem mais animado, com alunos, professores, auxiliares, o 
presidente da junta de freguesia, utentes do centro de dia e pais, houve alegria e 
boa disposição até não podermos mais!

Docentes: Teresa Félix, Estela Pais e João Boléu                                                         

Comemoração do Dia de S. Martinho - Pêro Viseu

No dia 11 de novembro , como é tradição,  fizemos o nosso magusto. Juntámos a 
caruma, que os senhores da Junta de Freguesia nos trouxeram. Lançámos as cas-
tanhas para o meio da caruma e acendeu-se a fogueira. Cantámos e brincámos, 
mas de vez em quando lá vinha aquele cheirinho tão apetitoso!

Chegou a hora de nos deliciarmos com as castanhas e ainda nos enfarruscámos 
com grande empenho.

As castanhas quentinhas souberam tão bem !!!

Não vamos deixar terminar esta tradição. Estamos ansiosos pelo próximo ano.

O magusto na escola da Capinha

Jardim de Infância de Enxames
A festa do Magusto foi o culminar de vá-
rias atividades e aprendizagens subor-
dinadas ao tema. Explorámos o meio 
e observámos os castanheiros com os 
ouriços e castanhas. Explorámos as 
cores; as quantidades e os tamanhos; 
histórias; lendas; canções e quadras re-
lacionadas com o S. Martinho. 

No dia 11 de novembro, as canções, 
os jogos tradicionais e o dia de sol, 
proporcionaram ainda mais alegria ao 
nosso magusto, realizado em conjunto 
com o 1º ciclo.

Foi uma tarde muito divertida, e para 
além da tradicional fogueira, contámos 
com a preciosa ajuda da D.ª Wanita 
Thainon, com o seu assador. 

As castanhas estavam uma delícia e as 
cestinhas que tínhamos feito com os 
pacotes de leite ficaram cheias.

Prof.ª Patrocínia Roque

O Magusto no JI de Fatela
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O Centro de Saúde do Fundão apre-
sentou o Projeto  «Quando o doce se 
transforma em amargo - Semáforo do 
Lanche saudável» a ser desenvolvido 
entre os dias 12 de outubro e 13 de no-
vembro 2015, em estabelecimentos de 
educação pré-escolar, da rede pública.

O Jardim de Infância de Pêro Viseu 
abraçou a ideia, envolveu os pais/ en-
carregados de educação, e comer bem, 
a horas, de forma correta e variada pas-
saram a ser cuidados a valorizar tanto 
na hora de almoço como na hora do 
lanche do JI de Pêro Viseu. 

Sensibilizar para a promoção de lan-
ches compostos por alimentos com a 
menor quantidade possível em açúcar 
foi a grande preocupação de todos. 

E todos quiseram participar. Para isso 
foi necessário trazer, de forma mais 
rigorosa, um lanche de acordo com as 
propostas apresentadas no folheto de 
sensibilização enviado pelo U.C.C. Fun-
dão e distribuído a todas as crianças 
envolvidas. 

Na sala preparamos o sistema de conta-
gem de bolinhas verdes com pintura de 
círculos, cortados de rolhas de cortiça 

«Quando o doce se transforma em amargo - Semáforo 
do Lanche saudável»

usadas e pintados com as cores do se-
máforo: verde, amarelo e vermelho. 

Preenchemos uma folha com os nomes 
de todos os matriculados e fazíamos 
diariamente a avaliação de cada lanche. 
Depois de escolhida a cor que classifi-
cava o lanche individual procedíamos 
ao respetivo registo. 

No final passámos à contabilização fi-
nal dos círculos atribuídos:

- a caixa verde estava muito cheia, 

- a caixa amarela estava pouco cheia e 

- a caixa vermelha estava vazia. 

Com esta participação concluímos que 
era simples e fácil comer de forma sau-
dável. 

Está dado o primeiro passo para novos 
e saudáveis projetos e estão de para-
béns os meninos do JI de Pêro Viseu 
que tantos Diplomas de Especialista 
em lanches saudáveis receberam, ao 
conseguirem 20 ou mais círculos ver-
des, para além de estarem a contribuir 
para a prevenção da Diabetes!

Os colaboradores do Jardim de In-
fância de Pêro Viseu.

No dia 26 de novembro, a LUREC promo-
veu uma ação de sensibilização sobre a 
importância da problemática dos residuos 
sólidos urbanos.

As técnicas falaram sobre a importância 
de reciclar, reutilizar e reduzir como forma 
de diminuir o impacto ambiental causado 
pelo homem na natureza.

No final da sessão teórica realizamos uma 
aula prática onde reutilizamos materiais 
que iriam para o contentor do lixo, fazendo 
uns bonitos bonecos de neve.

Os docentes: Estela Pais e João Boléu

EB1 de Pêro Viseu - RRR

As crianças do jardim de infância de 
Enxames juntamente com os seus ami-
gos da escola da Capinha, foram fazer 
uma visita de estudo à aldeia histórica 
de Castelo Novo. O Sr. Pedro foi o nos-
so guia e explicou-nos muitas coisas 
interessantes sobre a localidade, a sua 
história, as suas tradições… 

“À DESCOBERTA DO REINO DE CASTELO NOVO”

A prendemos a lenda de Castelo Novo 
e até vimos a “bruxinha Belisandra” 
que ajudou a espantar a praga dos ga-
fanhotos; subimos ao castelo; vimos as 
várias fontes, o museu, o pelourinho… 
enfim… muitas coisas bonitas e inte-
ressantes!!!

No final, e para grande alegria de to-
dos, regressamos de comboio!

Foi um dia diferente e muito divertido!!!

Aproveitando o conceito de empreen-
dedorismo, termo atualizado e neces-
sário para despertar a curiosidade e in-
teresse dos mais pequenos, a escola da 
Capinha lançou um desafio, aos seus 
alunos em particular e à comunidade 
em geral. 

Assim, no dia 20 de novembro, dia 
cheio de sol decidiu-se colher a azei-
tona, para com ela fazermos o azeite, 
alimento que faz melhor à saúde e não 
pode ser desperdiçado. 

O desafio foi lançado e a tarefa inicia-

A apanha da azeitona

da com a comunidade escolar, à qual 
se foram juntando outras pessoas da 
terra. 

Na interacção geracional reinou a ale-
gria e boa disposição.

A meio da manhã até tivemos direito a 
um bolinho e chá, tão bom !!!

No final do dia levou-se a azeitona para 
o lagar e agora aguardamos a informa-
ção para podermos ir receber o azeite, 
para o qual já temos algumas ativida-
des em mente.
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Empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento económi-
co e social de um país. O papel do empreendedor é identificar oportunidades, 
agarrá-las e utilizar os seus recursos para transformá-las num negócio lucrativo.

Um dos grandes problemas que se vive no país a nível económico é a falta deste 
mesmo empreendedorismo. Encontrar as causas deste problema não é difícil – 
está mais que claro que precisamos urgentemente de mudar de atitude, fazer um 
“refresh” ao nosso futuro.

O que acontece é que o país está, a nível demográfico, muito envelhecido e, com 
a maior parte da população idosa, há uma perda de criatividade, inovação, es-
pírito empreendedor por parte do país em geral. Outro fator a considerar será 
também, sem dúvida, o estado económico do país: ao longo do tempo em que 
crescemos e nos questionamos acerca do nosso futuro, emigrar é mais que nun-
ca uma opção a considerar. 

E porquê? Dada a difícil situação de desemprego vivida em Portugal, os jovens 
integrantes de um grupo de mão-de-obra altamente qualificada são chamados 
para exercer cargos noutros países, pois estes cometeram alguns erros no que 
toca a educação, e tentam contorná-los atraindo população estrangeira qualifica-
da como é o nosso caso.

 Promessas de uma melhor qualidade de vida fora do nosso país são tentadoras. 
E quem aqui fica são cada vez menos jovens, e menos qualificados, que se tra-
duz em cada vez mais população idosa e um decréscimo tremendo na taxa de 
natalidade.

E fica muito difícil tornar esta escassa e restante juventude numa fonte de lucro, 
deixando-nos exatamente onde estamos agora: crise económica. Há que tomar 
medidas- o futuro é medonho e difícil para quem o encara. As soluções passam 
por incentivar os jovens a ficar por aqui, por exemplo, e rejuvenescer a popula-
ção de forma a incentivar o aumento da taxa de natalidade.

O que é preciso é começar a agir agora, precisamente porque os jovens de agora 
são o futuro amanhã, e se Portugal não preservar o que tem de melhor, o que 
nos resta?

 Margarida Nascimento, 10lh, nº13

Crítica sobre empreendedorismo
Hoje em dia somos constantemente bombardeados com notícias de atentados e 
ameaças de terroristas ao ocidente, tornando-se quase como uma rotina. 

Os atentados de Paris foram uma tentativa de calar a França e a Europa, servem-
-se da sua religião, Islão, para mataram brutalmente cidadãos sem existir qual-
quer tipo de explicação. Estes atentados que deram lugar a uma onda de resis-
tência ás atrocidades cada vez mais comuns praticados pelo auto proclamado 
Estado Islâmico. Mas tal como sucedera com os atentados ao jornal Charlie Heb-
do não conseguiram chegar ao seu principal objetivo de enfraquecer e amedron-
tar a Europa. Algumas personalidades afirmam que este grupo terrorista nada 
se identifica com a verdadeira identidade do Islão afirmando mesmo que Islão 
é paz e harmonia entre povos e culturas. Esta triste realidade é hoje vivida por 
quase todos nós, não só por parisienses mas também por Portugal, que é muitas 
vezes indigitado como uma das potenciais vítimas destes atentados devido às 
ligações que tivemos no passado.

O ambiente na Europa, após estas barbaridades nunca voltará a ser o mesmo. 
É hoje vivido um constante clima de desconfiança em toda Europa, tornando 
as pessoas cada vez mais desconfiadas acerca do que as rodeia. E este clima é 
bastante propício para o Estado Islâmico pois uma vez que a Europa se encontra 
um pouco fragilizada é um alvo mais fácil, mas isto não se passa bem assim, a 
Europa e todos os cidadãos constituintes dela continuam bastantes unidos e 
solidários perante estes acontecimentos e demonstrando que não nos calamos e 
não baixamos os braços perante esta situação. É isto que eu considero que cada 
um de nós deve fazer: não ficar indiferente e dar o braço a torcer. O voltar da 
normalidade em Paris demonstra isso mesmo, as pessoas continuam a ir à rua 
demonstrando que não ficam indiferentes e que não se calam, prestando home-
nagens e mostrando-se solidárias umas com as outras. No fundo, a Europa que 
é uma união de diversos países é isso mesmo, porque apesar de cada país ter as 
suas diferenças, temos a capacidade de ultrapassar todas essas divergências e 
mantermo-nos unidos por estas e mais causas de grande relevância. Outra das 
demonstrações de indiferença é a grande onda gerada nas redes sociais, nome-
adamente no Facebook, em que milhares de pessoas se mostram bastantes so-
lidárias ao postarem a sua foto de perfil com a bandeira de França como fundo.      

Penso que é isto que a Europa deve ser e continuar a ser, pois nós somos um dos 
grandes pilares do Mundo. 

Catarina Bonifácio Januário nº6 11CT2

O Mundo e o Terrorismo

Quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 
de novembro, a sala de informática 
e a biblioteca da Escola João Franco 
animaram-se com alunos do 5º A e 
do 7º C a participarem no Concurso 
de Literacia 3D de Leitura e de Mate-
mática, respetivamente. O concurso é 
dinamizado pela Porto Editora.

CONCURSO LITERACIA 3D

No passado dia 20 de novem-
bro, os alunos que frequen-
tam o 9º ano no Agrupamento 
de Escolas do Fundão deslo-
caram-se a Castelo Branco, 
ao auditório do IPJ, a fim de 
assistirem à representação, 
pelo grupo de teatro CON-
TRAPALCO, da peça vicentina 
Auto da Barca do Inferno. 

A peça de Gil Vicente, Auto 
da Barca do Inferno, de 1516, 
apresenta algumas dificulda-
des de interpretação para os 
alunos que com ela se depa-
ram. Esta peça vicentina apre-
senta-se escrita (apesar da 
atualização) num português 
arcaico e ilustra uma socie-
dade diferente da realidade 
dos nossos alunos, factos que 
justificam alguma renitência, 
por parte daqueles, na sua 
abordagem. 

Com o objetivo de motivar 
para a leitura da obra e facili-
tar a sua análise, as professo-
ras que lecionam a disciplina 
de Português aos alunos de 
9º ano organizaram esta “ida ao teatro” que decorreu como previsto e, segundo 
testemunhos dos alunos, foi do agrado destes.

-“(…) foi muito interessante e divertido(…)”; “Eu adorei esta ida ao 
teatro porque praticamente foi a primeira vez que assisti a uma peça 
a sério.”; “(…) foi divertido devido à grande interação dos atores com 
o público(…)”;”(…) penso que nos vai ajudar a entendermos grande 
parte da obra quando a formos trabalhar(…)”; “Gostei de ir ver a peça 
mas sinceramente não esperava que fosse assim a obra, tinha uma 
ideia diferente quando ouvia o nome Auto da Barca do Inferno.”; “ A 
atividade de irmos ao teatro foi, na minha opinião, muito importante 
para mais tarde perceber melhor a peça de Gil Vicente.”

Estando o Agrupamento de Escolas do Fundão na região centro interior do país, 
é sempre uma mais-valia a existência de grupos como o CONTRAPALCO, que 
levou a cabo esta representação, para nos ajudarem a “pagar o custo da interio-
ridade” e permitir aos nossos alunos o acesso a estas manifestações culturais.

Alunos do 9º ano foram ao teatro
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Havia uma casa perto do bosque, era 
uma casa pequena, com muitas anti-
guidades e com mobiliário de madeira 
velha. Em cima dos móveis havia mui-
tas fotografias de família: do marido, 
dos netos e do filho. Em volta das fotos 
havia velas e junto a elas a viúva rezava 
todas as noites.

A viúva era uma senhora de idade mui-
to solitária, pois morrera-lhe o marido. 
O filho, os netos e todos pensavam que 
ela também tivesse morrido, que tives-
se desaparecido num ataque durante a 
guerra, mas ela sobrevivera, escondeu-
-se no bosque, onde encontrou aquela 
casa.

Eu sou o único a saber da sua existência 
porque, certa vez, perdi-me no bosque, 
fui em direção à casa e, encontrei a se-
nhora. Desde então, todos os dias peço 
a minha mãe que me deixe ir brincar e 
vou para o bosque. Todas as tardes a 
viúva tem uma história ou lenda para 
me contar. Certo dia, contou-me que as 
estátuas abandonadas se mexiam, que 
comunicavam umas com as outras, que 
as árvores tinham olhos verdes e que 
havia buracos no chão.

A Viúva do Bosque

Os amigos amei  
despido de ternura  
fatigada;  
uns iam, outros vinham,  
a nenhum perguntava  
porque partia,  
porque ficava;  
era pouco o que tinha,  
pouco o que dava,  
mas também só queria  
partilhar  
a sede de alegria  
por mais amarga.

Eugénio de Andrade, in “Coração do Dia” 

Os Amigos

Será escusado desenvolver sobre o Es-
tado Novo, ditadura nacional ou ditadu-
ra militar. Sabemos que a generalidade 
não desejava estas formas de Estado.

Interessante será pensar de onde par-
tiram parte das manifestações e oposi-
ções, principalmente no Estado Novo. 
Qual o papel dos estudantes? Vejamos 
como a máquina do Estado Novo se de-
sassossegou com as manifestações de 
desagrado de estudantes, por exem-
plo, em 1956, Março de 1961, 1969. Em 
suma, foi o “movimento estudantil, um 
dos mais ativos contra o Estado Novo”.

Todos sabemos a euforia que foi rece-
ber a Terceira República e a possibili-
dade de votar (e aproveitar essa possi-
bilidade). Essa euforia veio decaindo. 
Passámos, segundo dados da PORDA-
TA referentes às eleições para a Assem-
bleia da Republica, de taxas de absten-
ção de 8,5% (1975) para 44,1% (2015). 
Mas por que será que isto acontece? 
Por que existe esta apatia cívica, políti-
ca e associativa dos jovens? Não é im-
portante, para os jovens, opinar sobre 
o seu futuro, sobre o que os rodeia? 

Não venho incentivar revoluções ou 
golpes de Estado. Venho apelar à par-
ticipação cívica, política e associativa 
dos jovens. Se não participam porque 
acham que o sistema implementado 
não é o correto então tragam à luz do 
debate alterações que acham necessá-
rias. Não critiquem apenas destrutiva-
mente a sociedade. Pensem sim que 

Caminhamos para uma ditadura!
está na hora de saírem do vosso como-
dismo, procurarem informações para 
poderem darem a vossa opinião, darem 
o vosso contributo para que tenhamos 
melhor sociedade, melhor movimento 
cívico, associativo, político. A mudança 
deve sustentar-se no debate, na plurali-
dade de ideias.

Se grande parte dos jovens se torna 
abstencionista, se não dá opinião cons-
trutiva sobre aquilo que se passa à sua 
volta, corremos o risco de, a passos 
largos, podermos caminhar, de novo, 
para uma ditadura. E esta caminhada 
é possível graças à não pluralidade de 
ideias e à não participação, como tenho 
feito referência, da maioria de uma so-
ciedade que aceita pacificamente ‘tudo 
o que se lhe dá’, neste caso, tudo o que 
se lhes tira. 

Certo é que não são só os estudantes 
que portam a mácula, estes estão inse-
ridos numa comunidade educativa, que 
os deve despertar e motivar para estas 
questões, e não se deve deixar “conta-
giar” pela apatia que reina. 

Concluindo, juntando todos estes ‘in-
gredientes’, dá-se a oportunidade de 
uma pequena maioria ditar as decisões 
que entendem, aceitando cada vez me-
nos uma opinião contrária. Não nos 
deixem chegar a este ponto, não sejam 
apáticos, JOVENS, participem!

Jorge Craveiro (ex-aluno do PTER)

Eu, curioso que sou, queria saber mais 
sobre esta história. Então, à noite fui 
ao bosque, escondi-me atrás do murro, 
esperei, esperei e nada aconteceu, che-
guei a pensar que ela tinha confundi-
do a realidade, por já ter muita idade. 
De repente, apercebi-me que era tudo 
verdade, fui andando, ouvi ruídos as-
sustadores e vi as sombras das estátu-
as. Aproximei-me, mas era tudo ilusão: 
os ruídos eram do vento, que fazia ro-
dopiar as folhas, não havia estátuas, 
eram as sombras das árvores, quanto 
os olhos verdes, deviam ser os olhos de 
um esquio que ali vivia.

Voltei à casa da viúva e contei-lhe tudo, 
ela ficou espantada e riu-se de toda a 
situação imaginada.

A minha mãe estava preocupada comi-
go, mas logo cheguei a casa. Fui-me dei-
tar e contei-lhe a história toda, mas não 
lhe disse nada sobre a viúva. O segredo 
ficará para sempre guardado e assim 
a velha senhora continuará a viver na 
floresta, onde, no meio do silêncio da 
natureza, ouve os seres que ali vivem.

Simão P. Roque Fernandes 6ºA nº 18

A biblioteca de Alexandria, no século 
de 280 a.C a 416, foi uma das maiores 
bibliotecas do planeta. Estava localiza-
da na cidade de Alexandria, ao norte 
do Egito. Pensa-se que foi criada no se-
culo III a.C, durante o reinado de Pto-
lomeu II.

A biblioteca continha vários rolos de 
papiros e livros.

Durante a idade média foi destruída 
parcialmente num incêndio acidental, 
tendo sido destruídos alguns rolos de 
papiro. Diz-se que o incêndio foi pro-
vocado por Júlio César.

Esta instituição tinha como objetivo 
preservar e divulgar a cultura nacional.

Presentemente, a moderna biblioteca 
de Alexandria existe como um dos cen-
tros de conhecimentos mais importan-
tes do mundo, com 5 bibliotecas, labo-
ratórios, um planetário, um museu de 
ciências e um de caligrafia e uma sala 
de congressos e foi fundada no ano de 
2002.

Inês Nobre, 5º A

Biblioteca de Alexandria

Era uma vez um rio bem azul e calmo.

Esse rio estava sempre triste porque 
estava só. Não tinha peixes para brin-
car, nem plantas para conversar.

Num dia de sol, apareceu um rapazito 
com os seus amigos. Nadaram, mergu-
lharam, falaram e riram e prometeram 
que todos os dias de sol viriam ter com 
o rio.

Chegou um dia solarengo e o rio, todo 
contente para se divertir com os seus 
amigos, esperou até que eles chegas-
sem. Esperou, esperou e não aparece-
ram. De repente viu, lá de longe, pesso-
as a chegarem e pensou que seriam os 
seus amigos… mas não. Eram constru-
tores com escavadoras e gruas.

Escavaram, escavaram, tiraram a água 
toda e, do rio, só restavam as suas la-
grimas de tristeza. Quando estavam 
prontos para lhe tirarem as lágrimas 
também, apareceram a correr o rapazi-
to e os seus amigos. Tentaram de tudo 
e conseguiram convencer os constru-
tores a tirarem as escavadoras e as 
gruas e a não continuarem a destruir 
o rio. Eles próprios conseguiram tor-
nar o rio no que ele era antes e ainda 
fizeram mais, como iriam começar as 
aulas em breve, trouxeram-lhe peixes 
para brincar e plantas para conversar.

Depois de tudo isto, o rio e os amigos 
prometeram que seriam os melhores 
amigos para sempre e, na memória 
destes meninos, ficaram gravadas as 
lágrimas do rio. 

Maria Meireles  5ªA                                                                

As lágrimas do rio

Este é o poema da minha vida, por-
que retrata verdadeiramente o que me 
acontece. Muitos dizem serem nossos 
amigos, porém só os verdadeiros nos 
apoiam, nos acariciam, nos ajudam 
quando precisamos, nos perguntam 
como estamos, se precisamos de algu-
ma coisa e principalmente estão sem-
pre junto de nós nos bons e maus mo-
mentos. 

Assim “este é o meu poema” porque 
me relembra quem são as pessoas com 
quem posso contar no meu dia-a-dia.

Inês Pereira ,nº12, 11CT2
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A chegada da Nova Era

Quarta, 21 de  dezembro de 2011, 22:00h.

Shelv street, a rua onde morava a delicada e des-
lumbrante Sra. Crocklin. Tudo estava calmo e 
silencioso. Nunca vos tinha dito o nome da rua, 
a rua onde tudo começou.

Já não faltava muito tempo para os heróis che-
garem, desta vez, a equipa seria dupla... 

Kate e Carl já tinham mais um ano, Carl já tinha 
dezasseis anos e Kate dezassete. 

Crocklin estava sentada na sua poltrona a ver o 
seu programa preferido na televisão. Tinha tam-
bém um prato ao seu lado com biscoitos que, 
por vezes, petiscava. 

De repente, um barulho perturbante deixou-
-a imóvel. O chão começou a mover como num 
terramoto, mas não de forma tão intensa, uma 
nave descia dos céus e tinha aterrado no quintal 
da casa da Sra. Crocklin.

Sra. Crocklin foi imediatamente lá fora ver. Esta-
va curiosa, pois reconhecera a nave e sabia que 
iria ver rostos familiares.

A porta da nave abriu-se e sairam de lá McLance 
e Stormstin Trons, os dois irmãos, herdeiros da 
família real de Harrcs; Kate e Carl Jonhson, mais 
um par de irmãos, embora mais jovens, mas tão 
poderosos quanto McLance e Stormstin.

- Sr. McLance, Sra. Stormstin ! O que fazem aqui? 
Já jantaram?

McLance tinha um ar preocupado, tal como Stor-
mstin.

- Olá, Sra. Crocklin. Desculpe o incomodo... – 
saudou Stormstin.

- Ah... não há problema... eu ainda estava acor-
dada. – afirmou Sra. Crocklin

Crocklin reparou nos irmãos Jonhson e ficou fe-
licíssima!

- Menina Kate, como é bom vê-la, está tão lin-
da! Menino Carl, cresceu tanto! – exclamou Sra.
Crocklin.

- Também é bom vê-la, Sra. Crocklin. – disse 
Kate.

- E os seus pais, já há algum tempo que não os 
vejo, estão bem? – perguntou curiosa a Sra. Cro-
cklin.

- Sim, pode dizer-se que estão bem. – respondeu 
Kate.

- Mas então o que fazem aqui na minha casa? – 
perguntou a Sra. Crocklin mais uma vez.

- Temos uma coisa que queremos mostrar-vos.... 
– respondeu McLance.

Dirigiram-se à sala de estar, McLance inseriu no 
Leitor um DVD.

- Isto passou há cerca de vinte minutos no tele-
jornal de Harrcs. – mencionou Stormstin.

Os astrónomos da OWSL (Observatório Win-
niharrc do Sistema Lunar) descobriram há pou-
cas horas um fenómeno deveras importante... 
uma das mais importanntes já descobertas. 
Uma chuva de meteoros irá suceder de hoje a 
um ano. Sim, no dia 21 de Dezembro de 2012 
haverá uma chuva de meteoros, mas de acor-
do com os astrónomos não irá ser uma chuva 
normal. Diz-se que os meteoros são na verdade 
partes de estrelas famosas já velhas. A última 
vez que sucedeu um fenónemo semelhante foi 
há mais de 5000 anos. Irá ser também um dia 
escaldante para todo o globo. Irão estar entre 
50ºC e 60ºC, o que não é normal, pois Dezembro 
é um dos meses mais frios do ano. Bom, mu-
dando para uma notícia mais agradável, o fim 
do centésimo milésimo ano do calendário solar 
celebra-se nesse mesmo dia. Foi uma viagem ex-
tremamente longa mas finalmente está a chegar 
o final do centésimo milésimo ano e de acordo 
com a OWSL, as temperaturas devem-se à passa-
gem radical de centésimo. Pois em cada aniver-
sário de centésimo as temperaturas costumam 
ser muito elevadas, e, para acabar o noticiário, 
as temperaturas do próximo centésimo milési-
mo do calendário solar vão ser mais “alargadas”, 
as temperaturas vão estar entre -20ºC e 70ºC. É 
tudo por hoje, daqui o Canal 35 a desejar-lhe 
uma boa noite e boas festas.

O vídeo tinha terminado com os primeiros se-
gundos da publicidade. Kate e Carl estavam con-
fusos, não tinham percebido muito bem, mas 

entenderam o que se estava a tentar informar.

- O centésimo milésimo aniversário do calendá-
rio solar, ou o 21 de Dezembro marca... O FIM 
DO MUNDO.

- O FIM DO MUNDO??? DO VOSSO OU DO NOS-
SO? – perguntaram Kate, Carl e Crocklin.

- Não sabemos ainda, mas se, no nosso mundo, 
nem que seja um bocadinho do Sol exploda, o 
nosso mundo fica todo condenado! E no dia do 
centésimo milésimo aniversário do calendário 
há probabilidades disso acontecer... – contou 
extremamente triste McLance.

- Eu percebo, se eu estivesse na vossa situação 
nem sabia o que fazer, mas... ainda vão ao meu 
jantar de Natal, não vão? – perguntou a Sra. Cro-
cklin preocupada.

- Sim, claro, não se preocupe, Sra. Crocklin, 
mas... nós não queremos incomodar a felicidade 
do Natal, nós estamos um pouco em baixo... – 
disse Stormstin.

- Ora essa... não vão incomodar nada... vocês são 
nossos amigos e não se preocupem, porque eu 
sei que nós todos vamos arranjar uma maneira 
de impedir O FIM DO MUNDO. – afirmou con-
fiante a Sra. Crocklin.

A noite de Natal tinha chegado com muita co-
mida, mesmo muita comida... e também muito 
entretenimento . A conversa era estimulante. 
Falava-se das balburdias que aconteciam no 
Concelho Mágico e como Harrcs World tinha 
perdido população nas últimas semanas. Falava-
-se como era infinito o universo, se a velocidade 
da luz poderia ser possível alcançar, se existiam 
planetas feito de ouro, diamante ou até a pedra 
mais valiosa de Harrcs World... Prenite!...

Bom, a confusão era tanta que não se conseguia 
ouvir o barulho das árvores a murmurar, dos 
pássaros a bater as asas voando para o céu, das 
ondas do mar chocando umas com as outras, do 
ruído do vento, do uivar da lua e dos pirilam-
pos a cintilar. Cada som da natureza, cada visão, 
cada memória desde os primeiros passos da hu-
manidade até à invenção do carro, todos faze-
mos parte dela, todos nós tornamo-nos num só.

Era quase meia-noite, dia de Natal. As prendas 
permaneciam por baixo da árvore de Natal, to-
das muito decoradas.

Num canto da sala de estar longe de toda a con-
versa, em geral, comum, McLance, Stormstin e 
Kate conversavam de um tema um pouco mais 
preocupante, o FIM DO MUNDO. 

Kate usava um lindo vestido vermelho de inver-
no com penugem de Coruja das Serras nas man-
gas. Não era um vestido que se via no mundo 
humano, claro, a penugem da Coruja das Serras 
era rara e só existia no mundo mágico! A Coruja 
das Serras só vivia nas serras mais altas, daque-
las que atrevassavam as nuvens, infelizmente 
os Winniharrcs ainda não aperfeiçoaram muito 
bem o feitiço de respiração. A Coruja das Ser-
ras não era só rara, como também muito difícil 
de apanhar, ela era extremamente  rápida e era 
também... um ser da Ordem Cometa. 

A Ordem Cometa era uma ordem constituida 
por cinco tipos de seres mágicos: a Raposa Azul; 
a Orca Atlântica; o Veado de Chronicle; o Urso 
de Esmeralda e a Coruja das Serras. Esses cinco 
seres fundaram a Ordem Negra há mais de sete-
centos anos. 

A Raposa Azul é um ser mágico que durante 
muitos anos esteve presa nos contos de fadas. 
Muitos animais mágicos gozavam com ela por 
estar presa nas profundas páginas dos livros 
infantis. Após alguns anos conseguiu escapar, 
tudo graças à sua inteligência, teve a sorte de ir 
parar a um livro de fantasia com muitos feitiços 
e poções e já conseguiu chegar um feitiço mais 
uma poção para a tirar dali. É por isso que a 
Raposa Azul simboliza a destreza que a Ordem 
possui. 

A Orca Atlântica descende da linha das Orcas 
Reais. É, na verdade, uma das cinco filhas da 
Orca Oceânica. As suas irmãs são a Orca Pacífica, 
a Orca Índica, a Orca Ártica e a Orca Antártica. 
Um dia, enquanto estava a nadar perto de corais 
num grando lago longe de casa, a água secou 
e Orca ficou lá horas e horas a sofrer como se 
uma pequena chama pegasse fogo a uma aldeia 

inteira e provocasse lágrimas de socorro. Feliz-
mente as suas irmãs encontraram-na já seca e 
cinzenta, quase a morrer, mas conseguiram-na 
salvar. A Orca Atlântica simboliza a esperança.

O Veado de Chronicle nasceu no centro da flo-
resta morta, um sítio seco e sem vida, como o 
nome o refere. A relva verde que sentimos na 
palma dos nossos pés é uma lisa camada de pe-
dra vulcânica. As árvores grandes e altas que 
por vezes pintavam sombras esquisitas e dan-
çantes no chão eram apenas arbustos secos que 
não serviam para nada. O céu azul e brilhante 
tornara-se num monte de névoa cinzenta. O Ve-
ado de Chronicle combatia em várias batalhas 
na famosa arena que se situava no topo do vul-
cão mais alto da região. Quem ganhava recebia o 
prémio: os chifres do perdedor, e digo-vos que, 
um veado, perder os chifres... é sinal de maior 
desonra. Mas o Veado de Chronicle tinha uma 
coleção deles. É por isso que se chama Veado 
de Chronicle, porque é uma lenda nas batalhas. 
(Chronicle=Legend=Lenda). O Veado de Chroni-
cle significa a batalha.

A história do Urso de Esmeralda já é bem mais 
antiga! Tudo começa com uma pequena jóia 
verde. O príncipe indiano Bashir ofereçera essa 
prenda como sinal de amor a uma princesa que, 
aparentemente não tinha coroa, nem trono, nem 
castelo, mas era simplesmente linda como uma 
rosa a desabrochar ao leve sabor da chuva. A 
jóia, o urso de esmeralda, foi passado de filha a 
filha até que um dia, seiscentos anos depois, o 
urso foi atirado para o rio, tornando o rio verde. 
Mas, a esmeralda que o urso possuía era mági-
ca. Com um toque de água, o urso crescia, como 
aqueles feijões mágicos que cresceram transfor-
mando-se num grande pé de feijão. O Urso de 
Esmeralda acabou por ficar com dois metros de 
altura. O Urso de Esmeralda significa o amor.

A Coruja das Serras, é considerada por muitos 
a líder da Ordem Cometa, pois é a mais sábia, 
a mais rápida e a mais corajosa. A Coruja das 
Serras nasceu no tronco de um pinheiro no Bos-
que Perdido, um lugar esquecido e perdido onde 
reinava o imaginário! Um dia, enquanto sobre-
voava o bosque, avistou uma caverna. Decidiu 
entrar. Ao franquear uma pequena reentranha, 
a Coruja entrou numa ravina, onde abundava o 
Prenite e muitas mais pedras preciosas. A Co-
ruja soube logo que estava em apuros. Sim, em 
apuros, pois no Bosque Perdido conta-se que a 
exagerada abundância de uma pedra preciosa, 
ainda por cima o Prenite, é sinal de mau pressá-
gio. A Coruja, sentiu um logo um aperto no cora-
ção e uma dor aguda no estomâgo. Era simples-
mente, magia negra. A Coruja tentou voar, mas 
era escusado, a dor era demasiado forte. Ainda 
tentou combater, mas era definitvo, a dor tinha 
ganho. A Coruja ficou lá deitada durante meses. 
As sua penugem tinha caído toda. As suas asas 
estavam imóveis. O seu coração batia cada vez 
mais devagar até que um dia, a pequena coruja 
soube que era o fim, pois a dose de magia que 
levava tinha acabado. Mas o teto da ravina caiu 
e revelou o céu azul e as nuvens brancas e fofas 
como algodão. Mas o mais importante foi o sol. 
O sol curou a Coruja das Serras, curou as suas 
asas, a sua penugem voltou a crescer e tudo vol-
tou ao normal. A Coruja das Serras conseguiu 
voar de novo, embora tivesse de apanhar o jeito 
novamente e conseguiu escapar. A Coruja das 
Serras significa...

Mas tudo foi interrompido por um barulho es-
tranho e peculiar. Ouvia-se o mar... a casa estava 
a boiar no meio do oceano.

McLance abriu a porta de entrada.

Tudo o que se via era água. Uma água negra e 
quase opaca. A noite estava fria, era uma daque-
las noites de inverno em que a única luz vinha 
da Grande Lua, da enorme esfera, que alguns 
dizem ser feita de cimento, outros de prata, ou-
tros de papel.

- Quem fez isto? – perguntou logo a Sra. Cro-
cklin – Não foram vocês, ou foram? – apontou 
para McLance e Stormstin.

- Crocklin, o meu feitiço de teletransporte ainda 
não está aperfeiçoado. – contou McLance.

- Sra. Crocklin... nunca foi nossa intenção estra-
gar a festa! – afirmou Stormstin.

- Pois claro! – exclamou Sra. Crocklin. - 
Sim, pois claro... claro como água! – repetiram 
McLance e Stormstin.

- Então quer dizer que não foi vossa intenção 
estragar a festa com o feitiço que VOCÊS con-
juraram...

- Oh... – murmurou Stormstin..

- Ok, pronto! Nós conjuramos um feitiço de te-
letransporte para mover esta casa e todas as 
pessoas que se encontram aqui para o oceano 
Atlântico. E depois? – admitiu McLance.

- E depois?! E depois?! – repetiu Crocklin furio-
sa – Como é que nos vamos voltar para Shelv 
street?

- Bom... dentro de poucos minutos o feitiço irá 
passar e a casa estará de volta ao normal.

- Então porque é que vocês enfeitiçaram a casa? 
– perguntou Carl.

- Para vocês irem connosco na nossa viagem! – 
respondeu Stormstin olhando para os dois ir-
mãos.

- Não, obrigado! Eu não quero afogar-me nas 
águas do Atlântico! – exclamou Kate indignada.

- Ok, vamos lá ver. Nós não estamos exatamente 
no Oceano Atlântico. Nós estamos no Mar Celta, 
a poucos quilómetros da costa inglesa.

- Porquê Inglaterra? – perguntou Carl.

- Vamos para Inglaterra? Eu adoro Inglaterra! – 
exclamou Kate entusiasmada.

- Não, nós não vamos para Inglaterra. – disse 
McLance – O nosso  destino é uma pequena ilha 
mesmo por baixo de Gales! Fica a cerca de qua-
renta quilómetros daqui.

- Isto é tudo por causa do assunto que nós sabe-
mos.... –sussurou Stormstin para os dois irmãos.

- Não se preocupem, não vamos a nado. Aspectu 
jangada!

Uma pequena jangada de madeira apareceu em 
frente da porta de entrada.

- Nós vamos viajar nisso? – perguntou preocu-
pada Kate.

- Sim, é uma jangada... não um pedaço de tronco. 
– respondeu Stormstin.

- Pois, é que para mim é... – murmurou Kate en-
quanto se sentava na jangada.

- Então e nós? – perguntou Crocklin.

- Como eu disse há pouco, dentro de poucos mi-
nutos, desculpem, poucos segundos, a casa irá 
ser teletransportada de volta para Shelv Street, 
por isso não se preocupem. – relembrou McLan-
ce confiante e seguro.

- Ok... então... adeus! Boa sorte na vossa viagem! 
– despediu-se Crocklin enquanto a jangada se 
perdia no mar.

Já no mar infinito e perdido e deserto, os qua-
tro heróis conversavam para passar o tempo. 
McLance e Kate estavam nos remos. Stormstin e 
Carl estavam sentados na jangada observando a 
vista para ver se viam a ilha.

Começou a chover.

- Oh não! Espero ainda conseguirmos chegar à 
costa de manhã. – falou McLance para os outros.

Após algumas horas Carl adormeceu. A chuva 
parecia mais espessa e veloz. Algumas vezes o 
vento murmurava, o que punha Kate um pouco 
assustada. 

Chegou a um ponto em que as ondas eram enor-
mes e o problema já não era a chuva. Era a forte 
ondulação! 

Durante aquele momento em que a jangada era 
consumida pela água e as almas eram levadas 
pelo vento, Kate jurou que viu a Orca Atlântica. 
Viu a sua pele cintilante, os seus olhos cinzen-
tos, a sua expressão sofredora mesmo diante 
dos seus olhos. A Orca desapareceu nas ondas 
do Mar Celta.

Kate acabou por adormecer.

Quando Kate e Carl acordaram, já era de manhã, 
a tempestade tinha passado, agora o céu era de 
azul, limpo e claro! Ao longe  avistava-sea costa 
misteriosa da ilha Kaverlin Klocc.

Eduardo Pizarro 6ºA

Uma história contada em vários episódios... Parte I
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Birdman – Ou a 
Inesperada Vir-
tude da Ignorân-
cia é, na minha 
opinião, mais do 
que um filme, 
é uma obra de 
arte. Realizado 
por Alexandro 
G. Iñarritu, este 
filme tornou-se 
famoso pela ma-
neira como foi filmado.

Com Michael Keaton como Riggan 
Thomson no papel principal, este filme, 
simplesmente conhecido por Birdman, 
dá-nos a conhecer a história de um ator 
que se quer sentir relevante. Riggan 
Thomson ficou, quando era mais novo, 
conhecido pela série de filmes de super-
-heróis nos quais participava: Birdman. 
Depois de uma longa pausa na sua car-
reira, Riggan quer ganhar o respeito que 
acredita merecer enquanto ator.

Uma das características mais curiosas 
deste filme é a aparente inexistência de 
cortes na filmagem, o que faz parecer 
que a câmara está sempre ligada e que 
todo o filme foi feito de uma só vez.

Michael Keaton, Edward Norton e 
Emma Stone deram-nos excelentes re-
presentações das suas personagens, 
que nos fazem esquecer de tudo o 
que nos rodeia e concentrar no filme. 
Emma Stone, como Sam Thomson, filha 
da personagem principal, foi, do meu 
ponto de vista, a melhor atriz de todo 
o filme, com um dos monólogos mais 
inesquecíveis de sempre. Este filme 
tem também um guião que vai deixar 
qualquer pessoa a pensar na sua vida, 
na sua família, nas suas prioridades…

Concluindo, esta experiência, com uma 
duração aproximada de duas horas, vai 
deixar qualquer um sem palavras para 
a descrever. Birdman venceu quatro 
Óscares e é, para mim, dos melhores 
filmes de sempre. 

Pedro Soares – 10ºLH

Birdman

Após 4 anos, a 
série de 4 fil-
mes baseada na 
trilogia de Su-
zanne Collins, 
chega ao fim, 
Sendo uma de-
silusão para 
uns e impres-
sionante para 
outros.

Na minha opinião, o filme não poderia 
ser melhor. Não é o filme de ação que 
se podia esperar do final desta história 
pós-apocalíptica, mas não deixa de sur-
preender. Pode-se considerar, de certa 
maneira, demorado, mas mantém o es-
pectador colado ao ecrã com a comple-
xidade da história que decorre e todos 
os seus acontecimentos. No entanto, 
alguns momentos do filme fazem o es-
pectador saltar na cadeira.

 Como seria de esperar, a atuação da 
atriz principal, Jennifer Lawrence (Ka-
tniss Everdeen), foi essencial à quali-
dade do filme. Conseguiu superar as 
espectativas e impressionar mais uma 
vez. Quem quer que tivesse dúvidas 
acerca da sua escolha para o papel, 
estas foram dissipadas. É também de 
louvar a representação de Jena Malo-
ne, como Johanna Mason, e de Donald 
Sutherland como Presidente Snow, que, 
cada vez que algum dos dois entrava 
em cena, conseguia distrair o públi-
co de qualquer outra personagem em 
cena. Apesar de o filme contar com um 
talentoso elenco, estes três atores fo-
ram, sem dúvida, o seu ponto forte. A 
recriação virtual do ator Philip Seymour 
Hoffman, como Plutarch Heavensbee, 
devido à sua morte no inicío de 2014, 
é completamente impercetível. O que 
me mais temia em relação a este filme 
foi a sua fieldade em relação ao livro, 
algo que acabou por se revelar inútil 
pois seria impossível uma adaptação 
melhor. Todos os aspetos recorrentes 
no livro estavam presentes no filme, o 
impacto das mortes, das personagens, 
da história. 

De todos os filmes da serie, este é o 
mais emocional, emocionante e impac-
tante de todos. Pode ser considerado 
um final perfeito.

Maria Inês Opinião nº16 10ºLH

Mockingjay, 
part 2

Lançado no décimo oitavo dia do mês 
seis de dois mil e quinze, em Portugal, 
San Andreas (Falha de Santo André) é 
um filme do género aventura/ação, que 
aborda um tema muito devastador, li-
teralmente: um terramoto que atinge a 
Califórnia, tendo principal foco em Los 
Angeles e São Francisco.  

Ray (Dwayne Johnson) é um piloto de 
resgates que pretende levar a filha 
Blake (Alexandra Daddario) para a fa-
culdade situada noutra cidade, mas é 
impedido por um terremoto, no qual 
tem que auxiliar. O namorado Daniel 
(Ioan Gruffudd), da sua ex-mulher, 
Emma (Carla Gugino) resolve então 
levar Blake. A história familiar de Ray 
é complicada, pois ele ainda gosta da 
ex-mulher e ainda teem presente um 
drama pela morte da outra filha deles. 
Logo que começa, o filme já demostra 

Na aula de 
D.T.A., vimos 
o filme “favo-
res em cadeia”, 
que falava so-
bre valores. 
Este filme, 
ens inou-nos 
a não ter ver-
gonha de nós 
próprios e acima de tudo a nos ajudar-
mos uns aos outros, da melhor forma 
que conseguirmos. 

A parte que mais gostamos deste filme 
foi a ajuda que houve quando o Trevor 
ajudou o seu amigo e quando também 
ajudou a sua mãe com o professor. A 
parte que considerámos mais triste foi 
quando o Trevor morreu por ser amigo 
do seu amigo. A parte do filme mais im-
portante para nós, foi quando o Trevor 
levou o sem-abrigo para sua casa. 

Queres saber mais???? … Vê o filme que 
é muito bonito!

Moral: Devemos ajudar as pessoas sem 
esperar nada em troca!

Todos deveriam ver este filme, de modo 
a desenvolver alguns valores que se es-
tão a perder na sociedade. 

Beijinhos do 6º D

Realização: Roman Polansky

Baseado na vida real do pianista Wla-
dyslaw Szpilman. 

Durante a II Guerra Mundial, o famoso 
pianista judeu polaco, Wladyslaw Szpil-
man, vê a sua família ser deportada em 
1942. Consegue salvar-se, do “comboio 
da morte”, por um polícia judeu, músi-
co também, que o arranca do carreiro 
que ia a caminho do vagão. 

É enclausurado junto com outros mi-
lhares de judeus no Gueto de Varsóvia, 
sujeito a trabalhos forçados e duros, 
até pedir ajuda a amigos polacos. Aí, 
andou, às escondidas, durante mais 
de dois anos,  passando por so-
frimentos, humilhações e lutas 
esgotantes numa Varsóvia domi-
nada pelos nazis.

 Doente, solitário e faminto, deve 
a sua vida a um oficial alemão, 
católico, Hosenfeld, que tem uma 
grande paixão pela música e que 
abalado pelos crimes nazis, deci-
de ajudá-lo a sobreviver. 

Três etapas dividem o filme: 

1ª - A opressão sufocante da sucessão 
de leis anti-semitas. Os judeus eram su-
jeitos a decretos, que os humilhavam e 
lhes retiravam direitos e dignidade. 

Exemplos presentes no filme que de-
monstram o racismo da ideologia ale-
mã.

-Terem de usar uma braçadeira com 
uma estrela; 

-Os judeus não terem permissão para 
andar num simples passeio;

-Não poderem ter o seu próprio dinhei-
ro,

- Não poderem entrar num café;

 -Não terem poder de escolha (ter a sua 
Habitação onde dese-
javam).

2ª - O medo, perante 
a barbárie nazi, desu-
mana, que ameaçava 
pessoas e famílias in-
teiras. Crimes impre-
visíveis e frios, que 
não deixavam mar-
gem para esperanças. 

ser incrível, com final previsível e com 
muita aventura. 

A meu ver, este é um filme que de-
monstra ser aquilo que promete e que é 
fantástico para apreciadores de filmes 
de catástrofes, tendo ótimos efeitos 
visuais. Como em muitos dos filmes, 
este também tem aquela rapariga que 
quando está em perigo, há sempre o 
herói que a vai salvar, neste caso, são 
dois, o que, na minha opinião, faz com 
que haja suspanse até ao final do fil-
me. San Andreas demorou cerca de um 
ano e pouco a ser filmado, mas ficou 
muito bem filmado! Ao longo de todo 
o filme está presente o sentimento de 
incerteza e ansiedade sobre o que vai 
acontecer a seguir, o que leva a que o 
espetador queira assistir até ao fim. 
Além disso, é um filme que, mesmo de 
forma fictícia, mostra o desespero pro-

Falhas e Catástrofes

F a v o r e s 
em cadeia

Guião de Visionamento do filme: “O 
Pianista” -2002

vocado por uma 
catástrofe natu-
ral, através de 
surpeendentes 
efeitos sonoros 
e visuais.

O que todos 
querem ver 
nesta magní-
fica produção 
são justamente 
cenas de ação, 
muita destruição e efeitos de “fazer 
cair o queixo”. Seguramente afirmo que 
todos sairão satisfeitos com o resulta-
do. Recomendo vivamente que assis-
tam a San Andreas e que disfrutem de 
114 minutos de suspanse, ação e muita 
aventura! 

Andreia Soares, 10ºLH 

Os judeus ain-
da tentaram 
organizar-se 
para resistir 
mas não tive-
ram meios su-
ficientes para 
isso.

3ª – Um gene-
ral alemão, viciado em música, faz vá-
rias perguntas a Szpilman e descobre 
que aquele homem sujo, mal cheiroso, 
andrajoso e esfomeado é um pianista 
famoso. Decide ajudá-lo, dando-lhe ali-
mentos e agasalho. A guerra acaba com 
a chegada dos russos e assim o pianis-

ta, tem paz e volta a fazer o que 
mais gosta, tocar piano.

No final, demonstra-se que todos 
os seres humanos têm o mesmo 
valor, independentemente da sua 
raça, religião ou ideologia e que a 
arte, neste caso, a música, pode 
servir de união entre os povos.

O desfecho demonstra que, 
quando lutamos por aquilo que 
queremos conseguimos alcançar 
os nossos objetivos. Szpilman lu-

tou pela sua sobrevivência com unhas 
e dentes.

TESTEMUNHOS DE ALUNOS

Importância do visionamento deste fil-
me.

O visionamento deste filme foi bastante 
importante, pois fez-nos pensar: como 
é possível haver pessoas que discrimi-
nam, que matam só por matar. Este fil-
me faz-nos ficar sensíveis ao mundo, 
às pessoas e perceber que o racismo e a 
xenofobia são mesmo desnecessários; 
obriga-nos a metermo-nos no lugar 
dos outros, a respeitar as diferenças e 
aprender a viver com elas. 

Também é um bom 
exemplo de que, 
quando tudo parece 
estável e bem, algo 
pode acontecer e só 
nos restar um pedaço 
de pão.

Trabalho realizado: 
6ºB e 6ºC na aula de 

Português

CRÍTICAS
DE FILMES

ACRÓSTICO:

N AZISMO

A BSURDO

Z ANGA

I MPIEDADE

S OMBRIO

M ALDADE

O FENSA

Tempo de terror
Tempo de ódio, humilhação e horror
À superfície vem o medo.
Perseguições desumanas
Judeus indefesos e inocentes
Presos nos guetos
Resistência em vão 
Separados de quem amam
Sofrimento e morte
Viagens forçadas em vagões intermináveis
Rumo ao terror.
ABSURDO IMENSO!
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No âmbito do intercâmbio escolar internacional realizado com o Instituto de 
Educación Secundária Obligatoria “Los Barruecos”, de Malpartida de Cáceres, no 
dia 22 de outubro, alunos de espanhol e português do Agrupamento de Escolas 
do Fundão (AEF) receberam cerca de 40 colegas espanhóis que estudam portu-
guês em Espanha.  

Com este evento linguístico e cultural, pretendeu-se, entre muitos outros obje-
tivos, motivar os discentes para a aprendizagem das línguas espanhola e portu-
guesa; proporcionar-lhes um contacto direto com ambas, facultando o desen-
volvimento de competências básicas de comunicação oral e escrita; levá-los a 
conhecer outro tipo de civilização, hábitos e costumes; permitir-lhes o uso, com 
falantes nativos, dos conteúdos aprendidos dos sistemas linguísticos espanhol e 
português e estimulá-los à promoção de intercâmbios sócio-profissionais com o 
país vizinho e à realização de iniciativas e projetos transfronteiriços. 

Os alunos intervenientes no vasto programa de atividades, com início por volta 
das 11 horas da manhã, frequentam as disciplinas de Espanhol e Português em 
turmas do 7º, 8º, 9º e 10º anos do AEF. A integração dos discentes do 3º ciclo e 
do 10º ano (ensino secundário) permitiu a existência de maior empatia e comu-
nicação com os alunos visitantes, que se situavam nas mesmas faixas etárias e 

Intercâmbio Escolar Internacional com o Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Los Barruecos”, de
 Malpartida de Cáceres, Espanha

anos escolares (1º de la ESO – 4º de la ESO).

Os estudantes espanhóis vieram acompanhados pelo Diretor do Instituto “Los 
Barruecos” e por dois professores de Português. Estes docentes foram recebidos 
pela Direção do nosso Agrupamento, professores de Espanhol e alguns docentes 
de Português e outras disciplinas, a lecionar nos diferentes momentos do inter-
câmbio escolar. 

Durante todo o dia, realizaram-se inúmeras atividades de natureza linguística, 
de dramatização, desportivas e musicais que decorreram dentro do espaço do 
AEF. Ao terminar este dia de partilha e muitas aprendizagens, os alunos por-
tugueses e espanhóis já tinham saudades de repetir a(s) experiência(s) com os 
novos amigos. Houve, na realidade, momentos de grande interação, tendo sido 
fortalecidas as relações entre os dois países vizinhos e criadas condições exce-
lentes para a aprendizagem do Espanhol e do Português.

Os intervenientes sentiram bastante entusiasmo na realização do intercâmbio e 
todos os objetivos foram amplamente alcançados.

O subgrupo de Espanhol
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As datas dos Campeonatos Distritais 
nos diversos Núcleos já estão disponí-
veis e podem ser observados no quadro 
expositor de vidro junto ao Gabinete Ed 
Física (AGENDA DESPORTIVA) assim 
como na página da ESF.

O núcleo de Badmínton já entrou em 
competição no dia 23-11-15. Apesar de 
algumas vitórias, as derrotas nos “jo-
gos chave” não permitiram chegar às 
finais. Parabéns aos alunos e não desa-
nimar… O basquetebol feminino com 
a profª Marta entra em competição já 

Os alunos do Agrupamento de Escolas 
do Fundão participaram no corta-ma-
to escola,r no dia 18 de novembro de 
2015 pelas 10 horas, na sede do agru-
pamento.

À hora marcada, os alunos inscritos, 
orientados pelos professores de Edu-
cação Física juntaram-se no campo da 
Secundária, onde foi distribuído um 
número a cada aluno.

Depois, as participantes do 4.º e 5.º 
anos colocaram-se nos seus lugares e 
ouviu-se o som de partida. Tinham co-
meçado as provas. Ao chegarem à meta 
foi-lhes entregue o lanche.

De seguida deram-se as partidas dos 
participantes do 4.º e 5.º anos, das alu-
nas do 6.º e 7.º anos e dos alunos dos 
mesmos anos, sempre com entrega de 
lanches no final das provas.

Logo que cada grupo chegava à meta 
eram distribuídas as medalhas, do 1.º 
ao 3.º lugares. Estes alunos irão a Cas-
telo Branco disputar a prova distrital.

Maria Miguel Cruz - 5.º B

Uma manhã diferente 
Corta-mato no Agrupamento de Escolas do Fundão
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este ano civil, recebendo no nosso Pavi-
lhão a ESC Cast. Branco a 16 de Dezem-
bro. Aparece a apoiar!!!!

ATIVIDADES PROGRAMADAS…

Estão a chegar os MEGAS (sprint, 
Kilometro e Salto)…É já em Feve-
reiro…Está atento…

(Consultem o quadro expositor junto 
ao Gabinete Ed. Física e informem-se 
com Prof. de Ed. Física)

Saudações Desportivas.
Até à próxima edição.

COMPETIÇÃO ESCOLAR… 

Partida infantis femininos
Partida infantis masculinos Partida infantis femininos

Partida iniciados masculinos

Pódio juvenis masculinos

Partida iniciados masculinos

Partida infantis masculinos

Partida iniciados femininos

Pódio iniciados femininos

Pódio Infantis B femininos

Pódio infantis A masculinos

Pódio iniciados masculinosPódio infantis B masculinos

Pódio juvenis femininos

Pódio infantis A 

femininos

Em grande festa, realizou-se o CORTA 
MATO ESCOLAR, com cerca de 240 par-
ticipantes nos diversos escalões. Para-
béns a todos os participantes pelo em-
penho e vontade que engrandeceram 
e dignificaram esta atividade, assim 
como aos Campeões Escolares de 2015 
que irão representar nosso agrupamen-
to nos Campeonatos Regionais no dia 
28-01-16 (quinta-feira) no parque da ci-
dade de Castelo Branco.

Para o registo fica as fotografias e os 
nomes (para informação mais comple-
ta verificar o quadro expositor junto ao 
Gabinete Ed Física).

Corta Mato escolar
Desta forma, os alunos que compõe 
as Equipas que participarão no Corta 
Mato Regional em representação da ES-
Fundão (no dia 28/1/2016, quinta fei-
ra) serão:

Infantis A Femininos – Bruna Madeira (5ºE) Ma-
ria Meireles (5ºA), Maria Ferraz (5ºA), Carolina 
Robalo (4ºB), Lara Rocha (5ºE), Tatiana Afonso 
(5ºA)

Infantis A Masculinos – Telmo Bento (5ºE), 
Guilherme Tavares (5ºA), Flavio Pissarra (5ºC), 
Manuel Dias (5ºE), Dinis Santos (4ºA), Gustavo 
Batista (5ºD)

Infantis B Femininos – Liliana Marques (6ºB), 
Sara Lopes (7ºA), Inês Vicente (6ºA), Maria 
Gonçalves (6ºA), Maria Chorão (7ºA), Bruna 
Brás (6ºC)

Infantis B Masculinos – Gonçalo Medeiros (7ºB), 
Ruben Salgueiro (5ºB), Herculano Ramos (5ºD), 

Miguel Pires (6ºA), Francisco Batista (7ºC), José 
Tadeia (6ºE)

Iniciados Masculinos – João Almeida (9ºC), João 
Ferreira (9ºD) João Domingues (8ºD), André 
Madeira (9ºD), Telmo Marques (8ºB), Tiago Fer-
reira (8ºB) 

Iniciados Femininos – Sofia Rocha (7ºE), Adria-
na Machado (8ºC), Sara Salvado (9ºB), Marisa 
Moita (8ºE), Marta Morgado (9ºA), Ana Martins 
(9ºA) 

Juvenil Masculino – António Barata (10ºgpi15), 
Alexandre Venâncio (10lh), João Pereira 
(11ºCse), António Moreira (10ºctav), Marco 
Coimbra (8ºC)

Juvenil Feminino – Ana Valente (11ºCse), Pa-
trícia Lima (10ºCtav), Daniela Parente (Aps14), 
Beatriz Sousa (9ºB), Alexandra Bras (12ºcse), 
Maria Madalena (12ºcse).

(Em caso de impossibilidade de participação, 
deverá falar com o Coordenador Desporto Es-
colar -Profº Miranda, o mais breve possível).

SECÇÃO DESPORTIVA
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Notícias do TAS 15 (Curso Profissional Técnico Auxiliar de Saúde)

Sob o ítem, incluído do PAA “CRESCER COM SAÚDE”, a turma do Curso Profissio-
nal Técnico Auxiliar de Saúde tem vindo a participar em diversas atividades, que 
pretendem contribuir para a formação dos alunos, com vista à sua integração na 
vida ativa. 

Nas disciplinas da componente técnica do curso, os alunos tiveram oportunidade 
de participar, nos últimos tempos” em algumas atividades.

Sessão sobre Vacinação

Esta atividade foi dinamizada pela Senhora 
Enfermeira Luísa Gomes, responsável pelo 
Programa de vacinação do ACES Cova da 
Beira e teve como objetivo alertar os alunos 
para a importância da vacinação. 

Na disciplina de Saúde adquiriram conheci-
mentos sobre o Sistema Imunitário e a sua 
importância na defesa do nosso organismo 
contra a invasão de agentes infeciosos de di-
versa natureza. 

Na disciplina de Higiene, Segurança e Cuida-
dos Gerais aprenderam aspetos relacionados 
com a cadeia epidemiológica e mecanismos 
associados a diversas infeções microbianas. 

Na sessão sobre Vacinação ligaram-se as 
duas áreas estudadas e transmitiram-se co-

nhecimentos e factos de índole mais prática 
e de aplicação dos conhecimentos adquiri-
dos.

O Programa Nacional de Vacinação teve iní-
cio em Portugal em 1995, faz este 50 anos, 
curiosamente tantos, quantos, tem a escola-
-sede do nosso agrupamento. Ficámos a 
saber que o Programa de Vacinação Portu-
guês é dos mais completos do mundo, ou 
seja, o estado disponibiliza gratuitamente 
um número mais elevado de vacinas contra 
diversos agentes infeciosos, que nos outros 
países.

Existem muitos tipos de vacinas, no conjun-
to conferem-nos a imunidade adquirida arti-
ficial. As vacinas são diferentes, não só pelo 
agente, de que nos estão a proteger, mas 
também quanto à sua formulação e modo de 
administração.

Dentro do frasco que contém a vacina, está a 
doença infeciosa da qual nos queremos pro-
teger. Confusos!?

A verdade é a vacina não é, nem mais nem 
menos, que uma determinada quantidade de 
agentes infeciosos, ou partes desses agen-
tes, administrados de forma controlada para 
que os nosso sistema imunitário reaja e pro-
duza anticorpos que futuramente, numa si-
tuação de doença real, de imediato comecem 
a atuar contra o agente infecioso (antigénio). 
Esta luta anticorpo-antigénio irá destruir o 
agente infecioso e não iremos adoecer por 
causa desse agente infecioso.

As vacinas são muito importantes na infân-
cia, uma vez que o sistema imunitário ainda 
não está totalmente desenvolvido. Relati-
vamente à polémica que existe atualmente, 
em que alguns elementos da sociedade não 
concordam com a administração de vacinas, 
a Senhora Enfermeira esclareceu-nos que 
é uma opção que os pais devem tomar de 
forma consciente. Caso não queiram que os 
filhos tomem vacinas terão que assinar um 
documento responsabilizando-se por tal. 
Neste processo, há apenas uma única exce-
ção: a vacina contra o tétano. No caso desta 
vacina, em 1962, legislou-se no sentido des-
ta ser obrigatória. Como a Lei nunca foi re-
vogada, ela mantém-se obrigatória até hoje. 

E você, sabe onde está o seu cartão de vaci-
nas? Preocupa-se em analisar regularmente 

o seu cartão de vacinação? Tem as vacinas 
todas em dia?

Se sim, parabéns!

Se não, talvez esteja na hora de ir ver!...

Visita de estudo ao pavilhão do conheci-
mento

No dia 27 de novembro participaram numa 
visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimen-
to, onde puderam visitar três exposições e 
realizar diversas atividades interativas.

Viral - uma exposição contagiante

Esta exposição foi criada pelo Pavilhão do 
Conhecimento – Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica, em cola-
boração com outros dois centros de ciência 
europeus (Cidade das Ciências e da Indús-
tria, em Paris e Heureka, em Helsínquia). A 
exposição tem 24 módulos independentes, 
que vistos de fora parecem representações 
de vírus.

Entrámos na expoição através de um túnel, 
onde se ouve espirar. Atchim! Um jacto de 
gotículas atingiu-nos em cheio. Estaremos 
contagiados? 

Inicia-se a visita pelos agentes infeciosos e 
avança-se para as outras formas de contá-
gio. Há módulos mais dinâmicos, outros que 
convidam à reflexão, uns mais intimistas, 
outros mais sociais. Há um módulo sobre o 
gesto diário de lavar as mãos, a sua impor-
tância, como o fazer, o seu efeito na redução 
da transmissão de doenças. 

Esta exposição não é apenas uma exposição 
sobre vírus ou doenças infeciosas— é uma 
exposição sobre o contágio e a transmissão 
de doenças, mas também de ideias e de com-
portamentos.

O que significa ser viral? São apresentadas 
as várias dimensões da palavra “VIRAL”. 
Possivelmente, para as gerações mais novas, 
o termo está mais relacionado com as redes 
sociais, mas para as gerações mais velhas, a 
palavra associa-se mais à saúde ou à doença. 

Esta exposição foi uma oportunidade para 
rever conhecimentos adquiridos na sala de 
aula e brincar com eles de uma forma diver-
tida. Para os alunos de Saúde foi sem dúvida 
um experiêncoa inesquecível! Quando lhes 
dissemos que tinhamos que sair, porque se 
aproximava a hora de almoço, e à tarde ti-
nhamos mais trabalho para fazer, ouviram-
-se várias vozes em unissono: Mas… já!?...

Espinafres & Desporto – uma exposição 
com muita saúde

A exposição Espinafres & Desporto foi uma 
nova exposição que encontrámos no Pavi-

lhão do Conhecimento, que muito nos agra-
dou. Nesta exposição tivemos oportunidade 
de brincar com a saúde, o desporto e a ci-
ência! 

Testámos os nossos limites e ficámos a sa-
ber o que é preciso para ter um estilo de vida 
saudável!

Ao percorrer todas as áreas da exposição, 
da cozinha ao parque e à zona de fitness, 
foi possível experimentar vários módulos in-
teractivos onde a actividade física e o corpo 
humano estão em destaque.

Ao passear pelo parque foi possível saltar, 
correr, pedalar e descobrir o que acontece ao 
corpo quando fazemos exercício físico.

Na cozinha, constatámos que somos o que 
comemos, testámos hábitos alimentares e 
avaliámos a nossa alimentação.

Na zona de fitness medimos a tensão arte-
rial, fizemos um check-up e os nossos resul-
tados foram registados num cartão de saú-
de, que imprimimos com a nossa foto.

Depois de passarmos por aqui ficámos ainda 
mais motivados para ter um estilo de vida 

saudável, onde a prática do exercício físico 
e uma boa alimentação, não podem ser ig-
norados.

Exposição Explora – um turbilhão de fenó-
menos naturais

Esta exposição foi concebida originalmen-
te para o Exploratorium de São Francisco, 
expandindo-se depois para os centros de ci-
ência, em todo o mundo. Tem cerca de 40 
módulos interactivos que de forma autóno-
ma pudemos descubrir, experimentar e des-
frutar. 

A exposição Explora está dividida em cinco 
áreas temáticas:

Luz - Combinam-se luzes de várias cores, ob-
servam-se os efeitos de lentes e de prismas, 
descobre-se o arco-íris em bolas de sabão 
e fazem-se muitas outras experiências que 
lançam luz sobre os mais variados fenóme-
nos.

Visão - Como funcionam os nossos olhos? 
Porque vemos o mundo como o vemos? Será 
que as coisas são exactamente como as ob-
servamos? Neste espaço obtivemos a respos-
ta para algumas destas questões.

Percepção – A certeza de que não “vemos” 
apenas com os nossos olhos. O cérebro de-
sempenha um papel fundamental na forma 

como interpretamos o mundo. Encontrámos 
ilusões de óptica e desafios de pôr a cabeça 
a andar à roda. 

Ondas - Será que conseguimos ver o som? 
parar uma onda? observar as harmónicas 
numa corda de guitarra? Este foi o desafio 
lançado e as respostas estavam lá!

Sistemas (bué) complexos – Descobrimos 
como se forma a paisagem dunar, lentamen-
te modeladas pelo vento, sentimos a brisa de 
um tornado e modelámos rios, lagos, mares, 
montanhas…

A visita a esta exposição foi sem dúvida, um 
contributo importante para que as aprendi-
zagens nas diciplinas de Física e Química e 
de Biologia fosem apresentadas de uma for-
ma mais simples e perceptível.

Visita de estudo à Exposição Real Bodies— 
Descubra o Corpo Humano

No dia 27 de novembro os alunos participa-
ram numa visita de estudo à Cordoaria Na-
cional, um espaço considerado Monumento 
Nacional desde 1996 e que tem uma sala 
para exposições com mais de 1700 metros 
quadrados. Neste espaço encontrámos a Ex-
posição Real Bodies, com mais de 350 órgãos 
e corpos humanos reais. A maioria destes ór-
gãos e corpos são de cidadãos que viveram 
na China, e que doaram os seus corpos para 
a ciência, ou que, depois de morrerem, não 
foram reclamados.

Real Bodies foi uma fascinante viagem pelo 
corpo humano – uma máquina complexa, 
maravilhosa e perfeita. A maioria de nós, 
não fazemos ideia do que existe sob a nossa 
pele e de como funciona o nosso corpo. Real 
Bodies é uma exposição que nos mostrou 
o que se passa no interior do nosso corpo, 
atravessando os diversos sistemas que o 
compõem: esquelético, muscular, digestivo, 
circulatório, respiratório, nervoso, reprodu-
tor e urinário, tantos quantos as salas visi-
tadas. 

Os corpos e órgãos foram preparados por 
uma técnica muito sofisticada - técnica de 
polimerização, que permite que os corpos 
e órgãos humanos permaneçam inalterados 
ao longo do tempo. No mundo inteiro, ape-
nas duas universidades realizam esta técni-
ca.

O objetivo desta exposição é mostrar o de-
licado equilíbrio de tudo o que se passa no 
nosso corpo e revelar de que forma as nos-
sas opções de vida afetam os nossos siste-
mas biológicos.

Visitar esta exposição foi sem dúvida um de-
safio e uma experiência que jamais iremos 
esquecer. Não só pelo aspeto didático que a 
exposição nos trouxe, mas também pelo as-
peto ético que nos foi incutido no início da 
visita. Tratam-sede corpos e órgão humanos, 
de pessoas como nós, que pelo seu altruí-
mo ou porque não tinham famílias, foram 
oferecidos à CIÊNCIA, para que nós, agora, 
pudéssemos aprender com eles. Este facto 
mereceu-nos o maior dos respeitos. 

A visita à exposição impôs-se pela apren-
dizagem, pelo expetacular, mas sobretudo 
pelo silêncio!

Recentemente os alunos da turma TAS 15 
assistiram também à peça de teatro “Terra 
Sonâmbula”, de Mia Couto, apresentada pela 
companhia de teatro ESTE, na Moagem no 
dia 18 de Novembro. 

E, integrada na semana da Eliminação da 
Violência contra as Mulheres, que se assinala 
a 25 de novembro, no dia 23 na participaram 
numa atividade de teatro de objetos a  par-
tir do texto autobiográfico, dinamizado por 
Sílvia Pinto Ferreira, da Quarta Parede, Licen-
ciada em Estudos Teatrais. 

Estas duas atividades foram organizadas no 
âmbito da disciplina de Português, com a 
Professora Teresa Correia.
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Equipa Elementos Nome do Filme Género

DARK MOON

Cristiana Correia

Daniel Vaz 

Gonçalo Mação 

Inês Li 

João Grilo 

José Costa 

Simão Bárbora

A Última Missão Super-heróis

INDECISOS 3D

Ana Dias 

Ângela Maio 

Bruno Diogo 

Cláudia Silvestre 

Daniela Canarias 

Miguel Maroco 

Rita Valente 

Samuel Ramalho

Dupla Identidade Terror

OS GRÁFICOS

Daniel Opinião 

Inês Martins 

Luana Patrício 

Sara Patrício

O Quotidiano Amigos

Decorreu em Castelo Branco nos dias 6, 7 e 8 de novembro, o concurso 48 Hours 
Film Project que, pelo segundo ano consecutivo, contou com a participação de 
equipas constituídas por alunos do Agrupamento de Escolas do Fundão.

Nesta edição concorreram três equipas, duas da turma D3D14 e uma da turma 
AGR13, que no sorteio do tipo de filme lhes coube fazer um filme de terror, de 
super-heróis e de amigos.

O concurso consistiu em realizar um filme com o máximo de 7 minutos desde 
as 19.00 horas do dia 6, sexta feira, altura em que é sorteado o género de filme 
pelas equipas e dado a conhecer o personagem, o adereço e a frase obrigató-
rios. Depois as equipas constroem a história e o guião, escolhem os locais de 
rodagem, recolhem as imagens no exterior ou no estúdio, fazem a edição e 
adicionam o som (música, ruídos, locução, etc.). às 19.00 horas do dia 8 estava 
tudo entregue.

Pelo meio ficaram experiências inesquecíveis, com peripécias e problemas que 
foram ultrapassados, e, sobretudo, um grande trabalho de equipa e de entreaju-
da sem o qual não teria sido possível concluir os filmes. Os alunos foram atores, 
figurantes, realizadores, assistentes de realizador, caracterizadores, figurinis-
tas, editores de vídeo e de som… enfim, experimentaram um pouco de tudo e 
em 48 horas.

As equipas e os filmes, que foram sempre acompanhados por dois professores 
da área das artes:

48 Hours Film Project

PRÉMIOS RECEBIDOS

INDECISOS 3D

OS GRÁFICOS

DARK MOON
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De novo o Festival dos Míscaros e, de novo, a participação dos alunos de Artes.
Nesta edição que decorreu nos dias 13, 14 e 15 de novembro, participaram os alunos 

do 11º e 12º anos de prosseguimento de estudos das artes, com a colaboração da turma 

do 10º ano das artes e da turma do curso profissional de Técnico de Artes Gráficas. Os 

projetos, numa totalidade de oito instalações, estiveram expostos em diversos espaços 

públicos da aldeia do Alcaide e resultaram de uma parceria entre o Agrupamento de Es-

colas do Fundão e a Liga de Amigos do Alcaide. 

As instalações procuraram respeitar uma preocupação da Liga de Amigos, no sentido de 

se utilizarem preferencialmente materiais recicláveis e não de plástico. Esta preocupação 

ambiental foi respeitada, tanto quanto foi possível, e os trabalhos, da inteira responsabi-

lidade e autonomia dos alunos, foram realizados fora dos tempos letivos das disciplinas 

e acompanhados por dois professores da área das artes.  

As oito intervenções de quatro equipas foram as seguintes:

LATIFUNGOS-LACRIFUNGOS – Diana Masceiras; Inês Inácio; Tiago Geraldes e 
Thierry Pires – 11º CSEAV.
(DES)SENTAR / EN(TRANÇA)DOS / ESTENDE(DAL) / NEBLINA / CÁ ENTRE NÓS 
– Alexandra Agostinho; Inês Santos; Joana Gonçalves – 12º CAV.
FASCÍNIO DA MENTE - Alexandra Alves; Patrícia Martins - 12º CAV.
REAÇÕES - Catarina Martins ; Elisabete Rito
DE ONDE VIEMOS? QUEM SOMOS? PARA ONDE VAMOS? – Daniel Opinião; Inês 
Martins; Luana Patrício; Sara Patrício – AGR13.

Deixamos aqui algumas imagens da autoria da Inês Inácio.


