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CAMINHO PARA A IGUALDADE - P4

No dia 10 de dezembro decorreu na 
biblioteca da nossa escola a atividade 
“Descobrir Caminhos para a Igualda-
de”, organizado pela docente Ana Brio-
so, no âmbito da direção de turma e 
com a colaboração da BECRE,...

O “IGNOTO PASTOR” - P5

Na vastidão do território português, 
no lugar de Boxinos, concelho do Fun-
dão, em pleno século XX, a atividade da 
pastorícia era algo que marcava a pai-
sagem das nossas serras. Desta época, 
ficou um dos objetos que damos a co-
nhecer. Um apito.

NOVO PROJETO ERASMUS - P10

Novo Projeto Erasmus: Preventing early 
school leaving through creativity and 
wellbeing of body and soul, Prevenir o 
abandono escolar precoce através da 
criatividade e do bem estar do corpo e 
da mente.

CIDADANIA, IMIGRAÇÃO ILEGAL - P11

A imigração ilegal é a migração de pes-
soas para um país em violação das leis 
de imigração desse país ou a residên-
cia contínua de pessoas desprovidas de 
documentação que as autoriza a viver 
naquele país.

PROJETO MENTES EMPREENDEDORAS

A nossa escola inscreveu-se em finais 
de novembro no Projeto Mentes Em-
preendedoras - Inspira o teu Professor 
(2020-2021) dirigido ao 7º ano. Todas 
as turmas tiveram conhecimento e ade-
riram as DT das turmas A, B, C, D e E.

O PODER DA ARTE - P15

Sempre que passava naquela rua, sen-
tia-me desconfortável. Acho que era 
por causa daquele velho, ferrugento e 
horroroso portão enorme. Não sei por-
quê, aquele portão sempre me transmi-
tiu muito má energia; ...

AGRADECIMENTO - P16

Estamos em 2021. Passámos 2020 com 
muita dificuldade. Muitas oportunida-
des perdidas, muitas celebrações não 
celebradas, muitos abraços que não 
foram dados, muitos sorrisos que não 
foram mostrados...

TRADICIONES NAVIDEÑAS - P21

Las fiestas navideñas son sinónimo de 
alegría, de unión familiar y facilidad en 
todo el mundo y España no es excep-
ción. En las casas, para estas fechas, 
además de adornar el árbol de Navidad 
se suele poner también...

CONCURSO DE LEITURA PARA PAIS
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Sabia que existem flores, folhas, frutas 
e legumes que contêm substâncias que 
podem ser usadas como indicadores 
ácido-base e de pH? - P09

ENTREVISTA A LUÍSA DUCLA SOARES
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EDITORIAL

Estêvão Gouveia Lopes

Quero saudar toda a comunidade educativa, em especial Professores, Pessoal não 
Docente, alunos e Encarregados de Educação, pela coragem que têm tido na luta 
contra esta pandemia. Há mais de um ano que estamos a lutar contra um vírus 
que desorganizou por completo a nossa vida e que nos tem afetado profunda-
mente na nossa prática pedagógica.

Apesar de tudo isto, temos conseguido manter as 
atividades letivas quer presencialmente, quer com 
o ensino à distância, a que fomos obrigados recen-
temente. Incompreensivelmente, perdemos 2 sema-
nas de aulas, facto que vai ter como consequência 
o arrastar do ano letivo, com fortes impactos nos 
exames e no ensino profissional.

Penso que é consensual que ensino à distância não 
tem o mesmo efeito pedagógico do ensino presen-
cial. Temos a consciência que os alunos com mais 
dificuldades e das idades mais baixas têm grande 
dificuldade em adapta-se a uma estratégia pedagó-
gica que não tem o apoio presencial do professor. 
Contudo, é para nós gratificante fazer a monitoriza-
ção com os Encarregados de Educação e saber que 
consideram o trabalho desenvolvido muito positivo, 
e que melhorou mesmo relativamente ao ano letivo 
anterior (em que a avaliação foi bastante positiva).

Em todo este processo temos que salientar o traba-
lho dos Diretores de Turma que são a pedra base de 
todo o edifício construído. São eles que coordenam 
não só a interação com os Encarregados de Educa-
ção e alunos, mas também o trabalho de coorde-
nação com os professores da turma. Este papel é 
fundamental para que tudo funcione da melhor for-
ma presencialmente, mas ainda mais importante na 
educação à distância. Sem esta coordenação, e dos 
coordenadores que os coordenam que são simulta-
neamente Diretores de Turma, era impossível obter 
os resultados avaliativos que temos.

Temos também que reconhecer o trabalho de par-
ceria que temos desenvolvido com as entidades ex-
ternas, em especial a Câmara Municipal do Fundão. 
O papel que tiveram no apoio logístico à Educação à 
distância é louvável. Sem este apoio muitos alunos 
não teriam material informático e rede de dados que 
lhes permitisse acompanhar o processo que imple-
mentamos. O Ministério da Educação atrasou-se, e 
muito, na distribuição destes equipamentos e só o 
empenho desta câmara permitiu ultrapassar os pro-
blemas existentes.

A nível interno temos que louvar o trabalho desen-
volvido pela grande maioria dos professores, mas 
temos que realçar duas estruturas em especial. Uma 
é a EMAEI (Equipa Multidisciplinar Apoio à Educação 
Inclusiva) pelo trabalho que têm feito no acompa-
nhamento dos alunos com mais dificuldades, e nas 

respostas e estratégias que têm concretizado para 
minorar as dificuldades sentidas por muitos alunos. 
A outra estrutura é a BECRE (Biblioteca / Centro de 
Recursos) que tem desenvolvido um trabalho impor-
tantíssimo no apoio a todo o processo e mesmo no 
desenvolvimento de atividades durante este perío-
do.

Relativamente à BECRE salienta-se o trabalho de 
coordenação do empréstimo de meios informáticos 
e resolução de problemas ao nível do software, sem-
pre que o apoio da câmara não é possível. Este tra-
balho tem exigido o trabalho presencial diário dos 
responsáveis por este serviço. Além deste trabalho 
(dum verdadeiro Centro de Recursos) apoiam, em 
conjunto com os Assistentes Operacionais, vários 
alunos que estão na escola para terem o apoio que 
não podem ter nos seus agregados familiares. É 
também de salientar que, apesar da situação da pan-
demia e da ausência física dos alunos, promoveram 
a entrega takeaway de livros e concursos para envol-
ver os Encarregados de Educação nas atividades do 
agrupamento. Não ficaram parados, argumentando 
com a pandemia para justificar a inatividade, mas 
antes reinventaram novos modos de promover ativi-
dades e desempenhar de forma eficaz a sua função. 
Esta forma proativa de encarar as funções a desem-
penhar é um exemplo do que todos podemos fazer 
em relação ao que nos propusemos.

Termino com uma palavra de esperança para todos 
os nossos alunos, que neste momento sentiram 
mais do que nunca o que é a escola. Como todos 
viram, a escola é muito mais do que o ensino em 
sala de aula, ou a aprendizagem realizada nas suas 
múltiplas vertentes. É também um espaço de conví-
vio e amizade, de acompanhamento e conforto seja 
por parte dos amigos ou dos profissionais. O papel 
da escola é central na nossa sociedade e nessa ins-
tituição em que a  esmagadora maioria dos alunos 
se sente feliz e acompanhado. Só dessa forma se 
compreendem as manifestações dos alunos do 1º 
ciclo quando souberam que iriam regressar presen-
cialmente à escola no dia 15 de março.

São estes sentimentos de felicidade dos nossos alu-
nos que nos fazem sentir o importante papel que 
desempenhamos. Ver a felicidade dos nossos alu-
nos é suficiente para esquecer todas as dificuldades 
por que temos passado.
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I EDIÇÃO DE CONCURSO DE LEITURA PARA PAIS

A 1ª Edição do Concurso de Leitura para 
Pais (CLP) é uma iniciativa da Biblioteca 
Escolar do Agrupamento de Escolas do 
Fundão e decorre entre o dia 1 de feve-
reiro e o dia 24 de março de 2021.

O objetivo principal do Concurso de 
Leitura para Pais é estimular o gosto 
e o prazer da leitura, para melhorar o 
domínio da língua portuguesa, a com-
preensão leitora e os hábitos de leitura, 
bem como reforçar a participação dos 
Pais e Encarregados de Educação nas 
atividades promovidas pelo Agrupa-
mento de Escolas do Fundão.

Inscreveram-se 18 pais / mães / encarregados de educação. A obra a ler é o Ca-
sos do Beco das Sardinheiras, de Mário de Carvalho.

A prova decorrerá online e terá lugar no dia 11 de março, pelas 18h30.

Foi adquirido fundo documental para a biblioteca, com o intuito de actualizar o 
existente, destacando-se livros de Filosofia, de Cidadania (solicitados por alguns 
docentes), de Literatura e livros infanto-juvenis em português e inglês. Estes no-
vos livros têm sido divulgados na biblioteca em linha, sempre com o cuidado de 
fornecer uma sinopse e mencionar se fazem parte do Plano Nacional de Leitura.

CONCURSO DE LEITURA PARA PAIS

LIVROS NOVOS NA BIBLIOTECA

No âmbito da comemoração dos 150 
anos da Tabela Periódica dos Elemen-
tos e com o objetivo de promover pon-
tes entre ciência, arte e literatura, foi 
instalada, em janeiro deste ano, na en-
trada da biblioteca uma grande tabela 
periódica. Esta atividade do Departa-
mento de Ciências Experimentais em 
articulação com a Biblioteca foi dina-
mizada pela docente Maria José Pires, 
da equipa funcional da BECRE com os 
alunos do 11ºCT1, no ano letivo de 
2019/2020.

Tabela Periódica de Elementos na Biblioteca

A Luana Abelho é uma fre-
quente colaboradora da 
biblioteca. Desta vez, en-
viou-nos, através da sua pro-
fessora de francês, Daniela 
Martins, um texto da sua au-
toria que nos dá a conhecer 
a tradição do Dia de Reis em 
França. Graças ao trabalho da 
Luana.

C’EST QUOI LA GALETTE DES ROIS?

Tous les ans, en France, on mange plus 
de 32 millions de Galettes des Rois, car 
le 6 janvier, c’est la fête de l’Épiphanie.  
Mais est-ce que vous connaissez 
l’histoire de cette tradition française?

Selon la tradition chrétienne, l’Épiphanie 
est l’occasion de célébrer l’arrivée des 
Rois Mages à Bethléem, douze jours 
après la naissance de Jésus, donc le 6 
janvier. Mais cette fête était déjà cé-
lébrée bien avant l’avènement de la 
religion chrétienne. Ainsi à l’origine, 
il s’agit, dans l’Antiquité,  de fêter le 
Dieu Dionysos. Au Moyen Âge, on parle 
d’un gâteau rond et doré qui ressem-
ble au soleil et fait penser au culte des 
Saturnales et donc au solstice d’hiver 
et d’été.

À l’origine, les Galettes des Rois étaient 
de simples pains dans lesquels on met-
tait un haricot sec en guise de fève, 
symbole de richesse et de fécondité. 
Les Romains utilisaient alors les fèves 
comme bulletin de vote pour élire le roi 
du festin. Aujourd’hui la fève a été rem-
placée par une figurine en plastique ou 
en porcelaine et elle est un véritable 
objet de collection pour beaucoup de 
personnes. La tradition veut que le plus 

jeune se place sous la table et désigne 
à qui correspond chaque part. Celui qui 
trouve la fève choisit un roi ou une rei-
ne, ensuite il doit l’embrasser. L’année 
suivante, il devra confectionner ou 
acheter une Galette des Rois pour par-
tager le jour de l’Épiphanie.

Les régions de France ont aussi appor-
té leurs spécificités aux Galettes des 
Rois, on trouve ainsi le pithiviers,  dans 
le Loiret ; le gâteau des rois, le pastis 
ou la brioche, dans le sud de la Fran-
ce ; la galette comtoise (galette sèche à 
base de pâte à chou recouverte de su-
cre et de beurre, aromatisée à la fleur 
d’oranger), en Franche-Comté ; la nou-
rolle, en Normandie. Mais la préférée 
des Français est la Galette des Rois à la 
frangipane !

Voulez-vous faire une Galette des Rois? 
C’est très facile ! Alors vous avez besoin 
de deux rouleaux de pâte feuilletée, 
trois œufs, 80 g de sucre en poudre, 60 
g de beurre ramolli, 125 g d’amandes 
en poudre, une fève et une couronne. 
C’est parti ! Il faut d’abord commencer 
par faire la frangipane, pour cela on 
mélange le sucre avec les œufs, ensui-
te on ajoute la poudre d’amandes et le 
beurre ramolli.

On déroule les deux pâtes feuilletées, 
sur la première on étale la frangipane 
et il ne faut surtout pas oublier d’y dé-
poser la fève avant de recouvrir avec le 
deuxième rond de pâte. Avec un cou-
teau, on fait des rayures, dans un sens 
et dans l’autre, on dore au pinceau 
avec du jaune d’œuf et direction le four 
chaud (200º) environ 20 minutes. Re-
tirez du four, laissez refroidir un peu 
et…

 Hum ! Régalez-vous !

A TRADIÇÃO DO DIA DE REIS EM FRANÇA
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A Biblioteca tem investido na articu-
lação entre ciclos de ensino do Agru-
pamento, sem esquecer, neste caso, o 
primeiro ciclo e o ensino pré-escolar. 
Assim, foram desafiados os alun@s 
vencedores/as da primeira fase (esco-
lar) do Concurso Nacional de Leitura, 
de 2º e 3º ciclos e ensino secundário, 
para que fizessem leitura de livros in-
fantis para podermos partilhar com 
@s docentes do ensino pré-escolar e 

LEITURAS PARTILHADAS 

do 1º ciclo. Foram já feitas quatro lei-
turas – pelas alunas Beatriz Leal, do 
TAL20; Matilde Brito, do 6ºA; Alice San-
tareno, do 6ºA e Maria Carolina Encar-
nação, do 5ºC.

Podem assistir a estas leituras no blo-
gue da biblioteca: http://biblioteca-
saef.blogspot.com e no site https://
sites.google.com/esfundao.pt/a-mi-
nha-biblioteca.
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O projeto Metamorfoses, resultante de 
uma articulação entre o Departamento 
de Ciências Experimentais, o Departa-
mento de Ciências Sociais e Humanas 
e a BECRE, “ET XXI”, foi selecionado a 
nível nacional, tendo recebido  uma 
verba de 1000 euros em fundo docu-
mental, no âmbito do Plano Nacional 
de Leitura. Já se iniciou a fase de ela-
boração de um conto de ficção científica, tendo decorrido sessões de trabalho 
entre os alun@s dos 11ºCT2/CTCAV, a docente Teresa Ramos e os professores 
bibliotecários.

UM DIA NA VIDA DE UM CIDADÃO NA GRÉCIA

Diana Coutinho, 7ºA

A Diana Coutinho, aluna do 
7º A, é uma colaboradora 
habitual do blogue da Biblio-
teca. Desta vez, trouxe-nos, 
através da sua professora de 
História, Ana Brioso, o relato 
sobre a vida de um cidadão 
na Grécia Antiga e acompa-
nhou o texto com um dese-
nho da sua autoria. Parabéns, 
Diana, pelo teu trabalho!

Vivia em Atenas um cidadão, de seu 
nome Samuel, que se dedicava ao co-
mércio. Samuel vivia com sua mulher 
Helena, e seus dois filhos. Benjamim de 
8 anos e Ravi com 19 anos. Ravi estava 
há um ano no serviço militar enquanto 
Benjamim já iniciara a escola, onde to-
cava lira, e gostava muito da disciplina 
de oratória tal como seu pai, para um 
dia se dedicar à vida política. Esta fa-
mília vivia numa casa bem ornamenta-
da junto ao principal Porto de Atenas, 
graças ao poder que Samuel adquirira 
sendo um dos mais respeitados merca-
dores.

Certo dia Samuel saíra de casa, em di-
reção à Ágora para conhecer o resulta-
do do sorteio de cargos políticos. Esta 
votação demorava muito tempo pois 
existiam vários órgãos do poder demo-
crático que eram constituídos através 
do sorteio, como a Bulé ou o Helieu. 
Enquanto isso, a sua mulher entregou 
Benjamim ao pedagogo para o levar à 
escola. Ainda na Ágora, Samuel pas-
sou por um mercado de trocas comer-
ciais e aí viu um homem que parecia 
estar perdido, então ele aproximou-se 
de Samuel com esperança de que ele 
o ajudasse. Começou por se apresen-
tar, disse que vinha de Creta uma ilha 
grega. Atravessou de barco até Espar-
ta, seguiu até Corinto onde pernoitou 
e chegou a Atenas. Este meteco de 
seu nome Heitor veio viver para casa 
de uns primos afastados, para os aju-
dar coma atividade artesanal. Mas an-

tes de Samuel o encaminhar para casa, 
apresentou-lhe a pólis. Como estavam 
na Ágora dirigiram-se primeiro à necró-
pole, o cemitério onde eram sepulta-
dos todos aqueles que morressem em 
Atenas. Mas um dos sítios que Heitor 
mais queria conhecer era a Acrópole. 
Era a parte mais alta da pólis, e onde se 
encontravam os templos como o Pár-
tenon, dedicado à deusa Atena, admi-
rado pela sua a beleza e simetria. Era 
na Acrópole que se praticava o culto 
público, faziam-se procissões e sacri-
fícios de animais. Saindo da acrópole 
atravessaram as muralhas e foram até 
ao Porto de Atenas, onde Samuel fazia 
a exportação em grandes navios, de ar-
mas, vinho, azeite e cerâmica.

Finalmente partiram para a zona rural 
onde ficavam as habitações dos mete-
cos, e de cidadãos com menores con-
dições e assim se despediram. Samuel 
passou o resto da tarde a treinar para 
as olimpíadas gregas, que se davam no 
mês seguinte. Depois ficara numa pis-
cina a relaxar.

Chegou o pôr-do-sol e com ele o frio 
começou a apertar, convidou então al-
guns amigos para tomarem a refeição 
quente do dia e discutirem política e 
filosofia, os assuntos mais abordados 
entre os cidadãos. Era já tarde. Samuel 
foi à janela despedir- se do mar como 
sempre fazia, rezando assim a oração 
da noite.

METAMORFOSES

Tendo em conta o encerramento do 
ensino presencial e o início das ativi-
dades letivas à distância, a Biblioteca 
desencadeou iniciativas que pudessem 
apoiar docentes e alunos no funciona-
mento deste regime e minimizar o tem-
po de adaptação ao mesmo. A forma 
como contribuiu para esse apoio foi a 
criação, durante as duas semanas de 
inexistência de atividades, de um sí-
tio na internet, que complementasse 
os restantes canais de comunicação já 
existentes. 

O que pode encontrar neste site? 

Recursos para o ensino à distância (tu-
toriais sobre o Calendário Google, Pa-
dlet, Google Forms…), recursos online 

SITE DA BIBLIOTECA

para várias disciplinas e as hiperliga-
ções para a Escola Virtual, a Aula Digi-
tal da Leya, Classroom e o Estudo em 
Casa); hiperligações para a biblioteca 
em linha; documentos com mos livros 
do PNL existentes na biblioteca; o ca-
tálogo online através do qual poderão 
pesquisar um livro que queiram requi-
sitar e saber da sua existência e dispo-
nibilidade; o serviço de Takeaway, para 
que possam continuar a dispor do acer-
vo existente, não só em termos de fun-
do documental, mas também DVD’s, 
com a respectiva explicação dos proce-
dimentos e contactos; leituras partilha-
das e visitas virtuais pelas estantes. 

O link para o site é https://sites.google.
com/esfundao.pt/a-minha-biblioteca.

Equipa da BECRE 

“Descobrir Caminhos para a Igualdade” 
– Atividade com duas EE do 7º A

No dia 10 de dezembro decorreu na 
biblioteca da nossa escola a atividade 
“Descobrir Caminhos para a Igualdade”, 
organizado pela docente Ana Brioso, 
no âmbito da direção de turma e com 
a colaboração da BECRE, com a turma 
A de 7º ano, tendo como dinamizado-
ras da atividade duas encarregadas de 
educação, Maria de Fátima Silva C. Fra-
dique e Filomena da Conceição Pinto 
Correia Martins.

A sessão abordou a problemática do 
Bullying, tendo começado com o visio-
namento do filme O Cabeçudo de Nel-
son Fernandes (com a participação do 
Projeto Matriz E5G). A partir do filme, 
foi levado a cabo um diálogo reflexi-
vo sobre as situações de Bullying que 

DESCOBRIR CAMINHO PARA A IGUALDADE

afetam a saúde. Depois de um desafio 
com “mensagens de compromisso”, foi 
recitado e interpretado o poema “Igual 
Desigual”, de Carlos Drummond de An-
drade. 

A sessão terminou com uma atividade 
artística, que envolveu a criação livre 
de “mensagens”, recorrendo à técnica 
de “découpage de Picasso”, a partir do 
mote “Se assistires a atos de Bullying 
repetidamente, que mensagens gosta-
rias de passar? Ou “E se fosses alvo de 
Bullying?”.

As encarregadas de educação que dina-
mizaram a sessão, terminaram com a 
oferta aos alunos de um “marcador de 
compromisso”.

Os trabalhos realizados pelos alunos 
estiveram  expostos na biblioteca.

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt



Carlos Rodrigues

Um é pastor e o outro é Desig-
ner.
Por maior que seja o esforço, 
o tema vai dar sempre ao mes-
mo. Um dia as coisas terão de 
mudar.
Dois objetos, dois autores dia-
metralmente opostos, até geo-
graficamente.
Neste artigo não se quer con-
frontar uma coisa com a outra, 
até porque não se pode com-
parar aquilo que não é compa-
rável
Deixamos ao leitor a determi-
nação da diferença, semelhan-
ça ou relação.
Uma coisa é certa. São dois 
objetos. Um do século XX e o 
outro do século XXI. Um é da 
nossa região, o outro é chinês.
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Na vastidão do território português, no lugar de Bo-
xinos, concelho do Fundão, em pleno século XX, a 
atividade da pastorícia era algo que marcava a paisa-
gem das nossas serras. Por aqui e por ali, a paisagem 
estava “pintalgada” por uma atividade praticamente 
inexistente nos dias de hoje. Desta época, ficou um 
dos objetos que damos a conhecer. Um apito.

Vamos designa-lo de resquício. Também poderia ser 
um vestígio – arqueológico – de evidências físicas 
sobre um passado. Não o vamos interpretar como 
um documento ou um registo histórico conducente 
a uma melhor compreensão da nossa cultura. Por-
que não somos os mais qualificados para esse tipo 
de interpretação documental, vamos dizer que é um 
objeto antigo, feito pelo Homem e que preserva uma 
história passada, da sociedade Humana. Portanto, 
um artefacto cultural.

Mais do que um artefacto – objeto produzido por 
trabalho manual – é um utensílio, uma ferramenta de 
trabalho. É um apito relacionado com a pastorícia e 
soluciona a falta de uma habilidade. Por vezes, orien-
tar a cabrada exigia a expressão de um som agudo, 
estrídulo e prolongado. Na ausência desta habilida-
de, faz-se uso de um instrumento, que com o sopro, 
resolve e muito bem, o problema.

O outro objeto, “Tile, Incense Holder”, do Designer 
Lu Yongzhong, é um produto de quem procura inspi-
ração entre o tradicional e o moderno. Neste precá-
rio equilíbrio está uma filosofia de “meio cheio, meio 
vazio”, em que se aproveita as linhas, as luzes e as 
sombras para o elevar acima da mediocridade e da 
banalidade. Um Designer filósofo. Uma pessoa com 
origem na montanha, na terra, paisagens e artefac-
tos e é daí que reúne e dispõem metodicamente as 
partes num todo, a base da sua essência. O ser e a 
natureza das coisas como unidade por um lado e a 
função por outro.

Podemos afirmar que se trata de um objeto “porta-
-voz” de uma identidade, portador de uma herança 
cultural revestido de uma estética contemporânea.

Dois inestimáveis objetos aos quais os artífices ou 
artesãos investiram de forma continuada os seus sa-
beres – cada um à sua maneira – e que refletem as 
realizações e o cultivo pessoal dos seus criadores. 
Com subtileza de linhas e de escalas, representam 
a melhor combinação entre uma “estética” e o en-
genho Humano. A “pedra da serra” por um lado e a 
madeira de Nogueira por outro, ambas exibem natu-
ralmente as cores naturais e as finas texturas.

O que na sua essência as une – habilidades tradi-
cionais, saber de experiência feito, durabilidade, e 
beleza – não as separa as condições tecnológicas 
modernas.

Não parece arrogo afirmar que se trata de dois obje-
tos purificados por um mesmo processo e pela mes-
ma racionalidade estrutural que lhe conferem valor 
permanente.

Duas culturas, dois “artífices”, dois objetos de um 
minimalismo revelado na forma e marcados por uma 
introspeção e um reino sem limites para a conceção.

Como foi dito no artigo de dezembro, “Não é fácil 
falar de um Design “Miesiano”, que reduz a essência 
ao mínimo e coloca o entono na questão da razão da 
sua existência e na pertinência da sua finalidade”. 

Para a próxima, porque estas coisas não são fáceis, 
talvez fique aqui pela nossa região e pela quintes-
sência do equilíbrio entre a utilidade e a exploração 
de materiais e formas que contêm a origem da vida 
natural. Estava aqui a pensar que o melhor é mesmo 
escolher um ponto específico no tempo e no espaço; 
parece-me ser o mais apropriado.

O “IGNOTO PASTOR” E O DESIGNER LU YONGZHONG

CURIOSIDADE

Porque é meu, o “Apito” foi-me oferecido por um aluno que tinha as suas 
origens neste lugar. Boxinos, concelho do Fundão. Lembro-me do rosto 
do miúdo, mas o tempo fez-me esquecer o seu nome.

Por esta altura, na disciplina de Educação Visual, estudava-se na Unidade 
Didática – 1.9, “A Função” e na Unidade Didática – 2, “O Património Cul-
tural”.

Estes artefactos habitualmente usados pelos pastores eram talhados com 
o auxílio de uma navalha. A matéria-prima estava logo ali à mão; a pedra 
da serra muito dúctil, permitia “esculpir” utensílios como este “Apito”.

HOMENAGEM

Hugo Landeiro Domingues, 1975 / 2021

O “ESPAÇO D” quer desta forma expressar homenagem ao Designer e ex-
-aluno desta Escola, Hugo Landeiro Domingues. Nesta breve passagem 
da vida, deixou-nos um legado de princípio de existência, de força e de 
entusiasmo.

O ESPAÇO D ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS TEUS ARTIGOS

“Tile, Incense Holder”, Designer Lu Yongzhong. Foto digitalizada do catálogo 
do autor.

“O Apito”, 1989. Autor desconhecido. Foto Carlos Rodrigues.
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CHANDELEUR

Daniela Martins

As alunas Luana Abelho da turma 8ºC e Clarisse Lourenço 
da turma 8ºD passaram pelo nosso jornal para convidar os 
nossos leitores a conhecerem certas tradições   francesas 
seguidas nos meses de fevereiro e março. Esta atividade foi 
realizada no âmbito da disciplina de Francês. Queremos, 
desde já, pedir aos nossos leitores para que estejam atentos 
a novas publicações no nosso próximo número.

C’est bientôt l’heure… De la Chandeleur ! 

En France, le 2 février, c’est la Chandeleur ! Mais pourquoi fait-on et mange-t-on 
des crêpes ce jour-là? 

Remontons à l’origine de cette fête. Le mot Chandeleur vient du latin «cande-
lorum» qui signifie  chandelle. Autrefois appelée de «Chandeleuse»,  cette fête 
antique célèbre le retour de la lumière et du soleil. Elle existe autant dans le ca-
lendrier chrétien (précisément 40 jours après Noël) comme dans le païen. 

Au long du temps, cette tradition a célébré de nombreuses choses comme la 
purification, les lumières, le Soleil, le printemps, la fécondité, l’abondance des 
récoltes et la prospérité.

Les Romains organisaient une procession en l’honneur du dieu Pan (dieu de la 
Nature), la «Festa Candelarum», agitant des flambeaux en parcourant les rues de 
Rome. Cette fête a donné le nom à la Chandeleur (Fête des Chandelles ou des 
Lumières). Les Celtes avaient eux-aussi des rites similaires, afin de purifier la 
terre et assurer sa fertilité, ils organisaient des processions aux flambeaux dans 
les champs. Pendant ces manifestations, on distribuait des crêpes aux pèlerins 
et on faisait des offrandes. 

La tradition dit que si l’on ne fait pas de crêpes pour la Chandeleur, la récolte 
de blé ne sera pas de bonne qualité et que l’on doit toujours confectionner les 
crêpes avec la farine de l’année antérieure. La forme ronde ainsi que la couleur 
dorée du soleil font penser à l’arrivée du printemps, au retour à la lumière et aux 
longues journées.

Aujourd’hui cette tradition de la Chandeleur est fêtée en famille ou entre amis 
autour de bonnes crêpes salées ou sucrées, tout dépend du goût de chacun. On 
trouve ainsi différentes garnitures comme le sucre, la cassonade, le chocolat, la 
confiture, les fruits,  la glace, le fromage, le jambon, les légumes, entre autres. 
La région de la Bretagne est le berceau de crêpes délicieuses et tout le monde, 
en France, connaît la fameuse crêpe Suzette ! 

Les adultes comme les enfants aiment faire sauter les crêpes, mais il existe de 
nombreuses superstitions autour d’elles. Para exemple on dit que pour chasser 
le mauvais sort,  la première crêpe doit être retournée plusieurs fois afin de por-
ter bonheur. On dit aussi qu’il faut avoir une pièce d’or dans la main droite (ou 
une pièce de monnaie dans la gauche), faire sauter la première crêpe et la garder 
jusqu’à l’année suivante car cela apportera prospérité. Mais attention il ne faut 
pas laisser tomber la crêpe lorsqu’on la fait sauter, sinon… c’est un gage !

Les crêpes font les délices des petits et des grands. Alors qu’attendez-vous ? 
Mains à la pâte et… Bon appétit !

Está a chegar a hora… da «Chandeleur»!

Em França, no dia 2 de fevereiro, festeja-se a «Chandeleur»! Mas por que será 
que se fazem e se comem crepes nesse dia?

Voltemos à origem desta festa. A palavra «Chandeleur» vem do latim «candelo-
rum», que significa «chandelle» ou seja vela. Antigamente dava-se-lhe o nome 
de «Chandeleuse» e com ela celebra-se o regresso da luz e do sol. É uma festa 
que tanto existe no calendário cristão (precisamente 40 dias após o Natal) como 
no pagão.

Assim com o passar do tempo, esta tradição celebrou inúmeras coisas tais como 
a purificação, a luz, o Sol, a primavera, a fecundidade, a abundância das colhei-
tas e a prosperidade.

Os Romanos organizavam uma procissão em honra do deus Pan (Deus da Natu-
reza), a «Festa Candelarum», em que caminhavam com umas tochas acesas pelas 
ruas de Roma. Esta festa deu o nome à «Chandeleur» (Festa das Velas ou das Lu-
zes). Os Celtas também tinham ritos similares, para purificar a terra e assegurar 
a fertilidade, organizavam procissões com tochas pelos campos. Durante estas 
manifestações, distribuíam-se crepes pelos peregrinos e faziam-se ofertas.

A tradição diz que quem não fizer crepes no dia da «Chandeleur», a colheita de 
trigo não será de grande qulidade e que se devem sempre fazer os crepes com 
farinha do ano anterior. A sua forma redonda e a cor dourada como a do Sol lem-
bram-nos a chegada da primavera, o regresso da luz e dos dias mais compridos.

Hoje em dia, a tradição da «Chandeleur» é festejada com a família ou com os 
amigos, comendo crepes salgados ou doces consoante o gosto de cada um. São 
vários os recheios que podemos escolher, tais como açúcar, açúcar mascavado, 
chocolate, compota, fruta, gelado, queijo, vegetais, entre outras coisas. A região 
da Bretanha é o berço de crepes deliciosos e toda a gente, em França, conhece a 
famosa «Crepe Suzete»!

Tanto os adultos como as crianças gostam de fazer saltar os crepes, mas exis-
tem muitas superstições à volta deles. Por exemplo dizem que para afastar a má 
sorte, tem de se virar inúmeras vezes o primeiro crepe para dar sorte. Também 
se diz que é preciso ter uma moeda de ouro na mão direita (ou uma moeda na 
mão esquerda), fazer saltar o primeiro crepe e guardá-lo até ao próximo ano 
para nos trazer prosperidade. Mas cuidado porque quem deixar cair o crepe… 
Leva um castigo!

Os crepes fazem a delícia dos pequenos e dos graúdos. Então o que está à espe-
ra? Há que pôr a mão na massa e… Bom apetite!]

Texto e Tradução de / Texte et traduction par Luana Abelho, 8ºC

RECOMENDAÇÕES COVID 19 - PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS

Evite contactos a menos de dois metros.
Use sempre a máscara.

Lave ou desinfete as mãos regularmente.
Se se sentir doente, fique em casa.

EVITE QUAISQUER CONTACTOS DE PROXIMIDADE COM ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO
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C’est la Chandeleur!

La Chandeleur a lieu le 2 février et est la célébration de la Présentation de Jésus 
au Temple. Pour fêter ça, des crêpes et galettes (crêpes salées) sont consom-
mées. Cette tradition se perpétue en France.

La Fête de la Chandeleur ou Fête des Chandelles a ses origines à l’époque ro-
maine, quand ils exécutaient des Lupercales en l’honneur de Lupercus ou Pan, 
dieu de la fertilité, à l’aide de torches. C’était la célébration de la fin de l’hiver et 
l’arrivée du printemps et des journées plus chaudes pour l’agriculture.

On pense aussi qu’elle soit aussi issue d’une fête dédiée à Cérès, déesse de la 
moisson, utilisant également des torches, qui ont peut-être symbolisé la recher-
che de leur fille Proserpine kidnappée par Pluton, dieu de l’enfer. La torche sym-
bolise ainsi la victoire sur le mal.

En 472, c’est le pape Gélase Ier qui a « christianisé» la célébration en  faisant 
un symbole de la présentation de Jésus au Temple. Gélase associe la Fête des 
Bougies à une célébration chrétienne car, selon la Bible, un homme du nom 
de Siméon et la prophétesse Ana ont reconnu l’enfant Jésus comme la lumière 
d’Israël. La Purification de la Vierge Marie est également célébrée.

Dans la tradition hébraïque, les bébés garçons aînés doivent être amenés au 
temple 40 jours après la naissance pour se présenter à Dieu et 40 jours après 
la naissance de l’enfant Jésus (Noël), le 2 février. Une autre tradition dit que 40 
jours après l’accouchement, les femmes doivent être purifiées.

Puis, le 2 février, les célébrations ont commencé, mais au lieu de torches, c’était 
des bougies sacrées.

Au 7ème siècle, le Festival de la Chandeleur est devenu si populaire qu’il y avait 
des croyants partout, et pour satisfaire leur faim, des crêpes de blé candeal (blé 
très blanc) ont été distribuées. D’où l’origine de la consommation de crêpes à la 
fête du calendrier.

CHANDELEUR, continuação

É o dia da Chandeleur

A Chandeleur realiza-se no dia 2 de fevereiro e é a comemoração da Apresenta-
ção de Jesus no Templo. Para o comemorar comem-se crepes e galettes (crepes 
salgados). Esta tradição continua na França.

Fête de la Chandeleur (Festa da Candelária) ou Fête des Chandelles (Festa das 
Velas) tem origem na época dos romanos, quando realizavam as Lupercales em 
honra a Lupercus ou Pan, deus da fecundidade, utilizando tochas. Comemorava-
-se o final do inverno e a chegada da primavera e de dias mais quentes para a 
agricultura.

Também pensam ter origem de uma festa dedicada a Ceres, deusa da colheita, 
utilizando igualmente tochas, que pode ter simbolizado a procura de sua filha 
Proserpina raptada por Plutão, deus dos infernos. A luz das tochas simboliza 
assim a vitória contra o mal.   

 Em 472 foi o papa Gelásio I que “cristianizou” a celebração tornando-a símbolo 
da Apresentação de Jesus no Templo. Gelásio associa a Festa das Velas com ce-
lebração cristã porque, segundo a Bíblia, um homem chamado Simeão e a profe-
tisa Ana reconheceram o menino Jesus como a luz de Israel. Celebra-se também 
a Purificação da Virgem Maria.

Na tradição hebraica, os bebés primogénitos rapazes devem ser levados ao tem-
plo 40 dias depois do nascimento para se apresentarem a Deus e 40 dias após 
o nascimento do menino Jesus (Natal), no dia 2 de fevereiro. Outra tradição diz 
que, 40 dias depois do parto, as mulheres devem ser purificadas.

Então no dia 2 de fevereiro começaram as celebrações, mas, em vez de tochas 
eram velas bentas.

No século VII, a Festa da Candelária tornou-se tão popular, que havia fiéis de 
todo o lado, e, para lhes saciar a fome foram distribuídos crepes de trigo candial 
(trigo muito branco). Daqui vem a origem de comer crepes na festa da Candelá-
ria.

Texto e Tradução de / Texte et traduction par Clarisse Lourenço, 8ºD

Turma do 5º A *

Desafiados os docentes de 
Português do 2º ciclo pela Bi-
blioteca, a professora Noémia 
Carrola respondeu ao desafio 
e, com a sua turma do 5ºA, 
elaborou as questões para a 
entrevista. 
Luísa Ducla Soares, consi-
derada uma das escritoras 
de renome na literatura por-
tuguesa infantil, nasceu em 
Lisboa, em 1939. Tem mais 
de uma centena de livros 
publicados, destacando-se 
prosa e poesia para crianças. 
Licenciou-se em Filologia 
Germânica. Foi tradutora, 
consultora literária, jornalista 
e colaborou em vários jornais 
e revistas. Em 1970 lançou o 
seu primeiro livro, intitulado 
Contrato. Em 1972 publicou 
o primeiro livro para crian-
ças, intitulado A História da 

ENTREVISTA A LUÍSA DUCLA SOARES

Papoila. Em 1984 ganhou o 
Prémio Calouste Gulbenkian, 
em 1996 ganhou o Grande 
Prémio Calouste Gulbenkian 
e, em 1996, foi selecionada 
como candidata portuguesa 
ao Prémio Hans Christian An-
dersen.
A autora aceitou gentilmente 
o convite da Biblioteca Escolar 
do Agrupamento de Escolas 
do Fundão, para responder a 
algumas perguntas colocadas 
pelo 5º A, sob orientação da 
docente Noémia Carrola.

De onde nasceu a paixão pelos li-
vros?

Comecei a gostar de livros muito antes 
de saber ler. Tinha então alguns álbuns 
ilustrados que me encantavam e que 
a minha mãe era obrigada a ler-me. 
Como não tinha grande paciência, pas-
sava às vezes  alguns parágrafos para 
se despachar mas eu sabia os livros de 
cor e obrigava a pobre a voltar atrás.

Mal aprendi a ler, fui devorando tudo o 
que apanhava, que não era muito pois 
as crianças então poucas ofertas ti-
nham. Praticamente só as recebiam no 
dia dos anos e no Natal.

As escolas onde andei não possuíam bibliotecas nem havia bibliotecas munici-
pais perto de minha casa, pelo que só podia trocar livros com algumas amigas. 
A livraria mais próxima ficava a vários quilómetros de distância.

Quando cheguei à vossa idade , o meu tio mais novo resolveu desfazer-se de 
muitos exemplares que lhe enchiam a estante . E perguntou-me  se eu os queria. 
Foi para mim a sorte grande !   Do que mais gostei foi da coleção completa dos 
livros de Júlio Verne, de aventura e ficção científica.

http://bibliotecasaef.blogspot.com/
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ENTREVISTA A LUÍSA DUCLA SOARES, continuação

Com que idade escreveu o seu primeiro livro? Qual foi?

Eu escrevi o primeiro livro aos 10-11 anos, mas não o publiquei, era manuscri-
to. Os meus pais ofereceram-me um lindo exemplar em branco, encadernado, 
com letras douradas  onde figurava o título: OS MEUS VERSOS. Mas, em vez de 
mandarem imprimir o nome da autora como Luísa Ducla Soares, o que apareceu 
foi LUISINHA. Calculem a vergonha que isso significava para uma autora! Não o 
mostrei a ninguém.

Depois puliquei muita coisa em revistas. Só editei um livro de versos em 1970, 
aos 30 anos. Chamava-se “Contrato”.

Quando era  pequenina, já queria ser escritora?

A primeira profissão que eu quis ter foi artista de circo! Gostava de ser doma-
dora de animais e fazer espetáculos com eles, principalmente com leões. Mas 
os meus pais apenas me ofereceram um casal de ratinhos brancos com olhos 
encarnados. Eram bem inteligentes e treinei-os para equilibristas e trapezistas. 
Mas, como eram tão pequenos, mal se viam ao longe. Então, aos 10 anos, mudei 
de ideias e resolvi ser escritora, ou seja, domadora de palavras.

Qual foi a sua primeira inspiração para começar a escrever?

A minha primeira inspiração foram os livros que lia e até o  livro de leitura de 
Português. No princípio do ano, ia logo folhear o manual, à procura de textos in-
teressantes. O meu pai sabia de cor muita poesia tradicional e de autores clássi-
cos que gostava de recitar e eu encantava-me com ela a ponto de saber também 
várias poesias de cor, muitas das quais não eram para crianças mas para todas 
as idades. Ainda as recordo.

O que a torna feliz quando escreve um livro?

Há livros que escrevo por gosto, por interesse próprio, outros que me enco-
mendam. Essas encomendas  nem sempre vão ao encontro do que mais me 
interessa. Calculem que tenho de escrever para manuais escolares sobre letras, 
números, substantivos, verbos, casos gramaticais. formas e sólidos geométricos 
quando me apetecia escrever sobre uma viagem interplanetária, sobre a vida dos 
jovens, sobre  animais selvagens… Mas compreendo que é necessário também 
abordar temas mais aborrecidos  com uma finalidade  didática.

O que mais me faz feliz quando escrevo  é ser livre. Escrever o que me apetece 
quando me apetece. É poder aproveitar os momentos de maior inspiração e não 
ser interrompida. Posso não ligar a almoço, jantar, posso nem me deitar se vou 
atrás de uma inspiração. É uma espécie de aventura da imaginação. 

Se não fosse escritora, que outra profissão gostaria de ter exercido?

Toda a vida trabalhei em várias profissões além de ser escritora. Quando ainda 
era estudante dava explicações de inglês e fazia traduções. Fui consultora de 
editoras, jornalista, diretora de uma revista, trabalhei no Ministério da Educação 
e,  ao longo de trinta anos, estive na Biblioteca Nacional, a maior de Portugal. 
Tem mais de 3 milhões de livros !  Nunca parei !

Para além de escrever, com  que outras atividades gosta de ocupar o seu 
tempo livre?

Gosto de passear, de ler, de conversar, especialmente com crianças e jovens. 
Gosto de música. Gosto imenso de animais e já tive 72.

Claro que também gosto de me encontrar com os meus queridos leitores nas 
escolas mas agora encontro-me com eles por zoom. É bom que os computadores 
nos ajudem a superar um pouco  o confinamento em que estamos todos a viver. 
Faço muitas  sessões com um músico dessa forma.  Há dias em que estamos com 
2.000 crianças e jovens ao mesmo tempo.

Quem lhe deu mais apoio, em termos de escrita, ao longo da sua vida?

Foi, sem dúvida, a minha professora de português, quando eu estava justamente 
no vosso ano. Nós, quando somos novos, não temos por vezes consciência da 
importância de certos professores na nossa vida. Ela fazia de cada aula uma fes-
ta e ensinou-me a amar a língua portuguesa, a considerá-la realmente a minha 
Pátria, como diria Fernando Pessoa. Nunca cheguei a agradecer-lhe o que fez por 
mim. Mudei de escola, perdi o contacto dela… Morreu sem saber o papel que de-
sempenhou na minha existência. Tive apenas oportunidade de lhe prestar uma 
homenagem  em Torres Vedras, quando a casa onde nasceu foi transformada em 
pequeno centro cultural.

Quando era solteira só o meu pai me apoiava. E, depois de casada ,o meu ma-
rido, que apreciava a minha atividade de escritora de livros para adultos, muito 
me criticava por eu ter optado por escrever para crianças. Achava que eu andava 
a esbanjar talento.

Já se emocionou muito ao escrever algum livro?

Já. Escrevi um livro dedicado a um filho meu que morreu em criança e , ao escre-
vê-lo, revivi  recordações muito dolorosas.

Emocionei-me ao escrever uma biografia do meu pai, ao abordar  temas referen-
tes à guerra, à pobreza, ao bullying, à tortura, por exemplo. 

De toda a sua obra, qual é o seu livro favorito?

Não tenho propriamente um livro favorito, pois uns são em verso, outros em 
prosa, uns dirigem-se a crianças muito pequenas, outros a adolescentes. Hoje 
em dia, acho que os livros são uma espécie de filhos dos escritores, gostamos de 
todos, verificando no entanto as virtudes e defeitos de cada um.

Dos livros que já leu, há algum de que goste especialmente?

Como vocês calculam, já li milhares de livros . Li muitos para adultos, muitos 
para jovens e muitos para crianças. A minha biblioteca tinha tantos livros que 
ofereci 70.000 à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas onde o meu marido 
era professor. Mais livros do que os que havia nessa biblioteca que ficou com o 
nome dele.

Quando eu tinha a vossa idade marcou-me muito uma coleção juvenil de biogra-
fias de pessoas célebres: cientistas, escritores, viajantes de um autor hoje esque-
cido, Adolfo Simões Muller. Mas interessavam-me mais ainda os livros de Júlio 
Verne,  com as suas incríveis aventuras de antecipação do futuro: sobre  a ida à 
Lua, a viagem ao centro da Terra, a volta ao mundo em 80 dias , vinte mil léguas 
submarinas. Quase tudo o que ele imaginou se tornou realidade nos nossos dias.

Mas os poetas marcaram-me muito, principalmente Cesário Verde, Fernando 
Pessoa, António Gedeão.

Qual é o nome dos seus filhos? Inspirou-se nas personagens da sua obra 
para escolher os nomes deles? Os seus filhos deram origem a personagens 
dos seus livros?

O meu filho mais velho chama-se Pedro.

O 2º chamava-se Francisco Miguel, mas morreu com cinco anos.

A minha filha chama-se Helena.

Também tenho 4 netos com os seguintes nomes: Miguel, Mafalda, Afonso, Leo-
nor.

Nunca me inspirei em personagens da minha obra para lhes escolher os  nomes. 
O contrário é que aconteceu. Tenho posto o nome deles a várias personagens

Algum dos seus livros  é baseado em factos reais?

Vários dos meus livros são baseados em factos reais. Alguns são até sobre fi-
guras conhecidas como Eça de Queirós, Fernão de Magalhães, Garcia de Orta, 
Teixeira de Pascoais. Tenho um sobre a vida do meu pai ( “ Um menino chamado 
Armando “ )  Mas vários se basearam nos meus filhos, nos seus gostos, maroti-
ces, experiências.

Também muitos se basearam em encontros que tive nas escolas com certas 
crianças e jovens como “ O rapaz e o robô “, “ O rapaz que tinha zero a matemá-
tica “, muitos poemas como “ A menina Feia “, “ O alfabeto maluco”.

Onde gostaria de viver se não vivesse em Portugal?

Francamente, hoje em dia, não gostaria de viver em qualquer outro país. Visitei 
vários, apreciei-os, mas não gostaria de viver noutro local apesar de reconhecer 
que muitos têm belíssimas paisagens, tesouros artísticos, educação avançada, 
excelentes recursos económicos.

(Quando era mais nova  talvez me agradasse viver em Inglaterra  embora o clima  
aí não seja  propriamente agradável).

* A turma do 5ºA, sob orientação da docente Noémia Carrola
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LUANA ABELHO *

En France, après la Chandeleur, Mardi-
-Gras arrive à grands pas et avec lui le 
Carnaval ! Cette année  ce sera diffé-
rent, mais parlons un peu de ces deux 
évènements qui sont remplis de choses 
merveilleuses.

Chaque année quand arrive le mois de 
février, on célèbre Mardi-Gras, une fête 
païenne et  religieuse d’origine catho-
lique, qui précède le carême. Ce jour 
marque donc la fin «d’une semaine de 
7 jours gras», avant d’entrer dans le ca-
rême. Autrefois, pendant  40 jours, on 
faisait le jeûne et on ne pouvait man-
ger que des choses maigres. C’est pour 
cela que quand arrive Mardi-Gras, on 
en profite pour confectionner de jolis 
beignets ou des crêpes, utilisant des 
ingrédients gras, car si l’on suit la tra-
dition, on devra ensuite jeûner pendant 
quarante longues journées !

Chaque région a une spécialité diffé-
rente de beignets, découvrons-les ! 
Nous pouvons trouver «les bugnes» 
de Lyon; «les ganses niçoises» ; «les 
crêpes, les gaufres, les beignets aux 
pommes et les croustillons» de Dun-
kerque, du Nord; «les roussettes» de 
Strasbourg; «les merveilles» de Proven-
ce ou Gascogne ; «les croupechettes» 
des Landes; «les bougnettes» de Per-
pignan, du Roussillon; «les bottereaux» 
de Vendée; «les beugnets ou les pets 
de nonne» de Franche-Comté et «les 
oreillettes» de Provence et de Corse.

Mais qui dit Mardi-Gras… dit aussi car-
naval et grande animation ! 

Carnaval est un mot d’origine latine 
«carne levare» qui signifie enlever la 
viande, donc la supprimer de la table. 

LUANA ABELHO *

UEM DIZ «MARDI-GRAS» … DIZ CARNA-
VAL!

Em França, depois da «Chandeleur», 
o «Mardi-Gras» chega rapidamente et 
com ele o Carnaval! Este ano será um 
pouco diferente, mas falemos um pou-
co desses dois momentos que são re-
pletos de coisas maravilhosas.

Todos os anos, quando chega o mês de 
fevereiro, celebra-se o «Mardi-Gras», 
uma festa pagã e religiosa de origem 
católica, que antecede a quaresma. 
Este dia marca o fim «de uma semana 
de 7 dias gordos», antes de se entrar 
na época da quaresma. Antigamente, 
fazia-se jejum durante 40 dias, só se 
podiam comer coisas magras. Por isso 
quando chega o «Mardi-Gras», confe-
cionam-se «beignets» deliciosos ou 
crepes, utilizando ingredientes gordos, 
porque se seguirmos a tradição, tere-
mos de abdicar de tudo isso durante 
quarenta longos dias! 

Cada uma das regiões de França possui 
uma especialidade diferente de «beig-
nets», vamos descobri-los! Podemos 
então encontrar os «bugnes»  de Lyon; 
os «ganses niçoises» ; os «crêpes», as 
«gaufres», os «beignets aux pommes» 
e os «croustillons» de Dunkerque, do 
Norte ; as «roussettes» de Estrasburgo; 
as «merveilles» de Provence ou Gascog-
ne ; as «croupechettes» das Landes; as 
«bougnettes» de Perpignan, do Rous-
sillon; os «bottereaux» de Vendée; os 
«beugnets» ou os «pets de nonne» de 
Franche-Comté et as «oreillettes» de 
Provença et de Córsega.

Mas quem diz «Mardi-Gras» … Diz tam-
bém carnaval e grande animação!

A palavra carnaval vem do latim «carne 
levare» que significa tirar a carne, reti-
rá-la da mesa. Este momento simboli-
zava a entrada na época da quaresma, 
era então preciso divertir-se. Cidades e 
aldeias participam ativamente, prepa-
rando durante todo o ano o seu desfile 
e baile de máscaras, que fazem a fe-
licidade dos pequenos e dos graúdos, 
porque o importante é se divertir! 

Durante a Idade Média, os disfarces de 
«Mardi-Gras» permitiam assim trans-
gredir tudo o que fosse proibido de 
um ponto vista da ordem social, pois 
invertiam-se os papéis e a realidade 
das coisas. Hoje em dia, isto continua 
a acontecer!

Dizem que foi em Itália que terá surgi-
do o carnaval tal como o conhecemos 
hoje, tradição que se espalhou pelo 
mundo inteiro. Quem não conhece o do 
Rio de Janeiro ou de Veneza? O Carna-
val de Nice é considerado o mais famo-
so de França e faz parte do trio de car-
navais mais populares do mundo. Este 
nasceu nos finais do século XIII, mas foi 
em 1873, que nasceu verdadeiramente 
o primeiro carnaval da cidade de Nice. 
As «Batalhas de Flores» são na realida-
de trocas de flores que rapidamente 
deram a esse carnaval um lado poético 
e elegante. Assiste-se assim ao desfile 
de um magnífico cortejo de carros ale-
góricos e burlescos em que a arte de 
rua é o retrato deste espetáculo único 
no mundo, que, todos anos, com um 
tema diferente, atrai milhares de espe-
tadores franceses e internacionais.

O que estão à espera para confecionar 
deliciosos «beignets» e para se masca-
rar?

* Turma 8ºC

Cet évènement symbolisait à l’origine, 
l’entrée dans le carême, il fallait donc 
en profiter pour se divertir. Villes et 
villages de France participent acti-
vement, préparant tout au long de 
l’année leur défilé et bal masqué, qui 
font la joie des petits et des grands, car 
l’important c’est de s’amuser ! 

Au Moyen-âge, les déguisements de 
Mardi-Gras permettaient ainsi de trans-
gresser tous les interdits de l’ordre 
social, on inversait donc les rôles et la 
réalité des choses. C’est exactement ce 
qui continue à arriver aujourd’hui ! 

C’est en Italie que serait né le carnaval 
tel que l’on connaît aujourd’hui, tradi-
tion que l’on trouve dans le monde en-
tier. Qui ne connaît pas  celui de Rio de 
Janeiro ou de Venise ?  Le Carnaval de 
Nice est le premier carnaval de France 
et fait partie du trio des carnavals les 
plus populaires du monde. Celui-ci date 
de la fin du XIIIème siècle, mais c’est en 
1873 qu’a lieu le premier carnaval dans 
la ville de Nice. Les «Batailles de Fleurs» 
sont à l’origine de simples échanges de 
fleurs qui très vite donnent lieu à ce 
carnaval un côté poétique et élégant. 
On assiste ainsi au défilé d’un magni-
fique cortège de chars allégoriques et 
burlesques où les arts de rue sont la 
marque de fabrique de ce spectacle 
unique au monde, qui, chaque année, 
avec un thème différent, attire des mil-
liers de spectateurs français et interna-
tionaux.

Alors qu’est-ce que vous attendez pour 
faire de délicieux beignets et pour vous 
déguiser ?

* Turma 8ºC

QUI DIT MARDI-GRAS… DIT CARNAVAL! QUEM DIZ «MARDI-GRAS» … DIZ CARNAVAL!

Maria José Pires

Alunos da turma TAL 20 
usam extratos de folhas, 
flores, frutas e legumes como 
indicadores ácido-base

Sabia que existem flores, folhas, frutas 
e legumes que contêm substâncias que 
podem ser usadas como indicadores 
ácido-base e de pH? 

Na realidade, essas substâncias são as 
antocianinas, responsáveis pelas fan-
tásticas exibições de vermelho, rosa, 
azul e violeta na Natureza. É também a 
elas que se devem algumas das fabulo-
sas alterações das cores das folhas no 
Outono. 

É a propriedade das antocianinas, que 
lhes permite apresentarem cores dife-
rentes conforme o pH do meio em que 
se encontram, que torna possível o seu 
uso como indicadores ácido-base natu-
rais. São evidentes as vantagens da uti-
lização de corantes naturais em subs-
tituição dos indicadores convencionais 
(sintéticos), tão prejudiciais à saúde e 
ao ambiente. Para além de estarem dis-
poníveis em várias espécies facilmen-
te encontradas na Natureza e, até, em 
nossas casas, também o facto de não 
causarem impacte ambiental, quando 
descartados, se constitui como uma 
mais-valia de extrema relevância.

Os indicadores foram preparados na 
aula de Química Aplicada, mas, depois 

de testados, serão utilizados nas disci-
plinas de química, no estudo de con-
teúdos em que seja requerido o uso de 
indicadores deste tipo.

PELO DIREITO A UM AMBIENTE MAIS LIMPO…
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Novo Projeto Erasmus: Preventing early 
school leaving through creativity and 
wellbeing of body and soul, Prevenir o 
abandono escolar precoce através da 
criatividade e do bem estar do corpo e 
da mente. Será coordenado pelo pro-
fessor Luís Nunes entre 2021 e 2023.

Este projecto está de acordo com os 
objectivos, prioridades e algumas ca-
racterísticas importantes do Programa 
Erasmus Plus e irá contribuir para al-
cançar os objetivos da União Europeia 
em resposta à situação COVID-19, no-
meadamente através de Parcerias para 
a Criatividade no domínio da educação 
escolar, desenvolvendo competências 
através da inclusão pela criatividade e 
pelas artes. 

O abandono escolar é um problema im-
portante para os países parceiros, por-
que não só afeta os alunos que aban-
donam precocemente, como também a 
comunidade num sentido mais amplo. 
No longo prazo, esses fatores desen-
cadeiam doenças psicológicas como 
depressão e transtorno de ansiedade, 
resultando num círculo vicioso, em que 
os filhos destes alunos também ten-
dem a abandonar a escola posterior-
mente. Assim, o objetivo deste projeto 
é ensinar alunos e professores a criar 
um ambiente de aprendizagem positi-
vo, sustentar relações significativas e 
mostrar a importância do cuidado com 
o corpo e a mente, fazendo uso da cria-
tividade na resolução de problemas.

Além disso, os nossos alunos deverão 
aprender mais sobre gestão do tempo, 
podendo planear e controlar o tem-
po que despendem diariamente em 
atividades específicas e como definir 
prioridades de vida, familiarizando-
-se com ferramentas e conhecimentos 
para melhorar seu estilo de vida. Atra-
vés dos objetivos que traçamos para a 
realização do projeto, iremos aumen-
tar a consciência sobre a importância 
da criatividade no desenvolvimento 
pessoal nas seis escolas; treinar pro-
fessores de cada escola parceira para 
melhorar os métodos de ensino e co-
nhecimentos para estimular e explorar 
a criatividade dos alunos para prevenir 
o abandono; capacitar os alunos de 

cada escola para aquisição de conheci-
mentos sobre a importância de estabe-
lecer harmonia entre os aspetos físicos 
e emocionais de si mesmos, a fim de 
aumentar sua criatividade e o bem-es-
tar; treinar os alunos para desenvolver 
habilidades cognitivas sobre como usar 
as emoções para estabelecer relações 
positivas duradouras consigo mesmo 
e com os outros, a fim de conseguir 
gerir crises espontâneas. Ao longo do 
projeto, utilizaremos métodos como 
workshops, debates, dramatizações, 
exemplos de boas práticas ou aprender 
fazendo durante os quais os alunos vão 
tomar consciência sobre a importância 
de o corpo humano funcionar bem para 
um processo de aprendizagem eficaz, 
consciencializando-se da necessidade 
de se optar por um estilo de vida sau-
dável hoje em dia.

Para além disso, os alunos aprenderão 
que não ter um bom relacionamento 
com os outros pode ter consequências 
negativas importantes no seu desem-
penho académico. Para desenvolver as 
suas competências no estabelecimento 
de boas relações com os outros, os alu-
nos irão praticar e refletir sobre o prin-
cípio da reciprocidade, aprender sobre 
empatia, altruísmo, confiança, perdão 
e desenvolver a capacidade de resolu-
ção de conflitos. Durante as atividades 
de formação de professores, os pro-
fessores envolvidos no projeto apren-
derão a implementar novas estratégias 
para promover um ambiente saudável e 
inspirador de aprendizagem nas esco-
las e adquirirão novos métodos de en-
sino inovadores para manter os alunos 
nas escolas e evitar o abandono. Serão 
elaborados dois guias de boas práti-
cas para evitar o abandono. Ao mesmo 
tempo, os resultados alcançados serão 
disseminados em workshops e apre-
sentações o mais amplamente possível 
para os alunos e professores das esco-
las participantes, pais, comunidade lo-
cal e geral. A língua de trabalho do pro-
jeto é o inglês e os participantes nas 
atividades são professores e alunos, 
com idades entre os 14 e os 19 anos, 
de seis países participantes: Roménia, 
Espanha, Noruega, Estónia, Portugal e 
Alemanha.

NOVO PROJETO ERASMUS

Beatriz Leal*

A ansiedade é uma emoção normal ca-
racterizada pela tensão, preocupação 
e insegurança, normalmente acompa-
nhadas por alterações físicas como o 
aumento da pressão arterial e da fre-
quência cardíaca, secura da boca, tre-
mores e tonturas.

As doenças mentais são altamente in-
capacitantes, podem surgir em qual-
quer idade e, por vezes, camuflar ou-
tras patologias.

Não podemos ser felizes quando o 
nosso corpo e a nossa mente não se 
sentem bem, ou seja, quando não con-
seguimos sentir-nos felizes com o que 
conseguimos alcançar, o estilo que 
usamos, o que dizemos e até com a re-
lação com os outros.

Cada vez mais esta doença é desvalori-
zada e colocada de parte. Muitas vezes, 
quando a ansiedade não é tratada pode 
levar a uma depressão e por sua vez 
ao burnout (estado de exaustão física 
e psicológica) até mesmo nos jovens e 
crianças, por falta de compreensão e 
atenção por parte dos outros.

Quando vemos alguém sorrir, isso não 
significa que a pessoa esteja feliz. 

De acordo com um artigo da CUF re-
lativamente à ansiedade, (https://www.
cuf.pt/saude-a-z/ansiedade), quando 
esta se torna sucessiva e afeta a nossa 
vida diária, destabilizando-nos, é sinal 
que existe uma patologia ansiosa.

Esta patologia é importante, mas leva a 
uma certa vergonha de ser falada.

A ansiedade é um assunto que me faz 
pensar, porque além de ser pouco fala-
do, também já passei por ele.

Este artigo não aborda apenas a temáti-
ca da ansiedade, mas salienta também 
que ansiedade é uma doença mental 
que pode ser tratada com a ajuda de 
todos.

Realizei uns questionários para uma 
turma do 5º ano e outra para o 12º 
ano, anónimos, para poder entender o 
quanto a ansiedade afeta a sociedade 
jovem estudantil.

No seu total foram realizados 30 ques-
tionários.

Cerca de 63% dos questionários preen-
chidos confirmaram que já tiveram ou 
têm ansiedade.

A prática de vida que tivemos que optar 
levaram a que o nervosismo e ansieda-
de aumentassem.

A pandemia trouxe ansiedade a pes-
soas que até então nunca tiveram.

Por muito que não seja falado, a maio-
ria dos jovens vivem uma sobrecarga 

ANSIEDADE NA NOSSA SOCIEDADE

de nervosismo desde que a pandemia 
afetou Portugal, seja por medo de se 
infetarem, seja por não terem meios 
caso contraiam a infeção ou haja nova-
mente aulas à distância.  

O questionário revelou que cerca de 
37% dos alunos, em tempos de pande-
mia, verificaram que a sua ansiedade 
aumentou significativamente. Até en-
tão, apenas 10% já recorreram a psicó-
logos. 

A ansiedade leva a que a nossa autoes-
tima fique muito em baixo e a que os 
nossos gostos e costumes sejam subs-
tituídos pelos gostos dos outros. Pode 
acontecer também pelo facto de a co-
munidade interferir na vida e querer 
“mexer” com aquilo que verdadeira-
mente nos faz sentir bem.

Quando isto acontece, na nossa pers-
petiva, aquilo de que gostamos deixa 
de importar.

Não podemos deixar de fazer algo só 
porque o outro não gosta e apesar de 
não darmos conta, isto acontece com 
muita frequência.

Os dados obtidos levaram a que pudes-
se verificar em 43%, dos questionários 
preenchidos, que as pessoas deixam 
de fazer aquilo que gostam com medo 
da opinião das outras pessoas.

São dados que fazem pensar…

77% dos alunos questionados acham 
que o tema pode ser mais falado e 57% 
consideram que existe falta de conheci-
mento por parte das pessoas.

De acordo com uma edição da revista 
da CUF, Revista Mais Vida, publicada 
em março de 2020, a ansiedade na co-
munidade estudantil está a aumentar. 
A ansiedade aumenta “Por vezes, na 
passagem para a adolescência há pré-
-adolescentes e adolescentes que não 
conseguem lidar com os conflitos inter-
nos e começam a sentir-se em falha.”, 
realçou Paula Medeiros, Pedopsiquiatra 
no Hospital CUF Descobertas.

Estas doenças podem ser prevenidas 
trabalhando a nossa mente dia após 
dia. Isto começa com uma simples prá-
tica de exercício físico e não é necessá-
rio ir ao ginásio, basta ir ao jardim, an-
dar, subir escadas e fazer jardinagem. 
Dormir bem também ajuda, isto é, não 
ir estar telemóvel na cama, deitar ape-
nas quando temos sono, controlar o 
nosso pensamento, manter o quarto 
em silêncio e dormir pelo menos oito 
horas por noite. 

Com isto podemos concluir que ansie-
dade não é apenas por si ansiedade, 
mas sim uma doença mental que pode 
e deve ser tratada com a ajuda devida 
de todos.

* TAL20 - (Fica expresso o pedido de des-
culpa pelo lapso na 1ª edição)

Biblioteca do Agrupamento de

Escolas do Fundão

Também estamos no Twitter

Segue-nos em:

https://twitter.com/bibliotecasaef/



11 - março de 2021

Joana Almeida *

Matilde Marcelino *

A imigração ilegal é a migração de pes-
soas para um país em violação das leis 
de imigração desse país ou a residên-
cia contínua de pessoas desprovidas de 
documentação que as autoriza a viver 
naquele país. Ocorre por todas as for-
mas de entrada num país, seja pelas 
fronteiras áreas, aquáticas ou terres-
tres.

Este tipo de imigração, principalmente 
quando referente ao tema dos refugia-
dos, apresenta diversas consequências. 
Uma delas é o constante sentimento de 
insegurança e medo provenientes mui-
tas vezes dos traumas causados pelos 
conflitos que presenciam, no contexto 
do ambiente de guerra em que vivem. 
Por outro lado, estes sentimentos sur-
gem devido ao contacto com a Euro-
pa até aí desconhecida e com novas 
vivências. Outra repercussão deste 
acontecimento é a rutura da rede social 
(amigos e família) do imigrante pois, 
ao partirem em busca de uma vida me-
lhor, deixam para trás tudo aquilo que 
conhecem e todos os seus familiares 
e amigos, o que contribui para o seu 
isolamento pessoal e social. Por fim 
destaca-se também a dificuldade de co-
municação, já que a maioria destes in-
divíduos não falam o idioma dos países 
que os acolhem, o que dificulta a sua 
integração na sociedade envolvente e o 
estabelecimento de relações saudáveis 
para a sua vida e incerteza na moradia 
(muitos vão para campos de refugiados 
sem saber qual vai ser o seu próximo 
destino).

Mas o que é efetivamente um refugia-
do? Um refugiado é toda a pessoa que, 
em razão de fundados temores de per-
seguição devido à sua raça, religião, 

nacionalidade, associação a determina-
do grupo social ou opinião política, se 
vê obrigado a sair do seu país de ori-
gem. É comum a todas as causas, a gra-
ve e generalizada violação de direitos 
humanos, obrigando à saída do país 
de origem e a procurar refúgio em ou-
tros países (Pedido de Asilo). Este pedi-
do prevê um conjunto de direitos que 
asseguram o acesso dos refugiados à 
autorização de residência, a documen-
tos de viagem, ao acesso ao emprego 
e educação, segurança social cuidados 
de saúde e alimentação.

Estas pessoas são maioritariamente 
provenientes dos países em situação de 
guerra e pouco desenvolvidos, como a 
Síria, a Eritreia, o Sudão, entre outros 
países da África. Têm como principal 
objetivo atingir os países desenvolvi-
dos e com condições políticas e sociais 
estáveis da Europa principalmente. 

Num contexto internacional, é bastan-
te importante realçar que o número de 
pessoas forçadas a deslocarem-se do 
seu local de origem afeta agora cer-
ca de 1% da Humanidade – 1 em cada 
97 pessoas é refugiada- e até ao fim 
de 2019, 79,5 milhões de pessoas em 
todo o mundo foram forçadas a deixar 
as suas casas, o que permite concluir 
que o deslocamento forçado pratica-
mente duplicou na última década.

Relativamente a Portugal é possível afir-
mar que é o 6.º país da União Europeia 
que mais refugiados acolheu ao abrigo 
do Programa de Recolocação e, ao abri-
go deste mesmo programa, da respon-
sabilidade da Comissão Europeia e que 
terminou em março de 2018, Portugal 
recebeu 1.552 refugiados.

Focando agora no contexto local, que 
diz respeito ao Fundão, o centro para 
as Migrações - Câmara municipal do 

CIDADANIA, IMIGRAÇÃO ILEGAL, OS REFUGIADOS

Fundão- recebeu até ao momento 42 re-
querentes de asilo (6 mulheres e 36 ho-
mens, predominantemente da Eritreia e 
Nigéria) e até dezembro de 2022, este 
projeto - Casa F – que se foca no acolhi-
mento, integração e autonomização de 
refugiados, receberá um total de 180 
refugiados.

Perante estas situações, a toma de ati-
tudes xenófobas é frequente, principal-
mente nos países mais ricos e desen-
volvidos, como a Europa. Assim, alguns 
europeus fazem questão de relembrar 
aos refugiados que este não é o lugar 
deles e que não são bem-vindos, muito 
pelo contrário, pois como estes acredi-
tam que os imigrantes são responsá-
veis pelo desemprego, criminalidade 
e todos os problemas sociais do país, 
recusam-se a acolher estas pessoas na 
sua comunidade e culpabilizam-nas 
praticamente por estas quererem pro-
curar refúgio num país mais seguro e a 
possibilidade de uma vida melhor com 
um final feliz. Esta infeliz atitude de 
muitos cidadãos preconceituosos reve-
la precisamente o caráter egoísta e de-
sumano de grande parte da população 
europeia

Nós acreditamos que a imigração ile-
gal, dum ponto de vista judicial e legis-
lativo, é de facto um crime, no entanto, 
numa visão humana não é bem assim 
que o mundo real funciona e não po-
demos pôr uma lei à frente de vidas, 
isto é, a empatia pelo próximo deve ser 
uma prioridade de extrema importân-
cia em nós próprios e temos de perce-
ber também que estas pessoas só que-
rem ter finalmente alguma estabilidade 
nas suas vidas e viver em paz. 

Temos também de encarar a legislação 
e a documentação como processos que 
devem ser tratados como efeitos e não 
como causas desta desumanidade, isto 

é, não olhar para a falta de documen-
tos e o próprio conceito de ilegalização 
como uma causa para não ajudarmos 
os refugiados, mas como um efeito 
destas pessoas terem sido obrigadas a 
deixar os seus países com um clima de 
grave instabilidade e guerra. 

As reações por parte da população são 
muitas vezes negativas porque se pen-
sa que estes indivíduos vêm despoletar 
novas guerras, aumentar a criminali-
dade e roubar os empregos aos locais, 
como foi referido anteriormente, mas, 
na verdade, essas pessoas só precisam 
de ser ajudadas e acolhidas. Se Portu-
gal se encontrasse em situações pareci-
das, de guerras e conflitos, faríamos e 
quereríamos o mesmo, paz e uma vida. 
Aliás os Portugueses inclusivamente 
já estiveram nesta situação, em 1957 
devido à Erupção do Vulcão dos Cape-
linhos. Como consequência de muitas 
pessoas terem ficado desalojadas, a 
Lei dos Refugiados dos Açores foi assi-
nada, em 1958, pelo então presidente 
americano John F. Kennedy, autorizan-
do a emigração das pessoas afetadas 
para os Estados Unidos. Pelos vistos, 
não somos assim tão diferentes destas 
pessoas, então porquê tratá-las de uma 
maneira diferente e tão cruel.

Concluindo, é bastante importante rea-
firmar o compromisso que todos deve-
mos fazer de acreditar na solidarieda-
de, humanidade e no direito a viver em 
segurança. E nunca, por razão alguma, 
acharmos que temos o direito de in-
terferir na vida de alguém que precisa 
urgentemente de ajuda, humilhando-a 
e fazendo-a sentir-se inferior para afir-
mar a supremacia europeia e satisfazer 
o conceito de xenofobia incutido den-
tro de várias mentalidades pouco evo-
luídas e desumanas. 

* Alunas do11º CT1

RECOMENDAÇÕES COVID 19 - PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS

Evite contactos a menos de dois metros.
Use sempre a máscara.

Lave ou desinfete as mãos regularmente.
Se se sentir doente, fique em casa.

EVITE QUAISQUER CONTACTOS DE PROXIMIDADE COM ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO
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Gabriela Cruz *

Projeto Mentes Empreendedo-
ras – Inspira o teu professor

A nossa escola inscreveu-se em finais 
de novembro no Projeto Mentes Em-
preendedoras- Inspira o teu Professor 
(2020-2021) dirigido ao 7º ano. Todas 
as turmas tiveram conhecimento e ade-
riram as DT das turmas A, B, C, D e E.

No dia 11 de dezembro pelas 18:30, 
em modo de videoconferência, fez-se 
uma reunião com as mentoras do pro-
jeto, Sofia Duarte e Mariana Martins, 
as DT e a coordenadora do projeto no 
agrupamento. Nesta reunião ficou-se a 
conhecer o projeto que tem como ob-
jetivo principal a valorização da figura 
do professor, no estreitar da relação 
professor/aluno permitindo uma maior 
motivação e contribuindo para um me-
lhor desempenho por parte destes úl-
timos. Para este ano estão agendados 
três workshops que irão decorrer nos 
meses de janeiro, fevereiro e março 
com a duração de noventa minutos 
cada um.

PROJETO MENTES EMPREENDEDORAS

O 1º workshop decorreu na segunda 
semana de janeiro em todas as turmas 
com a presença de cada DT e outros 
professores envolvidos A esta sessão 
foi promovida pelas mentoras do proje-
to numa sessão à distância que apesar 
de não estarem fisicamente presente 
conseguiram motivar todos os presen-
tes.

Todas as outras sessões foram agenda-
das em CT nas reuniões do 1º período 
mas

devido ao estado de confinamento, fo-
ram adiadas para mais tarde, mas irão 
ainda decorrer durante este 2º período.

Ainda no âmbito deste projeto, os alu-
nos poderão participar no Concurso 
Inspira o teu Professor com trabalhos 
variados podendo ter a participação 
dos EE. Os melhores trabalhos serão 
premiados pelo Programa Mentes Em-
preendedoras.

* A coordenadora do projeto no agru-
pamento.

O que dizem os alunos?

A turma de GPI/EAC 19 assistiu à ses-
são de sensibilização ao COVID-19, dia 
17 de novembro de 2020, e refletiu 
sobre o assunto. Deixo aqui registado 
algumas das frases que os alunos es-
creveram na aula de Português, depois 
da sessão.

A organização, SPO (Serviço de Psico-
logia e orientação), PES e a Equipa de 
Saúde Escolar da UCCF (Unidade de 
Cuidados na Comunidade do Fundão) 
do Centro de Saúde do Fundão, está de 
parabéns.

1- Nos últimos meses o que se alte-
rou no meu dia a dia?

“… senti-me meio vazio e um pouco ca-
rente porque, antes, tinha o hábito de 
conviver com vários amigos. Está a ser 
uma fase difícil.”

“… antes podia estar em família e po-
dia socializar fisicamente com os meus 
amigos .”

“…  a vida de todos mudou: desde a 
prática de desporto diária aos encon-
tros com os amigos e à visita de fami-
liares.”

“… adoro festas e convívios e quando o 
COVID-19 chegou uma das regras que 
nos impuseram foi a proibição de ajun-
tamentos. Hoje só fazemos ajuntamen-
tos virtuais.”

“…  andar com máscara, também tive 
de deixar de estar com a minha famí-
lia mais distante, deixei de ir a festas, 
saídas… .“

“ Às vezes fico paranóico para não 
transmitir o vírus. “

COVID - 19

 “O uso da máscara foi o copo de água 
fria, porém é aquilo que nos faz estar 
protegido. O convívio com os amigos 
teve de diminuir.”

“Não poder ir almoçar com os meus 
avós.” 

 “Já não saio de casa à noite, não vou, a 
seguir às aulas, andar de skate, já não 
pratico desporto. Costumava fazer isto 
tudo… agora é casa escola. “

“ … senti muita limitação na minha vida 
devido ao facto de fazer menos exercí-
cio físico, não houve futsal, saí menos 
com os meus amigos e visitei menos a 
família e, quando o fazia, era com más-
cara.” 

2- O que devo fazer se um de nós es-
tiver infetado com o COVID-19?

“Eu fico de quarentena, tenho aulas on-
line.”

“Ficar em casa, cumprir a quarentena e 
ir ligando aos delegados de saúde.”

“ No caso de ter um amigo que tives-
se Covid 19, não seria por isso que ia 
deixar de falar (a distância) com ele ou 
deixar de ser amigo.”

3- Que medidas de prevenção pode-
mos adotar?

“Andar sempre de máscara, ter sempre 
as mãos desinfectadas e manter o dis-
tanciamento. 

“ Uso da máscara correctamente; dis-
tanciamento físico; lavar as mãos regu-
larmente.”

Rita Mesquita *

To: Mrs Rosa Green

From: Rita Mesquita

Date: 12th the february

Subject: My opinion on cloning

Introduction, what is cloning?

Firstly, it is important to distinguish 
what kind of cloning we are talking 
about, being cloning the process of 
producing living beings with the same 
DNA: if in animals, in plants, in human 
beings, organs...

Different types of cloning

I believe that creating a human clone is 
wrong in every aspect of it, no matter 
what that clone could do or change. Ac-
cording to a philosophical theory, Men 
tend to believe they can only be truly 
free when their creator is dead - that 
is one of the many reasons Nietzsche 
has written the theory “God is dead” 
- and, especially if we would be using 
our clone for only our benefit, that 
action could lead us to serious conse-

quences. Everyone deserves to be free 
and why would I give consciousness to 
something that could never be its own 
being? I am not so sure about animais, 
if it is in order to stop world hunger, I 
shall just accept it, but I hope they will 
be treated better than they are now. 
The same thing about plants, but we 
would need to make sure that both the 
rich and the poor would have the same 
access to the future cloning products.  
When it comes to organs I do believe 
it could be a huge help in science and 
health, being a cure to cancer and so 
many other diseases.

In conclusion

All in all, my opinion on cloning chan-
ges depending on some aspects. But, 
even though I believe the living beings 
are unique and sacrate, and have a 
strong belief that everything happens 
for a reason and we should just accept 
what the universe gives us, death and 
hunger are way too sensitive topics to 
be perceived that way.

*11º LH

CLONAGEM

Marta Lopes *

Na passada quinta-feira, dia 10 de de-
zembro de 2020, a turma 7ºA, realizou 
uma atividade, organizada por duas en-
carregadas de educação, sobre os direi-
tos humanos e a igualdade de género.

 Nesta atividade digo que pudemos ser, 
de certa forma, privilegiados pois tive-
mos espaço na biblioteca da escola e, 
pois, revistas e outros materiais para 
podermos concluir esta atividade com 
sucesso. Neste dia abdicámo-nos da 
aula de História para podermos realizar 
uma atividade produtiva para agora e 
para o futuro.

Aqui pudemos assistir a um minifilme 
de aprendizagem, e desseguida tive-

mos uma pequena discussão sobre al-
gumas passagens deste filme, após isto 
tivemos uma atividade prática onde pu-
demos expressar a matéria desenvolvi-
da só com materiais nos dados. Apesar 
de ter sido pouco tempo, a atividade foi 
realizada com sucesso.

Para quem estiver curioso/a para ver 
os trabalhos, eles estão afixados na bi-
blioteca da escola João Franco.

Para finalizar agradeço aos encarrega-
dos de educação e à professora Ana 
Brioso pela esta maravilhosa aula.

*7ºA

DESCOBRIR CAMINHOS PARA A IGUALDADE
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Ensino profissional com representação 
negativa face a ensino regular

Considerado para jovens com baixo de-
sempenho escolar

Em Portugal, o ensino profissional tem 
uma representação social negativa face 
ao ensino regular, uma vez que este 
tipo de ensino é visto como um ensi-
no dirigido a jovens com baixo desem-
penho escolar. No entanto, a procura 
dos jovens por esta via de ensino conta 
com um elevado aumento.

O ensino profissional surgiu, em 1989, 
como resposta aos percursos de insu-
cesso escolar e ao elevado abandono 
escolar, contribuindo assim com um 
novo modelo de ensino com ferramen-
tas sólidas de inserção socioprofissio-
nal. Este tipo de ensino, tem vindo a 
registar uma evolução positiva ao lon-

ENSINO EM PORTUGAL

go dos anos, uma vez que o número 
de alunos a frequentar o mesmo tem 
aumentado. Em 2000, o número de 
alunos a frequentar o ensino profis-
sional era, aproximadamente, 30.000, 
e no ano de 2018 o ensino profissio-
nal contava já com, aproximadamente, 
120.000 alunos.

Contudo, segundo estudos já realiza-
dos, a população questiona se o Ensino 
profissional cumpre o seu propósito – 
preparação dos jovens para o mercado 
de trabalho; ou se se apresenta apenas 
como uma segunda oportunidade, mais 
facilitada, para a conclusão do ensino 
secundário, resolvendo, pois, proble-
mas de abandono e insucesso escolar. 
Todas estas representações sociais de-
vem-se, única e exclusivamente, segun-
do estudos, devido à forma como sur-
giu o ensino profissional em Portugal.

Sara Barbosa *

Passaram 26 dias desde o ano novo. 
Ano este que supostamente seria bem 
melhor do que 2020. Até agora vimos 
um ano bem mais difícil do que o pas-
sado. No início da pandemia fomos 
congratulados pelos nossos esforços 
para a combater. No entanto, passa-
mos agora por tempos difíceis. Mais 
difíceis do que os já vividos. Quando 
isto tudo começou, tínhamos medo. 
Medo do desconhecido, medo de não 
conhecer o vírus e medo sobretudo de 
não estarmos à altura para o combater. 
Hoje, somos o país com mais casos por 
milhão de habitantes no mundo. E te-
mos medo. Medo de não ultrapassar o 
vírus, medo de precisar de ir ao hospi-
tal e não haver lugar para nós, ou de 
ficar infetado e não conhecermos as se-
quelas com que provavelmente iremos 
ficar depois de o vencer.

Agora estamos a começar uma nova 
interrupção letiva, e já se fala no re-
gresso ao ensino à distância. Na minha 
leiga opinião, acho que é o que deve-
ria ser feito. Não vou mentir e dizer 
que aprendo da mesma forma em casa 
como aprendo na escola. Mas também 
não vou mentir e dizer que me sinto 
confortável e segura na escola, saben-
do que a curva epidemiológica só pare-
ce conhecer uma direção nos tempos 
correntes, e é para cima. Nós somos a 
geração millennials, geração da inter-
net, não podemos utilizar

DESABAFO

esta dádiva que são as tecnologias e ca-
nalizá-la para ajudar os outros? Ajudar 
os médicos que estão exaustos, ajudar 
os enfermeiros que já não tem mãos a 
medir, os assistentes operacionais, as 
forças policiais e outros... O ensino à 
distância pode e deve ser mais do que 
15 dias em casa sem fazer nada. Pode 
ajudar-nos a tornar-nos mais indepen-
dentes, porque sejamos sinceros, as 
aulas online podem ser rentáveis mes-
mo que não seja a mesma coisa que 
“cara a cara”.

Acabo esta reflexão a pedir para terem 
cuidado, fiquem em casa sempre que 
possível. Protejam a vossa família, os 
mais vulneráveis ao vírus e mesmo os 
que não o são. Como podemos ver es-
tas novas estirpes têm mais carga viral 
e transmitem-se mais facilmente. Tal 
como o vírus evolui, nós também deve-
mos evoluir com ele. Ao tornarmo-nos 
mais inteligentes e mais responsáveis 
para o conseguir combater de forma 
segura. Se todos tivermos consciência 
e cumprirmos o que nos é pedido por 
parte das autoridades, tudo irá correr 
bem. Não nos vamos preocupar com 
o futuro, vamos ultrapassar o presen-
te primeiro. Nos dias que correm, não 
devemos tomar o dia de amanhã como 
garantido.

* 12ºCSE, Projeto EADH

Ana Rita Silva Matos *

Sara Monteiro Barbosa *

 No dia 27 de Janeiro, assinalou-se o 
dia internacional da lembrança do Ho-
locausto. Por esse motivo, fazemos 
aqui uma pequena reflexão sobre o que  
que se passou, do impacto que teve e 
chamamos a atenção para os perigos 
que ainda existem, associados ao ho-
locausto…

  Para começar, elucidamo-vos com um 
pequeno contexto histórico. Ainda há 
discussões sobre o uso e a abrangência 
do termo “Holocausto” …Mas o geno-
cídio nazi, foi cometido contra várias 
pessoas de características diferentes 
do chamado “normal” para Hitler, e é o 
que mais se conhece e o que ficou mais 
marcado na história. 

Muita gente tem a ideia que as únicas 
pessoas mortas foram apenas judeus. 
Contudo, também foram mortos ciga-
nos, Testemunhas de Jeová, deficien-
tes físicos e mentais e homossexuais, 
entre outros. No total, estima-se que 
foram mortos cerca de seis milhões de 

pessoas mas nunca será possível deter-
minar o número exato de vítimas deste 
Holocausto.

 Podemos atribuir três significados di-
ferentes à palavra  “Holocausto”: 

-em termos religiosos: entre os antigos 
hebreus, consistia num sacrifício em 
que a vítima era totalmente consumida 
pelo fogo; 

-em termos históricos: consiste num 
genocídio programado, ou seja, a ma-
tança de um grande número de seres 
humanos;

-no sentido figurado é abdicação da 
vontade própria para satisfazer a de 
outrem.

Para evitar que as referências aos acon-
tecimentos possam alguma vez com a 
ideia de “sacrifício voluntário”, em Is-
rael e no mundo em geral, os judeus 
evitam o termo holocausto e preferem 
o termo SHOA. Assim, no dia 27 de ja-
neiro lembramos as cerca de 6 milhões 
de vítimas do SHOA.

 Hoje em dia, o Holocausto por ter di-
mensões mais pequenas e mais espa-
lhadas pelo mundo, acaba por correr o 
risco de ser desvalorizado ou mesmo, 
esquecido!

 Os casos que a nossa escola ajuda com 
a maratona das cartas da Amnistia, es-
tão intimamente ligados. Como por 
exemplo o caso de Germain Rukuki. 
“Germain é um defensor de direitos hu-
manos no Burundi. Contudo, devido ao 
seu trabalho pacífico, foi injustamente 
acusado e condenado a 32 anos de pri-
são”. 

Citando outro caso: “Desde o primeiro 
dia que os estudantes de biologia Me-
like Balkan e Özgür Gür se dedicam a 
defender os direitos LGBTI+ na sua uni-
versidade, na Turquia. Mas tudo mu-
dou quando as autoridades reprimiram 
violentamente um dos seus eventos 
pacíficos. Hoje, vários estudantes ar-
riscam-se a ser presos. Melike e Özgür 
são dois deles.” 

Por fim, o caso El Hiblu 3: “Quando um 
navio que resgatou migrantes e refugia-

dos no Mediterrâneo ameaçou que os 
devolveria à Líbia, três jovens fizeram 
a diferença: agindo como intérpretes, 
ajudaram a pôr fim ao pânico que se 
instalou a bordo. Mas agora, simples-
mente por terem agido para proteger 
as suas vidas e as de todos os envolvi-
dos, arriscam-se a serem presos.”

Concluímos que o Shoa, (vulgarmente 
conhecido por holocausto) foi um acon-
tecimento macabro, completamente 
desrespeitador dos direitos humanos 
e  nunca deve cair em esquecimento, 
nem nosso, individualmente, nem no 
esquecimento da História. Pois apenas 
aprendendo com o passado podemos 
ser instruídos para mudar o futuro. 

 Será que se prestarmos atenção ao 
nosso dia-a-dia, não encontramos no-
tícias ou discursos que promovem ou 
que nos alertam para o perigos de futu-
ros holocaustos? 

* 12º CSE, Projeto Escolas Amigas dos 
Direitos Humanos

LEMBRAR O HOLOCAUSTO

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt
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Ana Rita Matos

Pandemia, Coronavírus, Covid-19, de-
sinfetante, distanciamento, infetados, 
sintomas, confinamento, falta de ar, 
ventiladores, mortes, rutura, caos, de-
sespero, pressão…

Estas são algumas das palavras que 
mais temos ouvido há já quase um ano 
e que, se calhar, nunca pensámos ouvir 
tão frequentemente. 

Palavras que só de as ouvirmos nos 
atormentam e que, infelizmente, fazem 
já parte do nosso quotidiano.

Palavras que afetam mais uns que ou-
tros mas todos em geral.

São estas que descrevem o país onde 
eu e você estamos inseridos e que nin-
guém está livre de as ouvir. 

Se há um ano nos dissessem o que nos 
esperava, certamente acharíamos que 
seria a maior loucura que alguma vez 
ouvimos. Mas até a maior loucura se 
pode tornar realidade e ao mesmo tem-
po um pesadelo que parece nunca mais 
acabar.

Certamente que já está a pensar: “Mais 
um daqueles textozinhos bonitinhos, 
com palavras caras, só para falar daqui-
lo que já não aguentamos ouvir mais!”

Está na hora de abrir bem os olhos e de 
acordar de vez para a realidade! A rea-
lidade que muitos já ouviram mas não 
escutaram nem prestaram atenção. 

Você! Sim você! Já prestou atenção ao 
que realmente se passa? Ao que o ro-
deia mas que, se calhar, tenta ignorar 
para que não o atormente. 

Todos os dias somos bombardeados 
com informação sobre este inimigo in-
visível; silencioso mas mortífero.

Todos os dias ouvimos os tão temi-
dos números que ditam como vai ser 

o nosso futuro dali para a frente e in-
felizmente, muitos já olham para eles 
como algo banal e sem significado mas 
convém não esquecer que por trás de 
cada número, está uma pessoa como 
eu e você. Uma pessoa que pode estar 
neste preciso momento agarrada a uma 
máquina a lutar pela sua vida. 

Mas e se esta pessoa fosse, por exem-
plo, o seu vizinho, a sua tia, a sua afi-
lhada, o seu pai, o seu avô, a sua filha? 
Será que seria só mais um daqueles nú-
meros que ouvimos? 

Pois é, é isto que muita gente não tem 
consciência. Nunca achamos que este 
vírus nos pode atingir. Mas como se 
costuma dizer: “Nunca digas nunca”.

Você pode estar neste preciso momen-
to infetado e não saber. 

Será que era assim tão importante ter 
ido tomar café com aquela amiga? Será 
que era assim tão importante ter ido a 
casa dos tios e jantar também com os 
primos? Ou era preferível ter parado 
uma cadeia de transmissão, prevenin-
do mais infetados e ajudado também 
aqueles que ajudam?

Sim, aqueles que nos ajudam! Estes são 
também conhecidos como os guerrei-
ros de bata branca e/ou azul. São tão 
guerreiros que até o Super-homem, Ho-
mem-Aranha, Hulk, Mulher-Maravilha 
e tantos outros lhes fazem vénias e se 
admiram com as suas capacidades pe-
rante a guerra que parece nunca mais 
acabar.

Mas até os guerreiros mais fortes têm 
momentos de exaustão, falta de forças 
para continuar e cansaço físico e psico-
lógico. Muitos deles já não saem com 
os amigos e não vêm a família há lar-
gos meses, por exemplo, porque eles 
sabem o que é estar dentro do campo 
de batalha e lutar contra este monstro. 
Muitos já chegaram ao ponto de pedir 
desculpa aos utentes por não terem 
forma de os atender!

É desumano ver as condições em que 
muitos profissionais de saúde traba-
lham e o sofrimento que toda esta si-
tuação lhes traz. É desumano ver que já 
têm de escolher a quem vão dar a opor-
tunidade de viver porque os ventilado-
res não chegam para todos. ---(Tente 
agora colocar-se no lugar deles: acha 
aceitável ter de ser obrigado a escolher 
se dá o ventilador a um senhor de 73 
anos ou a uma jovem de 25?

Infelizmente, estamos a passar por 
esta situação.

Infelizmente, a capacidade de resposta 
dos hospitais já passou há muito tem-
po para lá do máximo dos limites. Che-
gamos ao ponto de haver ambulâncias 
em fila para poderem deixar os doen-
tes no hospital. Chegamos a pontos de 
rutura que nunca se pensou atingir!

De dia para dia, o número de mortos 
aumenta assim como o de infetados. 
De dia para dia vemos cada vez mais o 
retrato da guerra onde estamos todos 
inseridos, vemos o clamor desesperado 
de quem combate a pedir para cumprir-
mos com coisas simples como ficar em 
casa e não sair para a rua para passear 
a trela do cão. Vemos a exaustão a to-
mar conta de todos.

Sim, estamos fartos de ouvir isto mas 
vale sempre a pena relembrar para que 
não caia em esquecimento.)

Já pensou na importância dos profissio-
nais de saúde? Se não fossem eles, esta-
ríamos numa situação para lá de catas-
trófica. São estas pessoas que salvam 
vidas, que fazem horas extraordinárias 
para atenuar a enchente de pessoas 
que estão internadas e nos cuidados 
intensivos. São eles que se levantam 
todos os dias para ajudar as pessoas 
a lutar pelas suas vidas. São eles que 
têm as mãos gretadas e feridas no ros-
to porque são eles que dão a cara con-
tra este vírus. São eles que, por mais 
receio que tenham de estar no mesmo 
ambiente que ele, vão em frente com a 

cabeça erguida até terem a vitória. São 
eles que, por maior que seja o cansaço 
e a vontade de desistir, continuam sem 
parar. Eles merecem o nosso respeito e 
solidariedade! 

Por isso, está na altura de sermos nós 
a bater o pé e enfrentar o guerreiro in-
visível. Cabe-nos a nós enquanto povo 
ajudar. Não é altura de arranjar culpa-
dos para tudo isto. É altura de agir.

Vamos todos fazer um esforço para 
cumprir as regras impostas. Não é as-
sim tão difícil conseguir ficar em casa. 
É a tarefa mais simples a cumprir e a 
que mais salva. 

Sei que pode ser entediante estar fe-
chado dentro de quatro paredes dias e 
dias mas há tanto que podemos fazer! 
Ainda para mais nós, povo português, 
que somos conhecidos por conseguir 
fazer “omeletes sem ovos”.

Se estiver em casa com os seus filhos, 
aproveite para se divertir com eles!

Se estiver em casa com os seus pais, 
aproveite, por exemplo, para cozinhar 
com eles e registar essas memórias!

Vamos sair desta guerra vitoriosos com 
certeza e para isso, vamos lutar com 
todas as armas que temos e ter paciên-
cia. 

Fica aqui o nosso mais profundo agra-
decimento a todos os profissionais de 
saúde, pela vossa resiliência, rigor, 
cuidado e por terem evitado a morte 
de milhares de pessoas. Agradecemos 
também às forças de segurança e às 
autoridades em geral por ajudarem no 
cumprimento da lei e aos cidadãos por 
todo o esforço que têm feito ao longo 
de quase um ano!

Justos somos mais fortes!

Iremos vencer!

AJUDAR

Oriana Guedes *

Existem várias formas de enganar al-
guém, sobretudo quando se é mais 
novo, adolescentes e crianças estão 
sempre a ganhar e a perder amigos, e 
a acreditar em tudo o que lhes dizem.

As crianças, quando se chateiam com 
algum amigo, pouco tempo depois re-
solvem tudo ou esquecem-se do assun-
to. Os adultos podem não achar que 
isso é resolver um problema, mas eu 
acho que sim, pois não ligam muito ao 
assunto depois de uma revolta de dez 

minutos. Com os adolescentes é mais 
difícil. Por muito que neguem, as rapa-
rigas chateiam-se muito mais do que 
grande parte dos rapazes, provavel-
mente porque eles não ligam muito ao 
assunto, mas com as raparigas é bem 
mais difícil, elas ligam ao assunto!

Acreditar naquelas frases do “vamos 
ser amigas para sempre’’ é tão ou mais 
falso do que dizerem que os gatos não 
arranham, todos sabemos que isso 

acontece, as amizades vêm e voltam, é 
a lei da vida.  

Dizem-nos “Somos irmãs de diferentes 
mães” tretas!;  “estou sempre aqui para 
ti” tretas! Todos sabemos que o “podes 
confiar em mim” é a maior das menti-
ras, vamos ser realistas: uma boa fofo-
ca é a melhor música para os ouvidos 
de muitas pessoas. Mas aquele grande 
escândalo é quando temos melhores 
amigos e melhores amigas, é questão 
de tempo, meus caros.

Por isso, posso dizer que as amizades 
nem sempre são a melhor coisa, às ve-
zes um ombro amigo é um ombro que 
gosta de fofocas. No final de contas, a 
minha melhor amiga é uma árvore, se 
digo algo a uma folha sei que as outras 
não vão descobrir. 

* 9ºB

ENGANOS



15 - março de 2021

Maria Beatriz Gavinhos *

Sempre que passava naquela rua, sen-
tia-me desconfortável. Acho que era 
por causa daquele velho, ferrugento e 
horroroso portão enorme. Não sei por-
quê, aquele portão sempre me transmi-
tiu muito má energia; sempre que me 
aproximava sentia que algo horrível de 
lá ia sair. Tinha de passar nesta rua to-
dos os dias para ir para a escola de mú-
sica, sempre tentei passar pelo portão 
o mais rápido possível, era difícil cor-
rer, já que ia com o meu pesado violon-
celo às costas; e raramente olhava dire-
tamente para o portão. Talvez fossem 
apenas paranoias, mas aquele portão 
era realmente aterrorizante para mim. 
Várias vezes me questionei sobre o que 
pudesse estar atrás dele, mas nunca 
consegui manter durante muito tem-
po este pensamento já que me vinham 
imagens horríveis à cabeça.

Um dia, enquanto passava por aquela 
rua, senti algo muito diferente do nor-
mal; estranhamente demorei algum 
tempo a perceber o que era, mas final-
mente, já no fim da rua, percebi. Perce-
bi que não tinha sentido qualquer tipo 
de medo ou má energia ao passar pela 
rua; até pelo contrário! Todo o nervo-
sismo que eu estava a sentir para a 
minha aula de violoncelo, para a qual 
pouco havia estudado, transformou-se 
em confiança e motivação após eu ter 
passado naquela rua. Fiquei a pensar 
nisto todo o resto do caminho até que 
me lembrei do portão, e percebi que 
até lá, nem sequer tinha pensado nele. 

O PODER DA ARTE

Achei aquilo muito estranho, então, ao 
voltar para casa fiquei atenta a todos 
os pormenores enquanto passava por 
aquela rua, para ver o que tinha mu-
dado. Finalmente vi o portão, percebi 
que alguém tinha usado aquele supor-
te horrível para se expressar, e conse-
guira transmitir toda a sua boa energia 
para ali.

Este(a) artista, com a sua boa energia e 
com um simples belo desenho conse-
guira transformar completamente este 
lugar. Isso demonstra-nos exatamente 
O Poder Da Arte.

* 8A

Mariana Gonçalves *

Segundo o artigo nº 24 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, “Toda 
a pessoa tem direito ao repouso e aos 
lazeres e, especialmente, a uma limita-
ção razoável da duração do trabalho e 
a férias periódicas pagas.”.

Perante este artigo, podemos perceber 
que, atualmente em Portugal, este di-
reito não está a ser usufruído. A maior 
parte dos profissionais de saúde, não 
tem tido um minuto de descanso, quan-
to mais dias para descansar. Estes, an-
dam atarefados, a correrem de um lado 
para o outro, numa tentativa de salvar 
toda a gente. E, imagino, ou pelo me-
nos tento imaginar, como é difícil para 
eles quando não o conseguem fazer.

A pandemia de dia para dia está a agra-
var-se cada vez mais. Os números de 
novos casos batem, todos os dias, nú-
meros históricos, e os profissionais de 
saúde a cada dia que passa têm cada 

O DIREITO AO REPOUSO E AO LAZER

vez mais trabalho… Em parte, a culpa é 
de quem fura a quarentena. É de quem 
arranja todos os pretextos para ir à rua, 
para sair de casa porque estão fartos. 
Mas adivinhem quem também está far-
to, mas sobretudo cansado? Pois, é es-
ses mesmos, que tentam salvar-nos a 
vida, mesmo se fomos inconscientes e 
colocámos a vida de todos em risco.

A única coisa que nos pediram foi que 
ficássemos em casa, acho que não é 
muito difícil de se fazer. Todos os dias, 
apesar de estarmos fartos, temos tem-
po para relaxar e repousar. Os profis-
sionais de saúde não têm essa sorte, 
mas têm esse direito. Então, deixem de 
pensar tanto em vocês, e comecem a 
pensar também nos outros à vossa vol-
ta.

* Estudante de Comunicação Social, An-
tiga aluna AEF.

De manhã levanto-me bem cedo e vou 
para a escola, onde aprendo a fazer 
contas, poemas e musica. Também 
tenho de me exercitar durante o meu 
tempo na escola, pois vivemos segun-
do o principio “mente sã em corpo são” 
e vice versa. Mas nem todos os habi-
tantes da Grécia podem ir à escola. Eu, 
que sou rapaz posso ir à escola, mas a 
minha irmã não pode. Em vez disso ela 
fica em casa a aprender a tecer, a go-
vernar a casa e a garantir que, no futu-
ro terá as qualidades necessárias para 
ser uma boa esposa e uma boa mãe. 

Quando estou a ir para a escola, de vez 
em quando, reparo nos metecos  que 
estão  na rua a vender os seus pro-
dutos. Os metecos sustentam-se a si 
próprios e pagam impostos. Outra coi-
sa que reparo quando estou a fazer o 
meu caminho para a escola são os es-
cravos. Os escravos são como objetos 
mas estão “vivos”, por assim dizer. Os 
escravos estão sujeitos à autoridade 
dos seus donos e não têm direito a ter 
vontade de nada. Ou seja, se um dia 
um escravo quiser comer uvas, ele não 
tem o direito de as querer comer. Não 
parece muito justo pois não? O meu pai 
nem é meteco nem é escravo. Ele é ci-

dadão grego. De vez em quando,  ele 
tem de  participar nos julgamentos e 
no exercício politico, coisa que, nem os 
escravos nem os metecos podem fazer. 
Ele já foi selecionado por sorteio para 
fazer parte da Helieia que aplica a justi-
ça, e também já foi sorteado para fazer 
parte da Bulé, que aconselha e prepara 
o trabalho da Eclésia. Na  Eclésia, por 
sua vez, discutem-se e aprovam-se as 
leis, decide-se a paz e a guerra e vota-
-se  o ostracismo, que é basicamente 
expulsar de Atenas as pessoas que não 
cumprem as regras. Nós vivemos num 
estado de democracia direta, em que as 
decisões são tomadas diretamente por 
nós cidadãos. No que toca à religião, 
nós os gregos somos politeístas, ou 
seja adoramos vários deuses, e temos 
vários tipos de culto tais como procis-
sões, banquetes, sacrifícios animais, 
tc. Apesar dos nossos deuses serem 
superiores a nós, eles são representa-
dos com formas humanas e com defei-
tos humanos pois a nossa sociedade 
valoriza muito o humano em si.  Depois 
de ir à escola, volto para casa, junto-me 
ao banquete para comer e vou- me dei-
tar para retomar a minha rotina no dia 
seguinte, com energia.

UM DIA NA VIDA DE UM RAPAZ NA GRÉCIA 

GRÉCIA

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Para requisições escreva-nos para:

bibnumero3@esfundao.pt

Escola Básica Santa Teresinha no TOP 
dos Distritos na recolha de REEE e Pi-
lhas!

Na 12ª Geração Depositrão a Escola 
Básica Santa Teresinha obteve o pri-
meiro lugar no Distrito, nas categorias: 
recolha de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE) e recolha 
de Resíduos de Pilhas e Acumuladores 
(RP&A). 

Mesmo com todos os constrangimen-
tos registados, a comunidade escolar 
do Agrupamento continuou a participar 
afincadamente nesta causa ambiental, 
ajudando a preservar o nosso Planeta, 
através da recolha de  3097 Kg de REEE 
e 131 Kg de pilhas. 

Através destas recolhas e envio para 
reciclagem, evitamos o risco de depo-
sição indevida de substâncias nocivas e 
a poluição que poderia resultar de um 
comportamento incorreto, ao mesmo 
tempo que aproveitamos os materiais 
que provêm da reciclagem, não sendo 
necessário extraí-los da Natureza. Des-

ta forma, poupamos os recursos natu-
rais!

http://www.erp-recycling.pt/

http://www.geracaodepositrao.abae.
pt/

http://www.facebook.com/geracaode-
positrao

Colabora com o ambiente e dá uma 
nova vida aos resíduos de equipamen-
tos elétricos e eletrónicos e às tuas pi-
lhas e baterias, depositando-os no nos-
so depositrão.

RECOLHA DE REEE E PILHAS
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Sara Barbosa *

Agradecimento aos Profissionais de 
Saúde

Estamos em 2021. Passámos 2020 com 
muita dificuldade. Muitas oportunida-
des perdidas, muitas celebrações não 
celebradas, muitos abraços que não 
foram dados, muitos sorrisos que não 
foram mostrados...

Estamos em plena terceira vaga deste 
tão mortal vírus da sociedade. No en-
tanto, ainda há pessoas que não perce-
beram a seriedade deste problema! 

Com o passar do tempo, habituámo-
-nos tanto a ouvir falar do covid-19 que 
agora parece uma coisa banal. Para al-
gumas pessoas, apesar de já soar fa-
miliar, continuam a ouvir, a tomar cui-
dados, a privar-se de certas coisas que 
adorariam ter, como uma simples noite 
com a família, todos amontoados num 
sofá a ver um filme de comédia. Mas 
não o fazem. Não por terem a polícia 
à porta se o fizerem, mas porque têm 
consciência das consequências que 
aquele ato pode vir a ter. Não só para 
nós como também para os outros que 
são indiretamente afectados: como os 
enfermeiros, os médicos, os assisten-
tes operacionais, os administrativos, os 
auxiliares de bloco operatório, os para-
médicos e todos os demais.

A todas essas pessoas, desde já, um 
grande obrigado e um grande pedido 
de desculpas também. Obrigada por 
fazerem mais do que vos é pedido. 
Obrigada por não desistirem de nós. 
Obrigada por aguentarem tudo o que já 
viram e continuarem a fazer o trabalho 
que foram traçados para fazer, mesmo 
vendo no vosso olhar o quão cansados 
e exaustos vocês estão.... e peço des-
culpa. Desculpa pelos mais egoístas,  
pelos que não querem abdicar de nada. 
Aliás. Uma desculpa coletiva. Uma des-

AGRADECIMENTO

culpa por parte de toda a população. 
Desculpem-nos por não ficarmos em 
casa quando podíamos. Desculpem-
-nos por usarmos a máscara ao fundo 
do nariz porque cansa. Desculpem-nos 
por não poderem estar com a vossa fa-
mília. Quando os pais já estão fartos de 
terem os filhos em casa devido ao en-
sino online e vocês só queriam passar 
uma noite com os vossos… Desculpem-
-nos por não prestarmos atenção ao 
que nos é pedido para fazer. Descul-
pem-nos por terem de passar por tudo 
o que passam. Desculpem-nos por re-
clamarmos tanto e darmos tão pouco.

Apesar de tudo, lembrem-se que a es-
perança é a última a morrer e como 
sociedade, ainda vamos a tempo de to-
mar atenção e mudar os nossos atos.

Li algures este desabafo “Neste ano, a 
nossa boca foi tapada e o nosso sor-
riso escondido. Foi proibido o tato, o 
contacto, o abraço. Neste ano, foi-nos 
tirado tudo, restaram apenas os olhos 
e tudo passou a ser dito no olhar. Se 
sairmos desta pandemia sem sabermos 
pelo menos olhar nos olhos um dos ou-
tros. Este ano será realmente perdido.”

Olhando para o vosso olhar, consegui-
mos ver cansaço e desespero e tenho 
esperança de que, quando isto tudo 
acabar, possamos olhar nos vossos 
olhos mais uma vez e ver felicidade, 
descanso e alívio e que vocês possam 
olhar nos nossos olhos e ver sobretudo 
gratidão.

Mais uma vez, o nosso obrigada, o nos-
so muito obrigada.

*12ºCSE, Projeto EADH

Fátima Fradique *

Filomena Correia *

No dia 10 de dezembro, dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos, foi um dia 
diferente, pois a minha turma deslo-
cou-se para a biblioteca da escola para 
assistirmos a uma atividade organizada 
no âmbito da Direção de Turma do 7º 
A. A nossa diretora de turma, Ana Brio-
so, com a colaboração da Biblioteca, 
recebeu as Encarregadas de Educação 
Maria de Fátima Fradique e Filomena 
Martins, que dinamizaram a atividade 
“Descobrir caminhos para a igualdade”.

Para mim, foi um dia muito especial, 
pois tive a minha mãe na escola e não é 
todos os dias que isso acontece.

Primeiro, vimos um vídeo sobre o tema 
bullying cujo nome era “O Cabeçudo”. 
Fiquei com pena da personagem, mes-
mo sendo um desenho animado, pois 
o bullying acontece na vida real e não 
é brincadeira. Após termos analisado o 
vídeo, passámos à arte, pois fomos Pi-
casso por um bocado. Usámos recortes 
de revistas e colámo-los de forma a fa-
zermos  cartazes com frases e imagens 
sobre o tema.

Por fim, recebemos  uns marcadores de 
compromisso muito giros, com frases 
sobre a igualdade. Adorei a atividade.

Beatriz Castro Fradique, 7 A

Adorei a atividade! Fui uma atividade 
muito simples, mas muito divertida! 
Na minha opinião acho que era uma 
boa opção repetir uma atividade assim, 
mas de outro tema.

A atividade consistiu numa aprendiza-
gem muito essencial para todos nós.

Começamos por falar sobre a igualda-
de, de seguida observamos um vídeo, 
que demonstrava os maus tratos pe-
rante um menino “cabeçudo”. Após a 
visionamento do vídeo resolvemos um 
questionário.

Como forma de conclusão do trabalho, 
realizamos uma atividade prática, ape-
nas com uma folha, uma revista, com 
uma cola e com uma tesoura. 

Senti-me um pouco triste enquanto vi-
sualizava o vídeo. Acho que todas as 
pessoas que se sentem mais “diferen-
tes” por alguma razão, devem repen-
sar, valorizando-se da forma como são, 
pois, “todos nós somos iguais, mas di-
ferentes”

DESCOBRIR CAMINHOS PARA A IGUALDADE

Sinceramente adorei todas as partes, 
mas mesmo assim a que mais gostei 
foi a atividade prática.

A IGUALDADE é uma forma de respeito 
que todos nós temos que ter!

Um grande obrigado às encarregadas 
de educação e à professora Ana Brioso. 

Margarida  Pais, 7º A

Esta atividade pretendia mostrar que 
todos temos diferenças e não é por isso 
que devemos julgar-nos uns aos outros, 
ou seja, dialogámos sobre a sociedade 
e os estereótipos colocados. De segui-
da, lemos/ ouvimos um texto sobre um 
menino que sofria de depressão. 

Senti-me bem a fazer as atividades e 
saí da biblioteca com um pensamento 
de reflexão sobre o assunto. Acho que 
participei de forma organizada. A mi-
nha parte favorita foi o vídeo sobre “O 
cabeçudo”. Acho que podíamos fazer 
uma atividade sobre racismo, pois se-
ria um tema interessante para debater.

Diana, 7º A

 

A parte que eu mais gostei foi estar-
mos a recortar letras das revistas e as 
folhas que nos deram para fazermos 
um cartaz com imagens e frases sobre 
a igualdade, foi muito divertido porque 
enquanto recortávamos estávamos a 
contar coisas sobre nós e eu gostaria 
de repetir outra experiência assim pois 
foi divertido, engraçado e foi uma ativi-
dade que eu adorei devido à sua men-
sagem, por isso quero fazer mais ativi-
dades assim.

Lucas Mendes, 7 A

Foi uma oportunidade ter podido estar 
com os alunos, e sobretudo com a mi-
nha filha num contexto tão diferente. 
Foi, para mim, uma experiência única. 

Agradeço a oportunidade de organizar 
uma atividade na escola com os alunos 
com duas pessoas tão empáticas e in-
teressadas.

* Encarregadas de Educação, 7º A

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO

SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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Totalidade

O Indivíduo que mancha estes versos

reside no esquecimento das memórias,

habita numa tremenda imprecisão de dias

e, ao esquecer-se das memórias,

esquece-se de si mesmo.

Deslembra-se da complexidade da morte.

O Indivíduo sabe, o Indivíduo aprende.

Porém, ele esquece-se do tempo que lhe foi dado

e, assim, liberta-se da especulação do nada.

 

Impõe-se-lhe a tragédia de uma vida singular,

de uma vida completamente individual,

de uma vida que lhe é única.

Mas não...

O Indivíduo desconecta-se da vida

que é crua, que é sensitiva, que é real.

E em todo o real, existe incoerência

e nela habita a desunião das coisas.

Numa perspetiva exterior, manifesta-se-lhe

toda a distância que habita entre a vida,

o mundo e o homem.

A vida sente-se falhada

numa excitação pela morte.

Surge o desejo do nada, a impossibilidade do tudo.

Que estranho sentimento é morrer

numa vida que nos é dada para viver!

Que estranha memória tenho...

São portas abertas, ruas vazias, olhares sombrios,

é a alma apagada do tempo que não existe.

Mas a vida é cor, é luz, é brilho, é êxtase

pelo vazio que nos aguarda a presença...

Intrigamo-nos pela morte porque,

enquanto permanecemos vivos,

ela é ausente, é desconhecida, é incerta.

É uma porta fechada que existe e espera.

O Indivíduo despeja, na Vida,

uma rara e absoluta singularidade.

Transfere-lhe relevo,

dá-lhe existência.

E deixa para a Morte

tudo aquilo que esqueceu,

toda a reflexão e silêncio

que a vida foi incapaz de dar.

O tempo muda.

Chega a primavera do sonho

e as folhas caem na vulgaridade,

no normal que não espanta.

E o Indivíduo, intrigado, escolhe a Morte.

Pois o fim é

calmo, livre,

reconfortante...

Eduardo Pizarro

Às vezes a noite, sonolenta, 

adormece no leito do amanhe-

cer

Às vezes a noite, sonolenta, adormece no leito do 
amanhecer.

A madrugada é impotente, o dia toma um mês para 
acordar.

Os olhos meus, olhos de sujeito, vagueiam fechados 
sobre um mar de gente,um lamaçal de conteúdo, um 
estrondo de palavras,

palavras. Não conversas. Conversas exigem respos-
tas, exigem retaliação, exigem sentidos,

sentimentos.

Ninguém conversa sobre nada, nem quando se con-
versa sobre a falta de tudo. 

É curiosa a falta de interesse dos jovens de hoje em 
dia na sedução de um amanhecer, 

na bênção da paciência,

nos acordes de uma guitarra.

Uma guitarra que tocou, em tempos, sobre novem-
bro. 

E é janeiro.

E o dia ainda não nasceu.

Rita Mesquita, 11º LH

POESIA

Biblioteca do Agrupamento de Escolas do Fundão

Siga o nosso blog em:

https://bibliotecasaef.blogspot.com/

RECOMENDAÇÕES

COVID 19
PROTEJA-SE E PROTEJA

OS OUTROS

Evite contactos a menos de dois metros.

Use sempre a máscara.

Lave ou desinfete as mãos regularmente.

Se se sentir doente, fique em casa.

EVITE QUAISQUER CONTACTOS DE PROXIMIDADE 
COM ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO
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POESIA

Quando começámos, pela segunda vez

Tinha-me comprometido a 

Desenhar, todos os dias

Escrever, todos os dias

E

Pensar … Nunca mais

.

Para justificar esta última

Inventei tudo 

E um pouco mais

(tudo para evitar a clara justificação … “preguiça”)

.

Pois “pensar” limita-nos as ações 

(o que não é de todo mentira)

E o mais agradável sobre o ato de não pensar

É que até agora, falhei 70% das vezes

.

Orgulho-me bastante desse número, 

Afinal de contas

Os fracassos são sempre mais interessantes.

.

Mas agora, deixando de fugir

Nunca desenhei todos os dias deste então

Ou escrevi

Ou não pensei

De facto os dias foram passados a relembrar memó-
rias

Acompanhados de concertos para violino - Bach 

Mas nunca a tentar descobrir o que se passou para 
que fosse necessário abandonar

Oque até agora

Julgava ser o meu pilar

O que aguentava as iras e os medos, um pilar que 
nunca tinha falhado, 

Mas que eventualmente

Acabou por colapsar, 

(como tudo na vida)

E enquanto ele caia por terra

Eu abandonava o desenho

E abandonava-o, pois, pensei que não me pertencia

Que não era meu

Que não passava de uma máscara do medo que eu 
tinha de nunca encontrar 

O 

Verdadeiro

Desenho

No entanto

Quando o deixei 

Percebi então que ele sempre foi meu

Que ele se adaptava, lentamente, aos meus olhos

Que ele me acompanhava durante os períodos de

 “não pensarás”

E eu abandonei-o

Esqueci-me de ver

Ver

Que ele sempre lá esteve

.

Foi durante essa deambulação 

Pelas memórias 

E pelos sonhos fantásticos

Que o encontrei

Ele 

Que instigou esta revolta toda

O trabalho

A fome de perceber sem perceber

De ver por cima do entendimento 

Desumano

É 

Afinal de contas sempre cá esteve

E por agora tentamos fazer as pazes 

m.f

Tenho saudades da 

minha rua…

(Avenida Eugénio de Andrade)

Eu moro na Avenida Eugénio de Andra-
de, que tem o nome de um conhecido 
poeta português chamado Eugénio de 
Andrade, que nasceu na Povoa de Ata-
laia, aldeia que pertence ao Concelho 
do Fundão.

Esta é a maior avenida do Fundão, e 
para mim a mais bonita. A meio en-
contra-se o Parque Verde e as piscinas 
Municipais cobertas, também tem uma 
farmácia, uma creche, um dentista, 
uma pizaria e vários cafés.

O que eu mais gosto na minha avenida 
é o Parque Verde onde eu costumo ir 
passear, andar de skate, andar de pa-
tins, correr e fazer exercício físico.

O que eu menos gosto é o facto de ser 
muito movimentada por veículos que 
por vezes não cumprem o limite de ve-
locidade e embora tenha muitas passa-
deiras há alguns acidentes.

Com a pandemia e o confinamento, te-
nho saudades de passear na minha rua, 
sair com os meus amigos e fazer o meu 
exercício físico, até a este tempo nunca 
pensei que me fizesse tanta falta sair, ir 
ter com os meus amigos, familiares ou 
até dar uma pequena caminhada.Eu sei 
que quando tudo isto passar e quando 
pudermos sair de casa eu vou passar os 
melhores momentos na rua, a saltar, a 
brincar e a fazer mil e uma coisas que 
poderei fazer.

Proponho este poema de Eugénio de 
Andrade para alegrar os nossos dias:

Urgentemente

É urgente o Amor,

É urgente um barco no mar.

É urgente destruir certas palavras

ódio, solidão e crueldade,

alguns lamentos,

muitas espadas.

É urgente inventar alegria,

multiplicar os beijos, as searas,

é urgente descobrir rosas e rios

e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros,

e a luz impura até doer.

É urgente o amor,

É urgente permanecer.

Marta Lopes,  7ºA
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JARDIM DE INFÂNCIA DE FATELA

Atividade laboratorial – Fazer 
Sabonetes

Ao envolvermos a criança em ativida-
des práticas estamos a despertar nela 
um olhar mais atento sobre os fenóme-
nos em questão e a permitir que o seu 
pensamento seja movido pelo interesse 
e capacidade de observar, pela curiosi-
dade de saber e pelo desejo de experi-
mentar, o gosto por aprender a brincar. 

Assim, com a colaboração e testemu-
nhos dos alunos do TAL 19 – Análise 
Laboratorial, que testaram a experiên-
cia dos sabonetes em lição de laborató-
rio, decidimos prosseguir com a nossa 
própria tentativa na sala do JI e também 
a concretizámos com sucesso. Precisá-
mos de:

- Material: gobelé, agitador magnético, 
termómetro analógico, tubo de ensaio, 

Experiência – Neve artificial

Caíram alguns flocos de neve na rua.

Os sítios que conhecemos, como jar-
dins e quintas, ficaram branquinhos.

Gostámos muito e estava muito frio.

Cantámos e gravámos canções conhe-
cidas que continham a palavra NEVE.

Também fizemos uma experiência…. 
com “neve” feita por nós. 

Material: sal fino, medidor, água mor-
na, taça e colher.

Para cada frasco de sal fino com 250g 
misturámos 50ml de água morna, com 
uma colher, na taça grande.

E houve várias perguntas:

– Como está a mistura? – Será que vai 
ficar mole? – Muda de cor? – Desman-
cha-se? – Derrete?

tubo capilar, pipeta, vara de vidro, ba-
lança, placa de aquecimento, moldes.

- Ingredientes: glicerina, manteiga de 
Karité, essência, aditivo de espuma, 
óleo de amêndoas doces, corante.

Desenvolvimento e resultados:  consul-
tar as imagens em anexo.

Conclusão: o conhecimento adquirido 
através da prática da observação e da 
experimentação tornou-se mais enri-
quecedor, muito divertido e permitiu 
que ficássemos com as mãos bem la-
vadas.

Os meninos do JI Fatela, janeiro 2021

Envolvemos bem e moldámos bolas, 
com as nossas mãos. Para o corpo (1 
maior) e para a cabeça (1 menor). Deco-
ramos as bolas com olhos, nariz, cha-
péu e cachecol, de material reciclado, e 
o resultado foi muito bom – não mudou 
de cor, não derreteu e não se desman-
chou nenhum boneco. 

Uma manhã bem divertida dentro da 
sala, onde estamos mais quentinhos.

Experimentem vocês também.

Também fizemos uma chuva de pala-
vras: 

SAL - TAÇA - BOTÕES – JARRA - ÁGUA 
– COLHER – BONECO DE NEVE – CACHE-
COL – OLHOS – NARIZ – CHAPÉU – PRA-
TO

Os meninos do JI Fatela, janeiro 2021

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO   |   SEXTA- FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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CLASSIFICAÇÃO FINAL CORTA-MATO VIRTUAL

JUVENIS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº
Data Nasci-

mento
Tempo ESCALÃO

1º Tiago Caria 12º TAS18 20 22/11/2003 12´37´´ Juvenis Masculino

2º Simão Fernandes 11º CT1 22 09/03/2004 13´49´´ Juvenis Masculino

2º Tiago Sucena 11º CT1 23 18/06/2004 13´49´´ Juvenis Masculino

3º Afonso Soares S. B. Pinto 10º CT2 2 17-08-2005 15´57´´ Juvenis Masculino

4º Ruben Rodrigues 12º GPI/APS18 12-02-2003 16´11´´ Juvenis Masculino

5º Carlos Lopes dos Santos 10º CT2 6 19-11-2005 16´30´´ Juvenis Masculino

6º Francisco Freitas 12º CT1 10 20.09.2003 16´33´´ Juvenis Masculino

7º David Oliveira 10º CT2 7 04-10-2005 16´40´´ Juvenis Masculino

JUVENIS FEMININOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº Data Nascimento Tempo ESCALÃO

1º Maria Gonçalves 11º CTAV 11 22-08-2004 9´39´´ Juvenis Feminino

2º Matilde Marcelino 11º CT1 17 11/06/2004 10´21´´ Juvenis Feminino

3º Laura Pires 10º CT2 18 20-07-2005 11´18´´ Juvenis Feminino

4º Maria Sousa 10º CT3 15 8-8-2005 12’42 Juvenis Feminino

5º Carolina Sousa 10º CT3 5 8-8-2005 13´11 Juvenis Feminino

INICIADOS MASCULINOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº Data Nascimento Tempo ESCALÃO

1º Bruno Roque 8º B 4 9-4-2007 12´19´´ Iniciados Masculino

2º José Rodrigues 8º C 10 29-8-2007 17´40´´ Iniciados Masculino

INICIADOS FEMININOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº Data Nascimento Tempo ESCALÃO

1º Inês Freire 9º A 12 14/12/2006 10´39´´ Iniciados Feminino

2º Mafalda Reis 8º C 15 24-5-2007 11´34´´ Iniciados Feminino

3º Joana Agostinho 9º A 13 29/09/2006 11´39´´ Iniciados Feminino

4º Mafalda Morais 9º F 2006 18´11´´ Iniciados Feminino

5º Rita Rodrigues 7º C 16 29/08/2007 21´06´´ Iniciados Feminino

DIAS DE ESCOLA 
PROGRAMA DE RÁDIO - SEXTA-FEIRA 19:00 / 20:00 HORAS
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¿Y cómo son las tradiciones navideñas en España? ¿Son muy diferentes de las 
fiestas en Portugal? Claro que tiene sus particularidades y algunas muy curiosas.

Las fiestas navideñas son sinónimo de alegría, de unión familiar y facilidad en 
todo el mundo y España no es excepción. En las casas, para estas fechas, además 
de adornar el árbol de Navidad se suele poner también un belén que representa 
el nacimiento de Cristo. Las calles se quedan llenas de luces con motivos navi-
deños.

Pero primero, no podemos olvidarnos de la lotería conocida como “El Gordo”. Los 
españoles hacen colas en los estancos para comprarla y el día 22 de diciembre 
todo para para oír el canto de los números que es hecho por niños de un colegio 
de Madrid.

El día 24, la familia hace junta la cena y es común comer el pavo relleno asado, el 
cochinillo o el cordero. En algunos lugares de España, las personas se disfrazan 
de lo que les parece y así pasan la noche en fiesta. Otras personas, a la media 
noche, van a la iglesia para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. La misa es co-
nocida como “la Misa del Gallo”.

Durante las navidades, se come el turrón, un dulce rico que está hecho de miel 
y almendras (el típico, pero se pueden encontrar frutas, chocolate y hasta yemas 
de huevo), los mazapanes, hechos con una pasta de almendras, y los polvoro-
nes. Estos dulces son imprescindibles para completar el ambiente navideño en 
España. En algunas regiones de España, se comen los pestiños, unos dulces he-
chos con harina, naranja, diferentes especies que se fríen y pasan por almíbar. 
La familia se reúne para hacer los pestiños y, mientras los hacen, cantan los 
villancicos.

Los villancicos son canciones que hacen referencia a la Navidad y se cantan du-
rante esta época de fiesta. La letra va acompañada del sonido de la pandereta y 
la zambomba, instrumentos típicos que se usan para este tipo de canciones. A 

TRADICIONES NAVIDEÑAS

los niños que las van a cantar por las puertas, es común que les den el aguinaldo, 
una recompensa.

¿Y cómo es el día 31 de diciembre? En España, es tradición comer una uva por 
cada uno de los meses del año al mismo tiempo que suenan las campanadas 
que dan comienzo al año nuevo que empieza. Después de las doce campanadas, 
todos brindan y se besan deseándose lo mejor.

Cada 5 de enero, las calles españolas se llenan de espectadores que vienen a 
admirar la espectacular Cabalgata de los Reyes Magos, con sus típicas carrozas. 
Durante el desfile, los Reyes Magos y sus ayudantes lanzan bombones, carame-
los y dulces a los niños (¡y a los adultos!) que los observan desde las calles. La 
gente suele ir con bolsas o paraguas para recoger muchos caramelos. Esa noche, 
es cuando los Reyes traen los regalos para los niños, pero sólo para los que se 
comportaron bien, para los otros, lo que encuentran en su zapato es carbón.

El Roscón de Reyes es el dulce típico del desayuno o de la comida del día 6 de 
enero, la festividad de los Reyes Magos. Tiene forma de anillo y se confecciona 
con masa fina, rellena de nata, mazapán, o algún relleno similar y se adorna con 
trocitos de frutas confitadas o escarchadas de varios colores, generalmente rojas 
y verdes. Las frutas escarchadas rojas y verdes simbolizan los rubíes y esmeral-
das que se supone adornaban los mantos de los Reyes Magos. Dentro del ros-
cón, se encuentra una “sorpresa”, el “muñequito de la suerte”, que es un atractivo 
para los niños. El que encuentre la sorpresa es coronado el “rey de la casa”.

Y terminan las fiestas. ¡Qué venga el próximo año!

En este ámbito – de las fiestas navideñas –, los alumnos de Español del Agrupa-
mento de Escolas do Fundão, con el apoyo de los profesores de la asignatura, 
hicieron postales de Navidad y Año Nuevo que expusieron en el Instituto. Dicha 
exposición se pudo visitar hasta el pasado día 8 de enero.

INFANTIS B MASCULINOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº Data Nascimento Tempo ESCALÃO

1º João Freire 6º A 15 20.09.2009 6´28´´ Infantis B Masculino

2º Daniel Alface 7º C 7 12/11/2008 8´18´´ Infantis B Masculino

INFANTIS B FEMININOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº Data Nascimento Tempo ESCALÃO

1º Margarida Pais 7º A 13 12-03-2008 7´11´´ Infantis B Feminino

1º Ema Catarino 6º D 4 14-11-2009 7´11 Infantis B Feminino

2º Iara Alves 6º A 9 07-03-2009 7´26´´ Infantis B Feminino

3º Maria Almeida 6º A 19 27-11-2009 7´33´´ Infantis B Feminino

4º Matilde Saraiva 7º A 17 30-03-2008 8´05´´ Infantis B Feminino

5º Rita Pires 6º B 16 01-04-2009 8´43´´ Infantis B Feminino

6º Margarida Pinto 7º C 12 06/11/2008 12´42´´ Infantis B Feminino

INFANTIS A MASCULINOS

CLASSIFICAÇÃO Nome Ano Turma Nº Data Nascimento Tempo ESCALÃO

1º José Pais 5º A 9 22/12/2010 5´16´´ Infantis A Masculino

DESPORTO, continuação


