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A escola de ontem, a escola de 

hoje e a escola de amanhã. 

Todos temos de saber de onde 

vimos, onde estamos e para 

onde vamos ou queremos ir. 

Esta não é uma escola qualquer, 

esta é a nossa escola! 

Por isso, como em tudo na vida 

ou se ama ou se deixa. 

Portugal tem muitas escolas, 
todas elas têm alunos, professo-
res, técnicos e assistentes ope-

racionais. 

Mas os alunos, os professores, 
os técnicos e assistentes opera-
cionais da nossa escola são úni-

cos. 

Todos eles, quase sem excep-
ção, mesmo que se diga, a excep-
ção confirma regra, amam a nossa 
escola, muitos deles à sua 
maneira, mas o comportamento 
humana é assim, uns adoram 

falar das coisas boas que a vida 
lhes proporciona, e, viver com 
elas, sentindo-se felizes, outros 
teimam infinitamente em corrigir 
os erros e, vão cometendo 
outros, por vezes, ainda de 

maior gravidade. 

Mas, quando toca a reunir e a 

defender os ideais do que se 
gosta, aqui estamos nós, unidos 
como os dedos de uma mão e, 
tal como os dedos de uma mão 
todos unidos, mas diferentes, 
nas tarefas, no sentir e no pen-

sar. 

Estamos todos de parabéns a 
nossa escola projecta-se no 
espaço e no tempo, graças à 
dedicação de todos e às suas 

capacidades humanas. 

Os nossos alunos são o espelho 
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O que é o enxofre?  

Como sabemos o tamanho 

de uma estrela? 

Para calcular o tamanho de 

uma estrela, os astrónomos 

precisam de estabelecer 

outros fatores. 

Primeiro, há que calcular o 

seu brilho na Terra para 

depois medir a sua distância ao nosso planeta (a isto chama-se 

paralaxe). Depois, é preciso determinar a temperatura à 

superfície; este cálculo é facilitado por estrelas de proprieda-

des semelhantes com composições e temperaturas quase idên-

ticas. 

As estrelas comportam-se como corpos negros, objetos que 

brilham numa cor ou comprimento de onda particular con-

soante a sua temperatura. Assim, com a temperatura e brilho 

da estrela calcu-

lados, é possível 

deduzir a área 

da superfície e o 

diâmetro, com 

base em dados 

anteriormente 

confirmados. 

 

 

Pedro Almeida, 

nº 24 

9º A 

MOINHOS AO VENTO 

5,5. Temendo que o monumento e atração turística de 60 metros de altura 

desabasse, o primeiro-ministro italiano formou uma equipa internacional 

para o preservar. John Burland, eminente engenheiro de projetos, afirma 

que a inclinação da torre voltou a ser de 5 graus e que “nos últimos dois 

anos, quase não foram detetados movimentos”. Embora associados a estru-

turas maiores, os outros campanários da cidade não foram reforçados. 

Esperemos que um dia a “torre inclinada de Pizza” não se torne a “única 

torre de Pizza”. Catherine L. Barker 

 

Beatriz Martins, nº 5  9º B 

NATIONAL GEOGRAPHIC  Portugal/ Dezembro 2009   

 

De todas as torres inclinadas de Pizza, a mais 

famosa é a que tem menos probabilidade de cair. 

Isso deve-se ao esforço restauro que durou 11 

anos, três dos quais para remover parte do solo. 

A pose precária do campanário foi assim estabili-

zada. O solo de Pizza é maioritariamente compos-

to de argila e areia e vai cedendo ao longo do 

tempo, causando o deslocamento dos edifícios. A 

emblemática começou a inclinar para norte duran-

te a primeira fase da sua construção e depois mudou de direção, 

tombando para sul nos oito séculos seguintes. Medições realizadas 

em 1817 revelaram uma inclinação de 5 graus; em 1990, ela era de 
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Inclinação total 

O enxofre é um dos elementos mais 

importantes e comuns na Terra. Existe 

na sua forma pura como um sólido não 

metálico e é encontrado também em 

vários compostos orgânicos e inorgâni-

cos. Está presente por todo o ambien-

te, do solo, ar e rochas às plantas e animais. 

Devido à sua tonalidade amarelada, o enxofre era usado por alquimis-

tas nas suas tentativas de sintetizar ouro. Embora isso não tenha 

resultado, ainda se lhe descobriram muitas aplicações úteis, incluindo 

o fabrico de pólvora negra. Hoje, o enxofre e os compostos de enxo-

fre são usados em vários produtos de consumo, como fósforos e 

inseticidas. O enxofre é ainda um fertilizante, agente branqueador e 

conservante de fruta, além de ser um importante químico industrial, 

na forma de ácido sulfúrico. 

Os primeiros utilizadores extraíam enxofre 

elementar de depósitos vulcânicos, mas quan-

do a procura por enxofre ultrapassou a oferta, 

no final do século XIX, outras fontes tiveram 

de ser encontradas. Avanços em técnicas 

mineiras permitiram a extração de enxofre 

dos grandes domas salinos ao longo da costa 

do Golfo dos EUA. Os depósitos subterrâneos e vulcânicos ainda contri-

buem para o fornecimento global, mas o enxofre industrial é cada vez mais 

obtido como subproduto dos processos de refinação do gás natural e 

petróleos. " 

 
Mateus Ferraz, nº 18 9º A 

Medir estrelas No interior de um scanner 

Como é que estes dispositivos transformam meios 

físicos em digitais?  

Os scanners utilizam um feixe de luz, espelhos, uma 

lente de focagem, filtros e sensores chamados dispo-
sitivos de carga acoplada (CCD, na sigla inglesa) para 
captar uma imagem e convertê-la num ficheiro digi-

tal, que pode ser usado num computador. 

A lâmpada e os espelhos fazem parte da cabeça de 
digitalização, um mecanismo deslizante que passa lentamente sob o documento 
a deslizar. Depois de o colocar virado para baixo sobre o vidro, fechar a tampa 

e dar ordem de digitalização, a cabeça começa a passar sobre o documento. Ao 
fazê-lo, a lâmpada emite um intenso feixe de luz, iluminando o documento. O 
primeiro espelho na cabeça de digitalização – localizado logo abaixo da lâmpada 

quando esta passa pelo documento – está num ângulo que lhe permite refletir a 
parte agora iluminada da página para um segundo espelho, que a reflete para um 
terceiro espelho. Cada espelho é ligeiramente côncavo, tornando a imagem 
progressivamente menor à medida que é refletida de um espelho para o seguin-

te. 

A imagem significativamente reduzida é então refletida pelo último espelho para 
uma lente, focando a luz através de filtros coloridos (geralmente vermelhos, 

verdes e azuis) para o sensor. Este sensor (o CCD) consiste em vários díodos 
fotossensíveis, que convertem energia 
luminosa (fotões) em energia elétrica 

(eletrões). É assim produzida uma versão 
eletrónica, ou digital, da imagem, que 
pode depois transferir para o seu compu-
tador, onde poderá editar, reimprimir 

e/ou distribuir o ficheiro. 

Catarina Pintado, Nº 5 

9ºA 

Quero Saber, junho 2013 



A comemoração dos trinta anos da escola 
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Que dia mais repleto de emoções! Desconfiem, 

pois eu faço parte da organização. Quem diria, 

hem? 

Mas, vou tentar ser neutral. Vou tentar escrever 

com rigor e sentido crítico. Isto, para quem sofre 

de síndrome de “pavão” é difícil por isso, vou 

tentar colocar-me no lugar de uma” simples assis-

tente” do evento. Na parte da frente do auditório, lugares identifica-

dos com o nome dos convidados e, mais para trás, a alma da nossa 

escola, alunos, funcionários e professores. 

E sabem que mais? Não tenho lugar sentada. O que não dava para ser 

um convidado de alta craveira. Descanse a nossa Presidente da Câma-

ra, não tenho pretensões ao cargo, não se amofine, Drª Conceição 

Mateus prefiro ser apenas professora. Tudo estava lindo de morrer! (o 

amarelo é uma das minhas cores preferidas) E eu, que estive do lado 

de fora, a deitar “o olho” quando me parecia que o discurso era único, 

original, pessoal, e outras tantas palavras terminadas em “al”, que, 

como se sabe não são de origem árabe, lá fui 

espreitando aqui e ali, mais ali do que aqui. 

Isto de discursos, porque de discursos circuns-

petos se tratavam, tem muito que se lhe diga… 

é evidente que por vezes tropeçamos nas pala-

vras, nas vírgulas e até nos pontos finais pará-

grafos. Atrás, não me referi a “emoções”? Vá lá, não sejam ingénuos, 

porque o que retive foi que todos estavam felizes por ali estar. Via-se 

nos semblantes, compreendia-se no seu linguajar. 

Para quem estava sentado nas escadas ou, num 

dois em um é que era pior pois o assento era 

desconfortável ou, demasiado apertado. E, no 

meio daquela pequena multidão, rostos que o 

coração não apaga. 

Vimos um filme com quatro testemunhos, encarnando o passado, o 

presente e o futuro da nossa escola. As imagens que o acompanharam 

davam uma ideia clara daquilo que foi a nossa escola e no que se tor-

nou, hoje em dia. Um local de trabalho, bem apetrechado que tem 

como prioridade maior, os alunos. Todos os intervenientes foram 

explícitos e agradáveis dando uma visão da evolução da escola mas, o 

pequeno Luís, encantou...Ou não fosse ele um jovem que, pausada-

mente e de uma forma quase adulta se exprime e deixa transparecer 

um olhar docemente ingénuo da escola que o rodeia. 

Mas, quero ser profissional. Sou uma mera 

relatora. E não posso deixar de fazer uma vénia 

àquela miúda, que segundo me parece se cha-

mava Érica Neves, que fez uma intervenção 

notável, no seu papel de escola. E que papel…  

No momento da entrega de recordações, a 

quantos, connosco percorreram o caminho da dedicação profissional, 

vem uma professora dizer um poema lamechas, deixando-se levar pela 

emotividade do momento, denunciado pela lágrima fácil e pelo tremeli-

car da voz. Um bem aja aos homenageados! “Compostura”, srª profes-

sora, é bonito e fica bem.  

Depois, o Simão veio “repar”… e valeu a pena, 

ver aquele jovem, dizer, num som muito pró-

prio, com uma letra adequada ao evento. 

E a sessão estava quase a terminar. A professo-

ra Judite Esteves que muito bem encarnou a 

sua personagem de apresen-

tadora, apesar de, por vezes, denotar algum nervo-

so miudinho, talvez, porque, queria que tudo cor-

resse às mil maravilhas. 

Só faltava o filme. Mas aquilo era um filme? E parece 

que realizado pelas mãos experientes do realizador, 

o professor Ezequiel Breia. Uma criatura treslouca-

da andava pela escola, num frenesim inigualável a fazer 

figuras tristes…sim, porque dar aulas não é aquilo! 

Quem se presta a fazer tal “brincadeira” só pode ser 

alguém que não leva a sua carreira com seriedade e 

empenho… 

 Por fim, chegaram os agradecimentos. A uma equipa 

que se reuniu, sob a égide da incansável e exigente 

directora do Agrupamento Cardoso Lopes, Dr.ª Conceição Mateus. 

 Só faltava visitar os diversos espaços da escola, para 

tal abrilhantados e alvo da entrega e do desvelo dos 

nossos funcionários, para quem dirijo um “muito obri-

gada” pois sem eles, nada disto seria possível, sem 

esquecer a exposição “Da escola 

que fomos…à escola que somos “ 

que nasceu da criatividade e do 

sentido de estética da distinta Coordenadora da Becre 

e  como é usual, das mãos de mestre do professor Luís 

Ramos.  

 Este artigo também não pode descurar alguém, que 

apesar de não estar presente, sempre se mostra dispo-

nível para dar o seu contributo de artista à concei-

ção dos cartazes, convites e marcadores, o profes-

sor Luís Santos. 

Por último, dirigimo-nos à sala de alunos, onde, com 

o gosto e a perícia da Paulinha Melo e equipa de 

ajudantes se nos apresentavam mesas decoradas 

com as cores que lembram os dias de sol e sobre as quais, desfilavam igua-

rias saborosas e coloridas, sob olhar atento e eficaz de um grupo de jovens, 

empregados de mesa, onde me foi possível encontrar uma ex- aluna da 

escola.  

Confraternizámos, parodiámos, tirámos “selfies” que são moda e caiem bem 

e deixámos a Escola, a pensar que “trinta já passaram…outros tantos hão 

de vir, ou não fosse o nosso patrono um homem de ideais…que um dia, 

sem que tal lhe passasse pela mente, fez desabrochar, no alto da Mina, o 

espírito de uma futura escola ou escola do futuro quem sabe, que ainda… 

há de dar que falar!” 

 

A repórter de serviço de dia e parte da noite, FG. 

Clica na imagem 

http://youtu.be/fCgvmcLAQp8


A democracia e o exercício da cidadania na Grécia Antiga 

Concurso Nacional de Leitura 

ano; Filipa Feiteira, da turma B do 7º ano e 

por Mateus Ferraz da turma A do 9º ano. 

Para esta segunda fase do Concurso que se 

realizará agora a nível distrital,  os alunos 

terão que ler as obras: Sonhos de uma Noite 

de Verão, de William Shakespeare e O 

A palavra democracia que usamos hoje em 

dia para definir um tipo de governo que 

existe na maioria dos países do mundo teve 

a sua origem na Grécia Antiga, na cidade de 

Atenas. O seu significado é muito simples 

demo = povo e kracia = governo, ou seja, 

“governo do povo”. 

 No entanto, o conceito de democracia dos antigos gregos não é o mesmo que temos nos nossos dias, pois a democracia ateniense apresentava 

várias limitações e contradições, a saber: Os cidadãos, que representavam uma minoria da população eram os únicos com direitos políticos (direito 

ao voto e a governar a cidade); 

As mulheres, os metecos e escravos não tinham direitos políticos; 

Havia limites à liberdade de expressão e existia a condenação ao exílio (o ostracismo) e à morte. 

Atenas utilizou a sua aliança defensiva (união de varias cidades-estado - Liga de Delos) para impor a sua supremacia económica e politica praticando 

o imperialismo marítimo no Mar Egeu. 

Apesar das contradições a democracia ateniense foi um regime inovador para a época e inspirou a nossa democracia atual. 

 Eram considerados cidadãos, homens livres com mais de 20 anos, filhos de pai e mãe atenienses com serviço militar cumprido. Assim, o direito de 

cidadania era restrito a poucos (cerca de 10% da população).  

Platão e Aristóteles defendiam que o cidadão tinha de reunir condições para se dedicar totalmente à vida politica e social, para isso tinha de ser 

livre, isto é, não precisar de trabalhar para sobreviver. 

Para os gregos a cidadania era um bem inestimável. 

                                                                                                         Tomás Batista,7ºA  

Francisco 

CORRER- Dá-me vontade de…

Brincadeira, saltos, fato de treino, beira-

mar. 

Mariana 

Xóninha- é o que eu chamo ao meu pai e 

ao meu avô e eles chamam-me também. É 

a forma de expressar ternura entre nós.  

Diogo 

 HAMSTER- Dá ideia de ser um animalzi-

nho muito peludo, fofinho, gordo, dormi-

nhoco e que deixa que lhe façamos tudo, 

como eu gosto.                                   

Ana Catarina  

CHOCOLATE- dá ideia de ser doce, 

escuro ,dá água na boca,faz lembrar bor-

boletas a voar, faz bem, dá muita energia 

e alegria e pode dar…dores de barriga.                 

Maria Barbosa 

GOMA- parece ser algo peganhento, 

doce, divertido e saltitão. Carina 

TÉDIO- dá ideia de preguiça, de não 

fazer nada, de espreguiçar e de dormir. 

 Fábio 

BOING- transmite a noção de salto, sen-

timento, é uma palavra colorida pois se a 

imaginarmos na nossa cabeça, podemos 

ver muitas cores e vê-la a saltitar pela 

mente.  

Tomás 

ESPANTOSO- porque me faz lembrar 

ESPANTO. Algo belo e especial. E também 

me faz lembrar as pessoas espantosas da 

minha vida.             

Tatiana 

CONCHINHA- dá ideia de aconchego, de 

coisas bonitas, carinho e quentinho.     

Sara 

ELIXIR- Deve ter cor. Magia, jovialidade, 

pureza. Deve saber mal, ser irreal. Deve 

curar. Faz lembrar feitiçarias e jogos de 

computador.  

As palavras de que nós gostamos…                     6º A 

- Não, obrigada. Hoje já comi! 

Quando a raposa viu que a galinha não caíu 

na partida, decidiu ir ao parque. Elas deita-

ram-se na relva e a galinha afirmou: 
-Está um dia escaldante, não é raposa. 

A outra acabou por dormir e sonhou com 

o horizonte, a galinha ficou toda preocupa-

da. 

Bruna Martins 

Numa floresta viviam uma galinha e uma 

raposa. A raposa estava a banhar-se para 

sair à rua, para ir dar umas voltas. De 

seguida, ela passou por casa da galinha e 
declarou: 

- Olá, amiga galinha! 

- Olá, amiga raposa!-respondeu a outra. 

Depois, perguntou à raposa se ela não 

queria tomar uma refeição com ela. Res-

pondeu: 

- Quero, claro. 

Quando ela viu que a galinha lhe tinha dado 

milho cru para comer, viu logo que era uma 
das suas partidas. 

No dia seguinte, foi a raposa que decidiu ir 

visitar a galinha. Então ela disse:  

- Olá galinha, não queres parar e comer aqui 

na minha casa? 

A galinha e a raposa 

No dia 12 de Maio realiza-se a segunda 

fase do Concurso Nacional de Leitura. A 

nossa Escola será representada pelos 

alunos: Vanessa Vieira, da turma C do 8º 

Aprendiz de Guerreiro, de Margarida Fonse-

ca Santos. 

Desejamos – lhes os maiores sucessos! 

A Equipa da Biblioteca Escolar 

MOINHOS AO VENTO 
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Exercício de escrita aos alunos do 6º D 

Propus um exercício de escrita aos meus alunos 

do 6º D, uma entrevista a residentes da nossa 

escola. Escolhemos os gansos! Eis o resultado 

desta produção coletiva: 

Estamos aqui na Cardoso Lopes. No laguinho central 

do pátio deslizam calmamente seis graciosos gansos. Vamos 

entrevistá-los. 

- Estamos aqui para conhecer um pouco melhor o vosso 

dia-a-dia. Vocês podem dizer-nos como passam o vosso 

tempo? 

- Andamos sempre em grupo e juntos apanhamos sol e nada-

mos, assustamos os pombos, conversamos uns com os outros e 

vamos até à rede “ grasnar” com os alunos! Alguns bem preci-

sam de umas grasnadelas! 

- Como é a vossa alimentação? 

- A nossa família de gansos come uma ração à base de sementes, 

cereais e outros tipos de alimento. Nós apreciamos muito  ver-

duras e vermes, por exemplo. 

- Gostam do local onde 

vivem? Porquê? 

- Claro que gostamos. Convi-

vemos uns com os outros e 

apreciamos imenso as trope-

lias dos miúdos. Ah! Mas pre-

gamos-lhes partidas: grasna-

mos aos mais tímidos e aos 

mais atrevidos! 

- Alguma vez desejaram 

voar e partir? 

- Sim e não. Temos a vanta-

gem de sermos livres se voar-

mos. Mas por outro lado 

temos o conforto e a segu-

rança do alimento 

certo, um lar con-

fortável limpo de 

predadores, tão 

aconchegante. Oh 

e é tão engraçado 

dar bicadinhas nas 

mãos dos alunos 

que nos dão pão! 

 

Curiosidades 

sobre os gansos: 

Os gansos são aves da Ordem Anseriforme e da família Anatidae, 

assim como os patos, os marrecos e os cisnes. Existem mais de 

quarenta variedades de gansos. Têm plumagem cinzenta, branca, 

cauda curta, pescoço longo e cabeça pequenina. Preferem a terra 

firme, sobretudo aqueles que crescem em cativeiro, mas adoram o 

meio aquático e sabem voar. As suas penas são à prova de água e 

as suas membranas interdigitais fazem deles excelentes nadadores. 

À semelhança de todas as aves aquáticas possuem uma glândula 

próxima da cauda que segrega uma espécie de óleo que elas espa-

lham pelas penas com o bico para tornar a sua plumagem imper-

meável. 

Os ninhos são construídos próximos da água, escondidos na vege-

tação. Os recém-nascidos assim que saem do ovo, seguem a mãe 

obedientemente, até se sentirem seguros e poderem ser autóno-

mos. 

Em cativeiro podem viver até cinquenta anos. Um casal de gansos 

pode ficar junto a vida toda. São fiéis ao par escolhido. São exce-

lentes animais de guarda pois fazem muito barulho quando perce-

bem a chegada de estranhos.  

 Ermelinda Rôlo 

O Principezinho, 

Antoine de Saint-

Exupéry – É a história 

de um menino que vivia 

num asteroide, com os 

seus vulcões em miniatura e a sua delica-

da rosa vermelha. Um dia, ele decidiu 

viajar e chegou à Terra, onde encontrou 

um amigo ao qual contou a sua aventura. 

Ele estava preocupado porque deixara a 

sua rosa sozinha e ela precisava muito 

que a regassem e a protegessem para 

não morrer com o frio! É muito giro, 

para todas as idades.       Tatiana Car-

doso 

Harry Potter e a Câmara dos segre-

dos, J.K Rowling – Gostei muito de ler 

este livro de aventura e mistério. Harry 

enquanto estava em casa dos tios encon-

trou um elfo dos Slytherin que lhe con-

fessou que este ano o colégio  de Hog-

warts está muito perigoso e que os seus 

Partilhar Leituras 

amigos estão  

a arriscar  as 

suas próprias 

vidas,  para 

descobrir 

quem ou o que 

é que está  por 

detrás daquilo 

tudo. É diverti-

do e aprendemos muito vocabulário.                                       

Leonor 

 

O traficante,  Robert Muchamore – 

Estou a gostar de ler esta coleção de 

livros. Esta história fala-nos de um meni-

no chamado James que é da nossa idade. 

Nesta aventura propõe-se apanhar um 

traficante mundial. Aprendi que se nos 

esforçarmos conseguimos atingir os nos-

sos objetivos. 

                                Duarte Martins 

Descobrir novos “ Mundos”; viajar 

sem sair do lugar; ficar alegre, des-

contraído, divertido e encantado; 

criar amigos; enriquecer o domínio 

da língua; ver e compreender de 

modo mais claro e amplo o mundo, são algu-

mas das razões para criarmos e mantermos 

hábitos de leitura. Ficam aqui os testemu-

nhos de alguns alunos do 6º B, sobre os 

livros que leram recentemente: 

Gostámos de ler…  

A vida sem limites, Jeff Kidnney  - Esta 

Biografia conta-- nos a vida um homem que 

viaja pelo mundo e faz coisas impressionan-

tes, apesar de não ter nem braços, nem per-

nas. Fiquei admirado com a sua coragem. Ele 

faz coisas que eu não consigo fazer. Acho 

que os meus amigos iriam gostar de ler este 

livro porque também eles passarão a acredi-

tar que quando queremos muito consegui-

mos coisas fantásticas.                            

Afonso 
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Texto-síntese a partir do documentário “Leonardo da Vinci e o seu código de vida” 

Texto-síntese a partir do documentário “Leonardo 

da Vinci e o seu código de vida” 

Leonardo da Vinci é considerado universalmente 

um dos maiores génios da história. Nasceu em Vin-

ci, na região de Florença, em Itália, filho ilegítimo de 

Piero da Vinci, um notário, e de Caterina, uma camponesa. 

Aos 16 anos ingressou na oficina de Andrea Del Verrocchio, 

onde permaneceu até aos 20 anos.  

Trabalhou em Milão, Veneza e Roma para as principais famílias 

italianas, como os Médicis, os Borgia, os Sforza e os Pazzi, cujo 

poder económico assentava sobretudo no comércio. 

 As pesquisas de Leonardo causaram muita inveja na Florença da 

época, tendo o génio sido julgado e acusado por sodomia. 

Da Vinci foi engenheiro militar, arquiteto, pintor, escultor e 

estudou o corpo humano através 

da dissecação de cadáveres, tendo personificado o modelo ideal 

do Homem humanista do Renascimento. 

Como engenheiro militar mostrou grande paixão pela constru-

ção de armas gigantes, máquinas voadoras, embarcações e equi-

pamentos para a guerra aquática. Em anatomia e em engenharia 

fez desenhos que revelaram conhecimentos que só mais tarde se 

divulgaram. 

Como pintor desenvolveu a técnica de pintura a óleo, estabeleceu 

as regras da composição geométrica, valorizou a 

abordagem naturalista da paisagem e a modelação das 

figuras através do chiaroscuro. Também aplicou a téc-

nica do sfumato e da perspetiva aérea. 

As principais obras de pintura são: A Dama do Armi-

nho, A Anunciação, A Última Ceia e Mona Lisa. 

Leornardo da Vinci deixou ainda inúmeros cadernos e um núme-

ro impressionante de desenhos, dos quais destacamos o Auto-

retrato e  O Homem de Vitrúvio. 

Morre em Paris, na corte de Francisco I. 

 

As Proporções da Figura Humana, a partir de O Homem de 

Vitrúvio, Leornado da Vinci, Galleria dell’ Academia, Veneza, 

1490. 

 

O 7ºE e o Projeto BBVA 

A instituição financeira BBVA tem vindo a desen-

volver um projeto denominado “ Valores de Futu-

ro”, que é um programa multidisciplinar de educa-

ção financeira dirigida aos alunos do Ensino Básico. 

Este favorece a reflexão crítica sobre o valor do 

dinheiro na vida quotidiana e sobre os valores individuais e cole-

tivos que condicionam o seu bom uso, como a prudência, a res-

ponsabilidade e a solidariedade, entre outros.  

Neste âmbito, a turma do 7ºE do Curso de Educação e Forma-

ção de Empregado Comercial, está a realizar uma Campanha 

de Poupança na escola. Esta campanha pretende ser um pro-

jecto colaborativo para que os alunos aprendam a poupar em 

grupo e 

, fruto deste esforço, consigam alcançar um objectivo comum. 

Durante esta campanha o “comité de poupança”, que é consti-

tuído pelos alunos da turma do 7ºE, definiu como objetivo deste 

projeto obter o montante necessário para comprar o Título de 

Transporte a utilizar em estágio. Esta ideia surgiu após uma ses-

são realizada na disciplina de Atividades Económicas, em que os 

alunos se reuniram em grupos para selecionarem, entre muitas 

sugestões, esta ideia. 

Esta campanha conta com várias acções e neste momento, esta-

mos no Espaço Comercial que está aberto a toda a comunidade 

escolar e que é dinamizado pela  professora Ana Coelho, docen-

te da disciplina de Técnicas de Atendimento, que muito entusias-

mada com este projecto, resolveu participar nesta campanha.  

Assim, solicitamos a toda a comunidade escolar a colaboração 

para nos ajudar nesta campanha, visitando e adquirindo artigos 

no Espaço Comercial. JUNTOS ALCANÇAREMOS O NOSSO 

OBJETIVO!!!  

Os alunos do 7º E em conjunto com as professoras Susana Fer-

nandes e Ana Coelho. 

Somos os alunos do 7º E do Curso de Educação e 

Formação de Empregado Comercial. No nosso Cur-

so aprendemos várias formas de atender o público. 

Aprendemos a organizar os artigos por tipos de 

produtos, por preços e por estações do ano – Cole-

ção de Outono / Inverno e Coleção de Primavera / Verão. 

Quando chegámos ao monobloco 2, o espaço estava sujo, com 

móveis velhos e poeirentos. Como não podíamos organizar a 

nossa “loja”, tivemos que transportar a maioria deles para outro 

local. Os restantes móveis foram limpos e tratados por forma a 

ficarem utilizáveis.  

 Com os artigos que nos tinham sido oferecidos por professores 

e funcionários, começámos a escolhe-los e a separá-los por sec-

ção. Seguidamente atribuímos-lhes os preços e, posteriormente, 

abrimos o Espaço Comercial para os vendermos. 

Por turnos, vendemos os produtos e praticámos o que aprende-

mos nas aulas teóricas. Com este Espaço, aprendemos a melho-

rar o nosso comportamento por forma a atender o público cor-

rectamente. 

O Espaço Comercial tem-nos dado experiência para o mundo do 

trabalho. 

 Os alunos do 7º E em conjunto com a professora Ana Coelho. 

O 7º E e o Espaço Comercial 
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No dia 8 de janeiro, pelas 14 horas, saímos da escola 

de autocarro e fomos a uma visita de estudo ao Eco-

Espaço. Foi muito interessante. 

Quando lá chegámos, a primeira coisa que fizemos foi 

organizarmo-nos, pousando os casacos, as malas e as 

lancheiras. Entrámos para o Auditório e aí uma senhora mos-

trou-nos um filme intitulado “A água dá-nos vida”. Ensinou-nos 

várias coisas relacionadas com os usos da água e ficámos a 

saber que o Planeta Terra também é conhecido por Planeta 

Azul. 

Observámos num quadro interativo a Barragem de Castelo de 

Bode em Tomar e vimos as condutas que transportam a água 

pelos canos até um laboratório onde é analisada e depois volta 

a entrar nos canos para chegar às nossas torneiras; os coletores 

recebem a água suja. Um dos aspetos que nos chamou mais a 

atenção foi o facto de a água também servir para produzir ele-

tricidade. Também aprendemos os estados da água (estado 

líquido, estado gasoso e estado sólido). 

De seguida fomos ver experiências. Por exemplo, verificámos que: 

caldo de couve-roxa com limpa-vidros dá a cor verde; caldo de 

couve-roxa mais leite dá roxo claro; caldo de couve-roxa com vina-

gre produz a cor rosa. 

Depois das experiências, uma outra senhora mostrou-nos uma 

maquete na qual pudemos observar toda a viagem da água até cair 

das nuvens. Vimos outro filme, mas desta vez, num iglo insuflável. 

Quando terminámos, preenchemos uma ficha sobre o grau de satis-

fação relativamente ao observado e aprendido, e regressámos à 

escola. 

Esperamos que todos os nossos colegas se tenham divertido e 

aprendido tanto como nós. 

 

Inês Torcato e Maria Carolina Martins (5ºB) 

 

 

Uma entrevista… 

Visita de Estudo ao Eco-Espaço 

Somos os alu-

nos do Curso 

de Educação e 

Formação de 

Jardinagem do 

9ºD. No âmbi-

to da disciplina 

de Plantação e 

Sementeira de Plantas Ornamentais 

temos tido a ajuda do Assistente Opera-

cional, Diogo Ferreira. O Diogo tem-nos 

ajudado com o funcionamento e manusea-

mento das máquinas agrícolas que temos 

utilizado, nomeadamente com o corta-

relva e com a moto enxada. Ele mostra-se 

sempre disponível para ajudar.  

Rute -Com que idade é que começou a 

trabalhar ?  

Diogo- Comecei a trabalhar com 21 anos 

em 2007.  

Ívina - Que curso é que tem ?  

Diogo –Tenho o  curso de pintura de 

automóveis e de electricidade.  

Tiago - Porque é que escolheu este cur-

so ? 

Diogo -Na pintura de automóveis foi por-

que me inscreveram e na electricidade 

porque gostava .  

Rute -Que idade tem ?  

Diogo -Tenho 28 anos  

Ívina -Qual a profissão que queria ter?  

Diogo -Gostaria de ser desenhador.  

Tiago -Já foi aluno desta escola?  

Diogo – Sim, já fui. 

Tiago - Que outras escolas frequentou?  

Diogo -Frequentei uma escola em Lis-

boa, no Bairro Alto.  

Rute - Tem alguma outra actividade ou 

profissão extra?  

Diogo –Não. 

Ívina -Qual é o seu passatempo? 

Diogo - Jogar consola.  

Tiago - Há quantos anos trabalha nesta 

escola?  

Diogo -Trabalho nesta escola há sete 

anos.  

Tiago - Gosta 

daquilo que faz?  

Diogo – Sim, gos-

to bastante. 

Todos nós e a 

professora Ana 

Coelho agrade-

Geografia é ação, desporto e aventura 

O grupo de geografia, movido pelo lema “Geografia 

é ação, desporto e aventura. É conhecer o mundo”, 

convidou a piloto de rally e escritora Elisabete Jacin-

to, para uma comunicação que se realizou no dia 13 

de fevereiro no auditório da nossa escola. O objetivo desta 

comunicação foi fazer uma viagem pelos principais países por 

onde a piloto viajou e contar algumas aventuras. 

A piloto e escritora, aceitou simpaticamente o convite e deli-

ciou os alunos com as suas histórias e aventuras. Os alunos 

aderiram com entusiasmo à 

atividade propostas e o balan-

ço foi bastante positivo.   

O grupo de Geografia agrade-

ce a todos alunos que estive-

ram presentes. 

                                                              

João Jerónimo 

Materializas-te no que de mais 

belo a mãe natureza criou. 

Uma vez criada, espalhas o 

teu pólen e dás vida à vida. 

Logo, logo, revelarás o dom 

da compreensão e da tolerância. 

Heróica, sublime, serás força dos impoten-

tes, berro dos sem voz.   

Ergues barricadas, denuncias infâmias, rene-

gas vãs glórias. 

Renasces por cada estação, feita flor, de-

mão-em-mão. 

 

                                 FG a 8 de março 

Março... Mulher... 
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Pangea  

Os Amigos do Recreio 

Há 250 milhões de anos atrás, os 

sete continentes estavam unidos e 

era-lhes dado o nome de Pangeia. 

Hoje, esta palavra é usada para 

designar o intercâmbio internacio-

nal de mercadorias, informação e 

finanças. Assim, esse intercâmbio resultante da 

globalização também se pode aplicar à Matemá-

tica, através do projeto Pangea.  

Em 2013, este concurso foi organizado em 

diferentes países da Europa pela sétima vez. 

É um concurso composto por duas eliminató-

rias: na primeira, os participantes terão de resol-

ver 25 questões em 45/60 minutos. As pergun-

tas estão organizadas conforme o seu grau de 

dificuldade. Cada nível poderá valer entre 1 a 5 

pontos por pergunta. Esta eliminatória realizou-

se no nosso Agrupamento no passado dia 26 de 

fevereiro e envolveu a participação de alunos 

das turmas:  

5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºB, 7ºA, 7ºC, 8ºA, 9ºA e 9ºB. 

Os resultados encontram-se no site de Pange: 

(www.concurso-de-pangea.com.pt)  

Para quem conseguir passar, a segunda volta 

será realizada no dia 03 de abril 2014. 

Desejamos a todos os participantes muita 

sorte e que continuem a divertir-se com a 

Matemática! 

A organização: Ana Correia, Eva Matias, Pilar 

Carriço, Susana Fernandes 

Na sequência 

da avaliação 

positiva do 

Projeto Ami-

gos do 

Recreio, ini-

ciado em 2012

-2013, a Escola 

Básica1 Aprígio Gomes decidiu dar-lhe 

continuidade no corrente ano letivo, de 

acordo com as sugestões apresentadas 

pelos alunos e professores. 

No início de cada ano escolar, e este não 

foi exceção, existe a perceção de que os 

alunos chegam mais agitados, mais reati-

vos, mais ‘cheios de si’, o que dificulta 

imenso a adesão às regras e normas da 

escola, traduzindo-se em indisciplina e 

consequentemente a perturbação das 

aprendizagens. 

Perante esta evidência decidiu a escola, 

com a colaboração do Serviço de Psicolo-

gia e Orientação (SPO), reverter esta rea-

lidade tentando cativar alguns alunos 

para colaborar na vigilância dos 

recreios. 

O projeto Amigos do Recreio tem como 

objetivo principal contribuir para a dimi-

nuição dos problemas de comporta-

mento no recreio e para a promoção 

da coesão de grupo dos alunos da esco-

la. Em termos mais específicos, o projeto 

visa envolver os próprios alunos na 

manutenção de um ambiente mais 

calmo no recreio, responsabilizar os 

alunos na gestão de conflitos durante 

o recreio e deslocar a liderança de 

alunos com comportamentos des-

viantes para a responsabilidade de se 

tornarem modelos positivos. 

O recrutamento destes alunos, um por 

turma, foi feito num misto de voluntariado 

e eleição entre pares, para que houvesse a 

possibilidade de integrar aqueles que são à 

partida mais 

‘desafiadores’ 

e protagonis-

tas da indisci-

plina. 

Assim, com os 

coletes ver-

des que os 

identificam como Amigos do Recreio 

podemos melhor: 

SUPERVISIONAR 

ACAUTELAR 

PROTEGER 

AFAGAR 

ACOMPANHAR 

CUIDAR 

 

 

Manuela Barata (Coordenado da Escola 

Básica 1 Aprígio Gomes) e Eulália Gon-

çalves (SPO)  

No dia vinte e 

sete de janeiro 

fui ao Teatro 

com os meus 

colegas ver uma 

peça que se cha-

mava “ A aven-

tura de Ulisses”. 

Fomos com a minha professora de Portu-

guês e com os professores acompanhan-

tes. Partimos às nove e regressamos por 

volta da uma e meia. Entramos num auto-

carro grande, espaçoso e bonito. Da minha 

escola até ao teatro vimos muitas coisas 

interessantes: Prédios que ainda estavam 

em construção; o Estádio da Luz, (quando 

o avistamos houve uma grande algazarra), 

o Colombo, o maior Centro Comercial de 

Portugal; o estádio do Sporting (houve 

outra algazarra!) e quando avistei a ponte 

Vasco da Gama, pensei que estávamos lon-

ge. 

Quando chegamos, toda a gente lanchou e 

depois é que entramos para apreciar o 

espetáculo. Foi muito bom. Quando saí 

lembrei as minhas duas cenas favoritas: 

quando os marinheiros dançavam com as 

sereias sem as ouvirem, enquanto  Ulisses 

estava amarrado ao mastro; a segunda cena 

foi quando o herói desta aventura agrediu o 

ciclope, cegando-o com um pau. As perso-

nagens que apareciam eram os deuses que 

jogavam consola, Ulisses e os companhei-

ros, o Ciclope, a mãe e o Profeta Terésias, 

o rei Eolo, as sereias, a mulher Penélope 

e o filho Telémaco, a divertida Circe e os 

pretendentes. Eu apreciei muito porque 

era como se Ulisses e os companheiros 

fossem brinquedos nas mãos dos deuses 

que se divertiam com o videojogo.   

Duarte  Ramos, 6º B  

Fomos ao Teatro! 
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Este ano termina mais um curso de Educação e Formação (CEF2) de 

Empregado Comercial que permitirá que 17 

alu- nos obtenham o diploma de 9º ano de escolari-

dade e o certificado profissional. 

Mui- tos destes alunos que mostravam desinteresse e 

insu- cesso escolar nos anos anteriores, tiveram a van-

tagem no curso, de concluírem o 3º ciclo (7º, 8º e 

9º anos) em dois anos, tendo para além do português, inglês e mate-

mática outras disciplinas práticas relacionadas com a área de empre-

gado comercial. Na fase final do curso estes alunos realizarão um 

Estágio de 1 mês, onde poderão por em prática aquilo que aprende-

ram durante o percurso escolar e uma Prova Final de Curso que 

lhes permitirá obter o certificado profissional. 

No 2º ano deste curso os alunos tiveram Orientação Escolar e 

Profissional com a Psicóloga Eulália Gonçalves, com o objetivo de 

serem ajudados a escolher e a decidir a melhor área a seguir após 

conclusão do 9º ano. 

Este programa de Orientação Escolar e Profissional ocorre nas aulas 

de DTA, de acordo com o esquema seguinte: 

Fomos ao Teatro (continuação) 

Rumo ao Futuro 

O Testemunho de uma das 

professoras. 

Ir a uma Visita de estudo é 

sempre uma aventura e um 

quebrar de rotinas. E desta 
vez para assistir à peça “A aventura de 

Ulisses”. 

É ver a miudagem num desassossego que 

dá gosto, é ser companheiro mais do que 

vigilante, é quebrar um pouco as regras e 
deixar o à vontade fluir e a alegria surgir. 

Como é usual, a professora Ermelinda é 

uma organizadora de primeira! Estabelece 

contactos, distribui os impressos, informa 

sobre horários, preenche os formulários 

necessários.  
E lá fomos nós. Quatro professores e 

alunos de três turmas do sexto ano. 

No caminho, o trânsito citadino é digno 

de referência, mas, mais do que isso, os 

Estádios dos eternos rivais do desporto 

rei, foram alvo de gritos, assobiadelas, 
ovações e apupos. E lá chegámos, ao 

auditório da Escola Pedro      ,nas imedia-

ções da Expo, que de imediato nos 

impressionou, pois na  zona  das bilhetei-

ras, um gigantesco aquário, magnífico 
pelos peque-  nos seres aquáticos que 

albergava  e quem em tudo fazia lembrar 

as profundezas do oceano… 

E sentámo-nos não sem antes termos 

visto uma sala repleta de alunos e seus 

acompanhantes. E eis que começam a 
desfilar sobre os nossos olhos, atentos e 

curiosos, uma mão cheia de deuses cujas 

características reconhecemos da mitolo-

gia grega. O espetáculo ia começar e Ulis-

ses ia viajar, numa viagem repleta de 

emoções com a assinatura do poeta cego, 
Homero. 

Queria regressar à sua pátria, Ítaca, para 

abraçar sua mulher e filho, mas, os deuses, 

preparavam-lhe, no Olimpo, uma série de 

contratempos, imprevistos e indiscritíveis 

sustos, arrepios de espinha e gargalhadas, 

como se de um jogo de computador se tra-
tasse… 

Os seus companheiros na aventura eram 

personagens hilariantes e as cenas foram-se 

sucedendo com o terrífico Polifemo, o bem 

humorado rei Eolo, a feiticeira Circe, o temí-
vel Mundo dos Infernos ,as atrativas sereias 

ou a indescritível  Calipso. E, chegado ao seu 

mundo, o  encontro com o filho, simples-

mente divinal pela comicidade das cenas, a 

luta contra os rivais e, finalmente, o reen-

contro com a amada Penélope. 
Assistimos a notáveis desempenhos, a um 

argumento cheio de dinâmica, a cenários 

bem conseguidos, momentos musicais ines-

quecíveis, tendo por base um power point 

arrojado e  inovador  e podemos entender a 

importância destas visitas, que em tanto 
enriquecem e fornecem outro modo de 

fazer aprendizagem, fora do recinto escolar. 

Saiba-se que “Ulisses” é uma das obras de 

leitura obrigatória, para os sextos anos. 

No regresso, repetiu-se a cena. O ponte 
forte é sempre a passagem pelos Estádios. O 

resto, é paisagem. 

Chegámos bem, divertidos, com a barriga a 

“dar horas” e…avizinhava-se uma tarde de 

aulas. 

 
O testemunho de dois dos alunos 

No dia 27 de janeiro de 2014 fomos ver uma 

peça de teatro chamada “A aventura de Ulis-

ses”, em Lisboa  e fomos acompanhados 

com professores incluindo a nossa directora 

de turma, Silvina Marçal. Durante o caminho 
de ida, avistei o Estádio da Luz e o Estádio 

do Sporting, várias lojas de carros como 

Honda, BMW e outros. 

 Na peça agradaram-me muitas coisas mas, 

duas das que eu mais gostei foram as cenas 

em que os deuses começaram a brincar 

com Ulisses e os seus companheiros e a 
outra, o encontro de Ulisses com Teléma-

co. 

No palco encontravam-se o herói principal 

e os seus amigos, Circe, Calipso, Polifemo, 

o velho vidente, Atena, Penélope, Telémaco 
e outros. 

Esta peça foi uma das melhores que já vi 

porque foi um trabalho bem feito e uma 

peça espetacular!       

Fábio PatricK, 6ºA 

 
No dia de janeiro de teatro acompanhada 

pelas duas professoras de Português de 6º 

ano e outros professores. Saímos da escola 

às 9 horas e voltámos às 13 h. 

 O auditório onde fomos assistir à peça era 

muito grande e elegante e a peça chamava-
se “Aventuras de Ulisses” e inspirava-se na 

obra “Odisseia”. O teatro localizava-se na 

Expo. 

 As duas cenas de que mais gostei foram a 

da Calipso porque era muito engraçada  e 
foi adaptada como se de férias se tratasse e 

também gostei muito da cena das sereias e 

até sei de cor o seu canto” Nós somos as 

sereias e somos demais, não somos feias, 

mas, somos fatais”. 

As personagens que se apresentavam em 
palco, foram: Ulisses e seus companheiros, 

Circe, Calipso, Sereias ,o Rei Eolo, o velho 

dos Infernos, Polifemo, Telémaco, Penélope 

e finalmente, os deuses gregos. 

Gostei muito desta peça porque foi diverti-

da e interessante. ADOREI! 
 Tatiana Cruz, 6º A 

Autoconhecimento              
Quem sou eu     

O que gosto/ Não gosto 
O que quero na vida 

Exploração Profissional 

Profissionário      

 Futurália 
Interesses Vocacionais                 

Inventário sobre profissões        
Questionário sobre Profissões 

Capacidades Reveladas /Provas Psicológicas 
Raciocínio Verbal  

Raciocínio Numérico 

Raciocínio Espacial 
Inteligência Geral 

Raciocínio Mecânica 
 

Relatório Final de OEP            

Tomada de Decisão 
Rute Marlene e Beatriz António, 9º C  

em colaboração com Eulália Gonçalves (Psicóloga do SPO) 
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É isso. Até ao final de maio. 

Curiosidade? Tens? Então, 

vamos destapar um pouco o 
véu…e não digas que não 

somos amigas. 

Imagina um bairro. Com casas 
de todas as cores. Limpo. Lindo. Sossegado. 
Seguro. Organizado. Simpático. Acolhedor. 
Convidativo. Como aqueles que aparecem em 

filmes. Mas a 4 dimensões. A 4?-perguntas tu 

que já estás todo baralhado. Sim, 4 pois faltava 
a dimensão do amor. E essa é a mais importan-

te. E não precisas de óculos especiais para a 

ver. Basta senti-la. 

Como se chama o Bairro? Seja. Cardoso 
Lopes. E, bem no centro dele, como um cora-

ção que dá vida, a NOSSA ESCOLA. Sim, tua, 

minha e de quem mais vier. Mais? Queres 

saber mais? Sabes que a curiosidade matou o 

gato? Mas, tu nem és gato… 
Então, nas casas habitam seres imaginários. 

Raposas, tartarugas, cegonhas, formigas e… é 

isso. Já conheces alguns deles de fábulas que 

ouviste? E foram eles que te ensinaram o valor 
da gratidão, da paciência, da persistência, da 

humildade, da solidariedade? Vamos pois revê-

los com novas indumentárias, dando-nos a 

conhecer o peso dos valores morais na nossa 

Bissau. Jovens como Amílcar Cabral, Luís 
Cabral, Aristides Pereira fundaram o 

PAIGC e lançaram as raízes autonómi-
cas? De um novo país. A 5 de julho de 
1975, após o nosso 25 de abril de 1974, 
Cabo Verde proclamava a sua indepen-
dência. Passaria de regime de partido 
único a um regime multipartidário e 
república democrática semipresidencialis-
ta, em 1991.Este país de fracos recursos 
e de língua oficial portuguesa, assenta a 
sua economia na pesca, na agricultura e 
nos serviços relacionados com o turis-
mo. A escassez de empregos tornou os 

Cabo verdianos, emigrantes por gera-
ções.  
 Pois é. E foi na ilha do Sal que morreu 
Epifânia de Freitas Silva Ramos 
Évora.  “Dona Tututa”, como era apeli-
dada carinhosamente, nasceu, cresceu e 
viveu no entanto no Mindelo, na ilha de 
São Vicente. Mãe de catorze filhos, pia-
nista exímia, compositora, professora e 
inteletual admirada trabalhou pratica-
mente até ao fim brindando os ouvintes 
com composições melancólicas, como “ 

Sentimento”, “Grito de Dor” ou “ Mãe 
Tigre”. O primeiro destes temas ficou 
eternizado na voz de Cesária Évora.  
Filha do criador da “ coladeira”, Anton 
Tchiche aliou a sua formação clássica à 
tradição musical popular. Conhecida e 

Esperar para ver 

 Conheceis Cabo Verde, terra 

dos vossos avós e pais? Das 
melodias ternas e tristes de 
mornas e coladeiras? Dos 
ritmos vivos da Kizomba e do 

funaná? Da seca, da saudade e da lonjura? 
Da cachupa e do crioulo? Da cidade capital 
Praia, das águas paradisíacas e do clima doce 
e quente? A sua bandeira não é verde como 
o seu nome poderia evocar, mas azul como 
o horizonte marítimo, fronteiras de água 
onde emergem em forma de V deitado as 
suas ilhas e ilhéus. 

Este arquipélago, de origem vulcânica, ao 
largo da costa ocidental africana é composto 
por dez ilhas, - Santo Antão, São Vicente, 
Santa Luzia, São Nicolau, Maio, Santiago, 
Fogo, Brava, Boa Vista e Sal -, e foi desco-
berto por navegadores, Diogo Gomes, Cada-
mosto e António da Noli ao serviço do Infante 
D. Henrique, entre 1456 e 1460. Foi manda-
do povoar e colonizar no reinado de D. 
Afonso V e prosperou com as culturas do 
algodão, milho grosso, plantas tintureiras, 

sal…. Foi até ao século XVII entreposto de 
escravos vindos do continente africano, a 
caminho do Brasil. A abolição da escravatura 
em 1876 trouxe consigo a decadência. Em 
1956, a elite cultural nascida desta mistura 
única de portugueses e africanos fundou um 
partido que se batia por obter a indepen-
dência, conjuntamente com a da Guiné-

Epifânia uma  mulher pianista 

formação. 
E sabes o porquê de termos imaginado um 

bairro assim? Porque nesse bairro, a 
ESCOLA é também a NOSSA CASA. O 

local onde passas a maior parte do teu 

tempo. Onde aprendes, te divertes, conhe-

ces e fazes amigos, vives uma outra família. 

Onde há quem se preocupe contigo, quem 
te proteja, quem te ensine regras, quem te 

imponha limites, quem te ame! Era desta 4ª 
dimensão que falávamos, vês? Tudo tem 

uma razão de ser.  
E este Bairro tem estradas, calçadas portu-

guesas, a branco e negro desenhadas, por 

mãos de pequenos artistas. Tem carros, 

autocarros, sinais de trânsito… 
em um relógio gigante com tic-tac, onde 

podemos ver como  

vives, cada hora que passa. E até tem uma 

banda desenhada das cores com que se 
constroem os sonhos, contando as histó-

rias das nossas famílias. 

E todos estamos a construir esta “Minha 

Escola, minha casa.” 

Da Aprígio e da Mina hão de chegar as 
casas, os pequeninos do Cerrado da Bica, 

num trabalho em série, digo, a sério, vão 

enviar-nos o autocarro escolar onde fare-

admirada no 

meio artísti-
co de Cabo 
Verde, foi 
pioneira num 
meio que era 
dominado 
por homens. Música e vida noturna não ficavam 
bem a uma mulher, muito menos a uma mãe de 
prole tão numerosa. Não desistiu perante o 
preconceito. Ficou e seduziu todos os que a 
ouviam tocar. Surpreendia ainda, quase a fazer 
95 anos com o seu "swing da mão esquerda", 

que fez escola na interpretação ao piano na 
música popular de Cabo Verde. “Dona Tututa 
foi uma mulher muito à frente do seu tempo, 
conciliando a vida de esposa e mãe com a sua 
paixão pela música e desafiou convenções, 
sagrando-se como um dos nomes míticos das 
noites de serenata e tocatinas mindelenses, um 
mundo então reservado apenas aos homens", 
salientou o chefe do Governo, José Maria das 
Neves. Venceu a descriminação, vivendo da sua 
paixão, tocando nas noites de boémia e é moti-

vo de orgulho e de inspiração para músicos 
admiradores e para todo o Cabo-verdiano. Foi 
homenageada ainda em vida, ao ver o seu nome 
atribuído à Escola Municipal de Artes do Sal. 
Morreu no dia 26 de janeiro de 2014. Aprecia a 
sua  arte, tentando ouvi -la na internet! 

Ermelinda Rôlo 

MOINHOS AO VENTO 
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mos visitas de estudo, as bandas desenhadas estão 

a cargo da professora Anabela Branco que achou o 

trabalho da escola/família uma ideia brilhante pois 
faz parte dos programas do 4º ano e a restante 

construção será feita aqui, na escola mãe. 
A Professora Silvina, no seu Clube das Artes, tem 

a oportunidade  

de recriar com os alunos, os vários animais das 
fábulas, em mate-riais recicláveis. 

Até o professor Artur Gonçalves tem em mãos, a 

toponímia do Bairro. 

Como vês, estamos todos a trabalhar. 
Tu, que tens estado connosco na Ludoteca e sem-

pre dás uma mãozinha, quando há algo para pintar, 
uma árvore para recortar e coser, um pedaço da 

calçada para montar e pintar, casas para colorir, 
enfim, isto de sermos construtores de ideias super

-fixes 

é melhor que bom! 

Agora só esperamos ver-te lá. Onde? No AMA-
DORA EDUCA. 

Onde havia de ser? Na Ilha Mágica do Lido que vai 

receber os “Projetos Pedagógicos das Escolas da 

Amadora”! 

 
 FG (que só rabiscou) e Paulinha Melo, com grati-

dão. 



los, têm dificuldade extrema em ter um 

horário completo e continuado, que lhes 

permita construir um projeto de vida 

estável e sustentado. 

Sei que o léxico português tem expres-

sões e ditos populares, como “só faz 

falta quem está” e “de pequenino é que 

se torce o pepino”, que me deviam des-

preocupar relativamente ao futuro da 

educação do país, porque, certamente, 

se sucederão outros professores, tam-

bém competentes, para ajudá-lo a cons-

truir. Contudo, esta debandada de 

docentes, que marcaram a sua passagem 

por esta escola e pelo sistema educativo 

com letra maiúscula, como a Madalena 

Figueiredo, a Maria José Entrudo, a 

Maria de Jesus Diogo, o Eduardo Barata, 

a Alice Barata, o Luís Santos, o Eduardo 

Coutinho, a Vivilde Marques, bem como 

os que agora equacionam sair, antecipan-

do a sua reforma ou suscitando a resci-

são de contrato, como o Carlos Braz, a 

Filomena Geraldes, o João Carlos Dinis 

e, ainda, aqueles que não saindo equacio-

naram essa eventual saída, como o José 

Frias, o João Pereira, a Ermelinda Rolo, 

o Ezequiel Breia, entre tantos outros, 

preocupa-me bastante. São manifesto do 

desencanto que graça na profissão e da 

desmotivação geral de uma classe profis-

sional cuja disfuncionalidade empobrece-

rá, indubitavelmente, a educação dos 

nossos jovens e comprometerá a cons-

trução de um país com melhor futuro. 

Desencanta-me ficar! Eu, que há pouco 

mais de meia dúzia de anos, afirmava 

querer trabalhar até que me deixassem e 

que ironizava perante colegas menos 

otimistas. Por ver alunos cada vez 

menos empenhados e cada vez mais 

indisciplinados, por ver os outros parti-

rem, por ver que ficamos menos, com 

muito mais trabalho e com muito menos 

tempo útil para nos considerarmos e 

ampararmos nos desencantos. Muito 

mais amargos, impacientes, descrentes, 

desmotivados e dados às depressões. A 

menos que alguma revolução aconteça 

na 5 de outubro e nos gabinetes por 

onde se dispersam os decisores do 

MEC, temo pelo futuro da escola e da 

educação. Coitados dos nossos alunos! 

Bem hajam os que partem! Merecem um 

futuro cheio de “encantos”! 

ORFonseca  

Preocupa-me a quantidade 

imensa de professores que 

precocemente nos têm dei-

xado, muito antes do seu 

tempo e do tempo em que 

o gostariam de fazer, ainda 

com os vários saberes que são indispen-

sáveis para um completo e cabal desem-

penho da docência: o científico, o peda-

gógico, o relacional e o de experiência 

feito que, por mais competente que se 

seja, não se aprende nos bancos das facul-

dades, nem nasce connosco. 

Foram-se e vão indo, enquanto se lhes 

for mantida a porta aberta, fugindo do 

atual sistema educativo, que os oprime, 

desconsidera, desvaloriza, desacredita, 

sufocando-lhes as ambições de carreira e 

de intervenção docente. Foram-se, mes-

mo perdendo dinheiro e numa altura de 

crise económica e social profunda, em 

que, mesmo os docentes, têm passado 

por dificuldades no seu orçamento fami-

liar e desequilíbrios nos seus projetos de 

vida, cujo ocaso merecia mais conforto e 

estabilidade. 

Foram-se, com receio de que o que está 

por vir ainda nos agrave mais as condi-

ções de trabalho, de rendimento e de 

dignidade. Foram-se, parafraseando a nos-

sa Exm.ª Presidente da Assembleia da 

República, por “inconseguimentos” vários: 

- O de não conseguir fazer ver àqueles 

que conduzem o país, a esses que o 

fazem porque um conjunto de professo-

res os educou e habilitou para tal, que a 

profissão docente, nos dias de hoje, com 

o advento da escola para todos e obriga-

tória, tem especificidades que não se 

compadecem com horários letivos de 22 

tempos e com turmas lotadas com mais 

de 25 alunos. O desgaste psicológico, 

emocional e físico, que um dia de traba-

lho docente obriga, não é comparável ao 

doutro qualquer funcionário público, 

principalmente porque antes de ser pro-

fessor, temos que ser pais, amigos, psicó-

logos, sociólogos e, por vezes, também 

saco de pancada e de agressões verbais e 

morais por parte de alunos desvariados, 

em consequência de uma ausência total 

de valores éticos, morais, sociais, com-

portamentais da sociedade portuguesa 

que construímos. As regras são para 

desobedecer e o respeito pelas pessoas e 

pelos adultos é pura ficção, o que faz com 

que a autoridade dos docentes seja nula e 

a sua desconsideração máxima; 

- O de trabalharmos para ajudar os 

nossos alunos a aprender, com a exi-

gência que isso obriga, sem ver do lado 

das famílias a mesma atitude e do lado 

dos alunos o esforço, a dedicação e o 

trabalho/estudo necessários. Sem esta 

trilogia os resultados escolares são 

uma miragem ou uma falsidade.  

A pressão a que os docentes estão 

sujeitos para o sucesso escolar, a qual-

quer custo, mesmo que os alunos não 

aprendam, é sufocante, pela frustração 

que deverão sentir quando vêem os 

resultados escolares dos seus alunos 

posicionarem as suas escolas em posi-

ções inferiores de um “rankings da 

educação” que mistura realidades e 

públicos-alvo que não são misturáveis, 

sem fazer qualquer ponderação, nem 

ressalva; 

- O de não conseguir garantir os direi-

tos adquiridos, em consequência de 

longas jornadas de luta, que hoje são 

desconsiderados como cão que passa 

por vinha vindimada, por aqueles que 

já nasceram em berços reluzentes e 

que não sabem que as politicas podem 

mudar as regras do jogo, desde que o 

façam antes do jogo começar. As novas 

medidas e políticas no que a esse res-

peito dizem, não podem ter efeitos 

retroactivos, em especial sobre as 

reformas contributivas, sobre os requi-

sitos para a reforma, sobre as carreiras 

profissionais, sobre os salários dos 

trabalhadores, entre outras coisas. 

Certamente estes ensinamentos não se 

aprendem em faculdades que funcio-

nam principalmente ao fim de semana 

ou aos feriados. 

O que fizeram a esta nobre profissão 

em tão pouco tempo? Lembro-me que 

quando era aluno, há pouco menos de 

30 anos, os professores eram respeita-

dos e ser professor era uma das saídas 

profissionais mais apetecidas. Tinham 

regalias de horário, eram bem conside-

rados socialmente e, apesar de não 

serem muito bem remunerados, 

tinham sempre a alternativa das expli-

cações para aumentar o seu pecúlio 

salarial. Lembro-me de colegas afirma-

rem, “vamos ser professores, complica-

mos um pouco a matéria para suscitar 

explicações e safamo-nos à grande!”. 

Hoje, quase ninguém quer ser docente 

e, mesmo os que querem, apesar das 

tentativas dos familiares em demovê-

Desencantos 

pessoal, transmissível... 
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Clica na imagem 

“Do passado para o presente!” 

No âmbito das comemorações 

do 30º aniversário da Escola 

Cardoso Lopes, aceitaram o 

nosso convite para nos falarem 

do passado e do presente da 

Escola: a Drª Maria de Jesus Diogo que foi a 

Presidente do primeiro Conselho Diretivo; a 

D. Eduarda Dias uma funcionária que assistiu 

ao nascimento da Escola; o major José Luís 

Coelho e o seu filho Luís Pedro, neste caso 

enquanto o pai nos falou da Escola de há 

trinta anos, o filho transmitiu-nos sensações 

do presente. Estes testemunhos ficaram 

registados num pequeno filme realizado pelo 

professor Ezequiel Breia. A cada um deles o 

nosso Bem-Haja! 

Judite Esteves 

   

Da biblioteca 

Os livros foram à sala de 

aula na “Semana da Leitu-

ra” 

Mais uma vez, na “Semana 

de Leitura” que decorreu 

entre o dia 17 e o dia 21 de março, os livros 

saíram da Biblioteca e visitaram salas de aula.  

São tantos os livros na Biblioteca que muitos 

escapam à visão dos menos atentos e passam 

dias e dias sem sentirem o aconchego das mãos e 

a luz do olhar dos nossos jovens. Quisemos dar-

lhes este prazer…e, dentro de cestas, foram até 

salas de aula mostrar o que valem e provocar os 

tais… os mais distraídos! O encontro foi interes-

sante e esperamos que a visita seja retribuída e 

venham agora os alunos, mais vezes, à Biblioteca 

usufruir do prazer da leitura. Não se esqueçam 

que um bom leitor é geralmente um bom aluno 

e, como também já 

alguém disse, “quando se 

consegue ser um bom 

aluno nunca mais se vai 

querer ser outra coisa!”. 

Não desistam de sonhar, 

o Futuro é vosso! 

Igualmente, na 

Semana da Leitura, 

gostámos de ofere-

cer livros aos 

novos sócios e aos 

leitores que nos 

visitaram no dia 20 de março. Esperamos que 

tenham tido boas leituras! 

Resta-nos agora ler as frases, sobre o prazer 

da leitura, que muitos deixaram na Biblioteca, 

escolher e premiar as melhores!  

Até sempre 

A Biblioteca da Escola Cardoso Lopes 

A mais recente animação da 

Disney é uma a adapta-

ção  livre do conto “A Rainha 

da Neve“, de Hans Christian 

Andersen e passa-se num 

reino do norte, num ambien-

te de fiordes que faz lembrar 

os dos contos tradicionais 

russos. Aqui, a jovem princesa Elsa, dotada do 

fantástico mas perigososo poder de criar e con-

trolar o gelo e a neve, cresce isolada de tudo e de 

todos, de forma a esconder aquilo que a torna 

diferente. A crescer também está a sua irmã mais 

nova, Anna, que desde criança deixou de conviver 

com Elsa, tendo-lhe sido retirada qualquer memó-

ria do extraordinário dom desta. 

Ao atingir a maioridade, Elsa é coroada rainha e 

depois de uma curta discussão com Anna perde o 

controlo do seu poder levando, involuntariamen-

te, ao congelamento de todo o reino. Após isto, 

Elsa foge, sabendo que nunca poderá ser aceite 

pelo seu povo. 

Anna enceta então uma aventura em busca da sua 

recém-exilada irmã, de forma a trazê-la de volta 

ao reino e acabar com o Inverno permanente em 

que este mergulhou. Para levar a cabo a sua mis-

são recruta a ajuda de um estranho vendedor de 

gelo e do seu melhor amigo de infância, uma rena, 

com a qual fala tal como com uma pessoa. Outras 

personagens de salientar são um boneco de neve 

que sonha com o Verão, um princípe encanta-

do...pelo poder e muitos trolls. Todo este elenco 

inesquecível anima o ecrã com músicas marcantes 

como só a Disney sabe fazer e momentos de 

gargalhadas a bandeiras despregadas. 

Esta aventura está repleta de alegria, boa disposi-

ção, magia e também daquilo que só um amor 

entre irmãs pode conseguir. Original, a forma de  

trazer para primeiro plano os valores da amizade 

Frozen – O Reino do Gelo 

Um frio que aquece o coração 

da nossa escola, por isso, quando partici-
pam em eventos, conjuntamente com os 

seus professores, todos os que a amam 
e, se regozijam dela, apresentam-se con-

dignamente e representam-na com brio. 

A festa de convívio, da comemoração 

dos 30 anos, da Escola Cardoso Lopes, 
foi o exemplo, de como juntos e motiva-
dos, por uma causa, iremos conseguindo 
viver em cada dia, dos que nos restam, 

dando graças por estarmos bem. 

As frases que temos nas paredes da nos-
sa escola são conhecidas e, foram esco-

lhidas, para que este espaço seja o que 
todos desejamos, um espaço para apren-
der, viver e sonhar, e, como diz o poeta 

“o sonho comanda a vida”. 

Conceição Mateus 

genuína e do amor fraternal.  O amor de duas 

irmãs derrete o mais congelado dos reinos!  

(A pedido da mãe, redigiu para vós, um filho 

que lhe quis agradar!) 

http://youtu.be/FtGRv8AdvRw
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Rainha_da_Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Rainha_da_Neve

