
Editorial 
 

Desafios aos Contratados 
 

Apesar de procurar, sempre 

que me é possível, colaborar 

ativamente nas várias ativida-

des e projetos de escola, 

assumo que quando me foi 

feita a proposta para que 

escrevesse um breve artigo sobre os 

principais desafios sentidos pelos profes-

sores contratados a minha primeira rea-

ção foi de negação, pois trata-se de um 

tema extremamente polémico e que de 

algum modo pode gerar controvérsia ou 

ser alvo de más interpretações. Conside-

ro contudo que atualmente todo e qual-

quer indivíduo pensa ser um especialista 

em educação e portanto dá o seu pare-

cer sobre tudo o que são temas educati-

vos, sendo que os professores, que de-

veriam ser aqueles que mais deveriam 

intervir nestes assuntos, nem sempre o 

fazem ou são muitas vezes ofuscados 

pelas inúmeras intervenções que são 

feitas e que raramente abordam com 

coerência e clareza a importância das 

temáticas. Assim, apresento aqueles que 

considero ser os maiores desafios na 

vida de um contratado. 

A profissão docente sempre obrigou 
grande parte dos professores a estar 

longe da sua residência e por conseguin-

te longe de todos aqueles que lhes são 

mais queridos, nomeadamente os seus 

familiares. Independentemente da idade, 

esta é a mais dura realidade que os do-

centes contratados enfrentam anualmen-

te, pois nunca sabem se irão estar a tra-

balhar no próximo ano, onde irão estar 

e em que condições. Sendo certo que é 

difícil para os mais jovens, à medida que 

a idade avança, que se constitui família e 

que se têm filhos esta realidade torna-se 

ainda mais dura, pois as responsabilida-

des familiares aumentam. São portanto 

inúmeros os docentes contratados que 

simplesmente desistem de ser professo-

res, ou que abdicam de ter horários 

completos e mais afastados da sua área 

de residência, vendo o seu vencimento 

reduzido de forma proporcional ao seu 

horário, para estar próximos da sua 

família. 

Outros há que são mais audazes e ou-

sam deixar tudo para trás ou levam con-

sigo os seus filhos, privando-se a si pró-

prios e aos seus descendentes do conví-

vio diário familiar. Estes vivem ano após 
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“ A saudade é a tristeza que fica em 

nós quando as coisas de que gosta-

mos se vão embora.”  

                     in, A Menina do Mar 
 Podia falar da estatura, da tez morena, 

do corpo enxuto, do facto de serem 

mulheres, mães e professoras, mas foi por terem 

ambas o objetivo comum de tentar encontrar uma 

escola perto de casa, poupando filas de trânsito e 

euros, (resoluções íntimas ditadas pela Troika), que 

me inspiraram estas palavras que vos deixo, com a 

confiança e a intimidade geradas em duas décadas de 

trabalho, também ele comum. Sim, já somos íntimas. 

Na nossa escola partilhámos momentos de ansieda-

de, desânimo e voragem, deceções, algumas lágrimas, 

muitas alegrias e ideais. Mas vejamos, o que têm 

então em comum? 

São altas, mais que eu e uma mais que a outra. A alta 

tem a tensão baixa, a baixa tem a tensão alta.  

Gostam de exames. Sim! De exames! Uma gosta de 

os corrigir. Diz ela, que apesar da exaustão a que a 

conduzem, são sempre uma excelente oportunidade 

de se aperfeiçoar no seu mester, ensinar português. 

A outra aprecia o infindável afã de coordenar as 

tarefas para a sua aplicação, correio expedito entre o 

Ministério da Educação e a escola e seus agentes. 

Anda num vaivém desde o início do ano. Afixa aqui, 

avisa ali, informa 

acolá, envia para o 

mail, aponta o pla-

card, sempre com 

um enorme sorriso 

no rosto e o ar ligei-

ro e desembaraçado 

de quem realiza 

tarefa intricada, com 

uma perna às costas. 

Têm cinco filhos de diferença e ambas ostentam 

corpo de verão o ano inteiro. Uma faz concessões 

regulares ao chocolate, a outra aos petiscos e patus-

cadas. No intervalo, pouco comem, sandes e maçãzi-

nhas, uma; gelatina e saladas, a outra. Uma vibra com 

mais facilidade, ainda morno o fogo da juventude; a 

outra é mais ponderada, recatada, tendo ensaiado 

reações comedidas no desafio diário da sua prole 

numerosa.  

Professoras apaixonadas, uma pela quântica e pelo 

rigor das ciências exatas, pede compromisso e res-

ponsabilidade aos seus adolescentes; a outra, a pro-

fessora de português que todos adorariam ter tido, 

rigorosa, inventiva, firme e maternal.  

Desconcertantes ambas, no ar determinado e de 

irreverente firmeza, quando nos surpreendem com 

gestos românticos e atos sinceros de generosidade, 

desvelando uma sensibilidade especial. Uma guarda 

na mala prática, ciosamente, uma bolsa de rosas 

pálidas que lhe ofertei há já   muitos anos; a outra, 

no rodopio da sua vida intensa, embaraça-nos  quan-

do nos  surpreende com o toque romântico e grácil 

em   forma de  mola  minúscula com joaninhas,  ou  

O que têm em comum?  
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marcador de livro  adornado com um poema mágico. 

São ambas afoitas e se o Concurso se cumprir, vão - 

nos deixar uma saudade gigante… 

Não assistiremos mais à precisão estoica das suas 

chegadas matinais; não daremos mais trincadinhas 

pueris em maçãs, enquanto discorremos sobre coisas 

muito sérias, em reuniões; não auscultaremos mais 

dicas sobre faltas e leis, reformas, escalões e ordena-

dos; não nos abandonaremos mais àquela gratificante 

sensação de dever cumprido, após sessões miraculo-

sas de trabalho 

de equipa; não 

ficaremos mais 

fascinadas com a 

ousadia e a can-

dura estética dos 

livros de cartão, 

onde mãos de 

meninos deixa-

ram a marca 

inefável da infân-

cia; não  partilha-

remos mais con-

fidências nem 

inquietações, relativas ao futuro dos filhos e ao de-

sempenho e potencial dos nossos alunos e as grávidas 

do devir não poderão contar com a sua solicitude na 

recolha de verbas para ofertas coletivas. 

São afoitas, novos horizontes não as fazem hesitar…  

E eu que sou conservadora e nostálgica por natureza , 

que gosto de histórias antigas e de saborear memó-

rias, fico intimidada com os passos largos que querem 

dar…  

 E o que têm mais em comum?  

 São ambas mulheres práticas, com os pés assentes na 

terra, não protelam. Sóbrias nas adversidades e nas 

incertezas do futuro, famintas de equidade. Uma, 

reivindicativa aspira à justiça social e profissional para 

todos os seus pares, atenta a decretos e portarias. A 

outra decreta sucesso em forma de escrita ensaiada e 

orgulhosa e em imprevisíveis sessões de poesia. Pro-

digam ambas palavras de apoio e incentivo às colegas 

mais desanimadas, sempre com siso e sensibilidade. 

“Há palavras que nos beijam com se tivessem boca 

…”. Cito O’Neil. Há pessoas que  vivem ao nosso 

lado e nos infundem  admiração, reverência e profun-

da ternura, há pessoas que nos marcam… 

 “ Tudo na vida é uma questão de perspetiva. 

Procure o melhor ângulo.” , diz uma figurinha 

ruiva  de pernas pró ar, no porta-chaves da Alzira.  E 

as rosinhas minúsculas da bolsa da Sandra evocarão 

manhãs de outono outrora partilhadas. Eu fico aqui, 

na Cardoso Lopes a fazer o pino, a andar aos zigueza-

gues, a espantar-me com a minha plasticidade e a 

tornar-vos presentes ao pisar as salas que já foram 

vossas. “Carpe Diem”, meninas!     
Ermelinda Rôlo 



Como atua um antitranspirante? 

«Quantas noites dura este martírio? A mulher já 

não sorri. Nem pestaneja. – Não é um martírio. 

É uma escolha. Cada um suporta o peso da espe-

ra que deseja. – Quantas noites? – Quinhentas. 

Mas voce não estará aqui para saber o fim desta 

Estória». São 144 páginas. Pequenas. Um livro de 

contos de Ondjaki que passa despercebido quan-

do fechado, que ganha vida ao fim de umas pági-

nas. Neste tom: sempre neste tom. Escreve 

Ondjki: «Estar mudo, pensei, não é só não ter o 
que dizer. É também estar cheio de outras coisas 

que nos ocupam, e nos invadem, e nos sobrepõe 

de silencio». As ideias, as palavras, a mensagem; 

tudo na sua escrita nos surge delicadamente, quase como que pedindo 

desculpa. Palavras sentidas e escolhidas a dedo, frases buriladas.  Há 

quem lhe chame um «encantador de pala-

vras». Com estes Sonhos Azuis pelas Esqui-

nas Ondjaki reforça esse estatuto, e lança-

nos num percurso literário que certamente 

agradará a todos os que apreciam a pura 

perfeição da escrita. A presente obra suce-

de a Uma Escuridão Bonita, edita em 2013, 

ao romance Os Transparentes de 2012, e 

Os Vivos. o Morto e o Peixe Frito, de 2014.  

Africa 21, DEZ 2014/JAN 2015    

Crisnel Afonso Nº6  
8º B  
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Do mundo para a escola ... 

A ciência por detrás de uma pele a 

cheirar bem e sem suor. 

Os antitranspirantes são desodori-

zantes que, além de disfarçarem o 

odor corporal, abrandam o ritmo da 

excreção de suor.  

Podem ser comercializados em roll-on, creme, 

vaporizador ou aerossol e contêm vários ingredi-

entes, como um composto à base de alumínio, cera, emolientes líquidos 

e intensificadores de fragrâncias naturais. Mas o segredo da capacidade 
de bloquear o suor está apenas no composto 

activo à base de alumínio que, num antitranspi-

rante típico, representa até 10-25% dos ingredi-

entes.  

Iões deste composto- como cloridrato de alumí-

nio e cloreto de alumínio – são libertados para as 

células que revestem os canais excretores das 

glândulas sudoríparas das axilas, responsáveis 

pela produção do suor. Os iões transportam água e, ao serem absorvi-

dos, incham os canais a ponto de os obrigarem a fecharem-se. Como 

consequência deste processo, toda a excreção 

de suor através da pele é diretamente bloqueada. 

Depois de fechados os canais das glândualas 

sudoríparas, os outros ingredientes de redução/

disfarce do odor fornecem um fino revestimento 

à camada superior da pele. Os canais das glându-

las mantêm-se fechados até que o conteúdo de 

água fora e dentro das células da glândula atinja o 

equilíbrio – as células só conseguem absorver 

uma quantidade fixa de água – e o seu conteúdo 

dentro da célula comece a passar para fora por osmose. Os antitranspi-

rantes são concebidos para durarem várias horas, até ser preciso um 

reforço. 

Quero Saber 2012 

Patrícia Vaz   nº 19   8ºB 

Sugestão de leitura 
Sonhos Azuis pelas Esquinas 

 

Vestígios da evolução  

Apêndice: 

O órgão vestigial mais conhecido ajuda os animais 

a digerir a celulose das plantas, no homem, costu-

ma ser causa de problemas e tido como inútil, 

mas pode ter um papel nas defesas imunitárias 

intestinais. 

 

Cóccix: 

Pequeno osso terminal da coluna, é um vestígio 

caudal do nosso antepassado evolutivo. Não pa-

rece ter utilidade mas, por ser um osso móvel, 

pode facilitar o trabalho de parto. 

 

Calafrios: 

Os animais usam o pelo como proteção contra o 

frio, encurralando uma camada de ar quente à 

volta do corpo. Cada pelo pode erguer-se quan-

do o seu minúsculo músculo se contrai. Como o 

homem perdeu quase todo o pelo corporal, um 

agasalho é mais eficaz. 
 

Prega semilunar da conjuntiva: 

A plica semilunarisno canto do olho já foi uma 

membrana nictitante translúcida (ainda existe em 

répteis, aves, gatos, etc.).  

 

Dentes do siso: 

Os últimos dentes grandes eram usados pelos 

nossos antepassados para ajudar a mastigar maté-

ria vegetal densa. Hoje não aparentam qualquer 

função e até nem chegam a nascer nalgumas pes-

soas.   

Propus um “exercício de leitura crítica” ao Alexandre 

Felício, um aluno da turma B do 8º ano, a partir da obra 

“Os Sonhos de Einstein”, de Alan Lightman. 

O pressuposto foi o de provocar nos jovens o entusias-

mo e o prazer da leitura sobre Ciência, partilhar as preo-

cupações, as repercussões sociais e culturais da Ciência e 

melhorar os níveis de literacia científica. 

O Alexandre aceitou o meu repto, e lá foi para as férias da Páscoa 

com esta tarefa: produzir um artigo para o “Moinhos ao Vento”. 

Parabéns, Alexandre, e obrigada pela tua disponibilidade. 

CLeite 

“Os Sonhos de Einstein” é um livro muito interessante, pois está 

muito bem escrito, de maneira a todos perceberem o contexto. 

Quando lemos parece que ficamos a pensar um pouco mais sobre o 

tempo e como as coisas seriam afetadas no nosso dia a dia se ele não 

fosse como é. O livro conta, de forma clara e magnífica, os trintas 

sonhos que um jovem de 26 anos chamado Albert Einstein teve no 

tempo em que ainda não era o grande génio como hoje é conhecido, 

mas sim um simples trabalhador nas cidades de Berna, Friburgo e  

Zurique (Suiça). Nesses sonhos o tempo e a existência são descritos 
de uma maneira impressionante. Como seria a vida se o tempo de-

corresse todo num único dia, ou seja, o nascimento, a vida e morte, 

tudo em 24 horas? Ou se não existisse um amanhã? E como seria se 

não existisse passado e não tivéssemos memórias do 

que fizemos ”ontem”? Ou se andasse para trás em vez 

de para a frente, como o normal? Ou até mesmo se o 

tempo simplesmente parasse? É um livro que vale a 

pena ser lido, porque enquanto o fazemos parece que o 

tempo passa despercebido. 

Alexandre Felício, nº2,  8º B 

Os Sonhos de Einstein 
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Do mundo para a escola ... 

É a 9 de maio que se assinala o 

Dia da Europa, porque foi nesse 

mesmo dia, em 1950, que Robert 

Schumann, então Ministro dos 

Negócios Estrangeiros do governo 

francês, proferiu um importante 

discurso no qual apresentou um conjunto de propostas, 

consideradas como o embrião para a constituição da União Europeia. 

Este ano letivo, mais uma vez e à semelhança 

dos anteriores dois, o grupo de Geografia da 
EB 23 C Lopes endereçou convites a todos 

os grupos parlamentares portugueses, com 

assento no Parlamento Europeu, para reali-

zarem comunicações aos alunos da escola, 

com o intuito de ajudar a perceber um pou-

co melhor o funcionamento do parlamento 

europeu, as atribuições e competências dos 

eurodeputados e, também, de refletirmos 

em torno de questões europeias tão atuais, 

importantes e preocupantes, como a viabili-

dade futura da União Europeia, a solidez do 

euro, a permanência ou saída de países co-

mo a Grécia, Portugal ou a Espanha, assim 

como, o papel dos jovens 

neste momento presente 

da história e na construção 

do futuro da europa. 

À semelhança dos anterio-

res convites apenas res-

ponderam afirmativamente 

ao nosso repto, grupos 

parlamentares ditos de 

esquerda: o Bloco de Es-

querda que pelo terceiro 

ano letivo consecutivo 

colabora connosco, duas 

vezes com a presença da Eurodeputada Marisa Matias e uma com o 

contributo da Dr.ª Alda Sousa e, o PCP que pela primeira vez foi afir-

mativo e se fez representar pelo Dr. João Ferreira. Este último inter-

veio para todos os alunos do 7º ano, 

enquanto a Dr.ª Marisa Matias comu-

nicou com os alunos das turmas B, C 

e D do 8º ano e do 9º B. Com estas 

intervenções, foi possível garantir que 

todos os alunos que frequentam o 3º 

CEB da escola, este ano letivo já 

participaram numa destas sessões 

plenárias.  

As sessões decorreram de acordo 

com o previsto e dentro da normali-
dade, tendo em atenção que em am-

bas as situações o auditório da escola 

se encheu de alunos, alguns deles 

com perfil 

comportamental desajustado. Constituíram 

espaços para colocação livre de questões no 

âmbito da temática e de manifestação dos 

direitos de liberdade, democracia e cidadania 

europeias.  

O grupo de Geografia irá continuar a tentar, 

à semelhança do que já fez neste e no ano 

letivo transato, proporcionar a um grupo de 

alunos da EB 23 C Lopes, uma visita ao Parla-

mento Europeu, enviando pedidos a todos os 

grupos parlamentares portugueses.                                                                                                

Orlando Fonseca 

Ao convite feito pela Câmara Municipal da Amadora à Nossa 

Escola, para ter parte ativa na campanha anti rumores, nós 

dissemos «sim». 

Este projeto, que teve início em 2010 em Barcelona e tem 

como parceiro principal o Conselho da Europa, incorpora o Programa 

Cidades Interculturais com vista ao desenvolvimento e fornecimento de 

conhecimentos metodológicos e estratégias de integração cultural. Foi 

acolhido e seguido por outras cidades como Sabadell e Bilbao em Espa-

nha, Botkyrka na Suécia, Erlangen e Nuremberga na Alemanha, Limerick 

na Irlanda, Lublin na Polónia e Patras na Grécia. 

Como é do conhecimento de todos, o rumor está intimamente ligado ao 

estereótipo, ao preconceito e à discriminação e o seu efeito pode ser 

devastador. Nós queremos construir o antirrumor valorizando a diversi-

dade cultural e a coesão social. 

Em 1944, Robert Knapp estudou o fenómeno do rumor durante a 2ª 

Guerra Mundial, tendo chegado à seguinte definição: «rumor é toda e 

qualquer crença de referência tópica disseminada sem verificação oficial» 

e propaga-se com sucesso porque veicula sempre a ideia/crença de quem 

o transmite. 

Nós, Agrupamento, quisemos envolver-nos neste esforço conjunto ape-
lando:  

à não violência,  

ao respeito mútuo e pluralidade social,  

aos princípios da democracia e dos direitos humanos universais. 

Neste enquadramento traçámos as nossas próprias estratégias, e eis-nos 

a participar com as seguintes atividades: 

Participação no 1º Concurso dos Papagaios de Papel da Amadora – Dar 

Asas à Interculturalidade. 

Representação no Amadora Educa (com envolvência de todos os estabe-

lecimentos escolares do Agrupamento). 

Mostra de teatro das escolas nos Recreios da Amadora. 

Intercâmbio cultural com uma turma do colégio Valsassina, Lisboa, pro-

porcionando-lhes contacto com realidades socioculturais de variadas 

proveniências. 

Uso de t-shirt com o logótipo do projeto, no ato de venda dos nossos 

produtos biológicos na tendinha do mercado municipal. 

Festa de encerramento do ano letivo inspirada no título «Da Escola para 

o Mundo». Haverá apresentação de danças, tradições e culturas dos vá-

rios locais donde provem a nossa população escolar. 

Queremos ser anti rumor, em prol do pensamento construtivo e de 

rutura de falsas crenças e atitudes discriminatórias, defensores do respei-

to e do valor da outra pessoa, a bem da integração e integridade plenas.  

Manuela Barata 

 As alunas da Escola Cardoso Lopes, 

Vanessa Vieira, da turma C, do 8º ano; 

Monique Soares, da turma B, do 8ºano 

e Sarah Silva, da turma C, do 7º ano, 

estiveram presentes na 2ª fase, da 9ª 

edição do Concurso Nacional de Lei-

tura que se realizou no passado dia 8 

de abril na Lourinhã. Foi um dia bem 

passado, num ambiente diferente e 

onde a nossa Escola esteve muito bem 

representada. Particularmente interessante foi o encontro das jovens 

concorrentes com o escritor Tiago Patrício. Este escritor adorou conhe-

cer as alunas da Cardoso Lopes que, por acaso, têm o nome de persona-

gens do seu livro… e mostrou muita vontade de conhecer a nossa Esco-

la. É possível que, para o próximo ano, possamos todos conversar com 

ele. Podem encontrar, na Biblioteca, o seu livro O Princípio da Noite, por 

ele autografado. 
 

Obrigada Vanessa, Monique e Sarah pela colaboração! 

Concurso Nacional de Leitura 

9 de maio – Dia da União Europeia. 
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Da escola  para a escola… e para o mundo... 

O carro patrulha que estava estacionado na nossa biblioteca viajou e 

esteve a participar no concurso “NÓS RECICLAMOS – 2015” promovi-

do pela Polícia de Segurança Pública. 

Esteve em exposição na garagem da Fundação Champalimaud de 28 de 

abril a 22 de maio. 

    Artur Gonçalves 

NÓS RECICLAMOS – 2015 

  

 Tenho por hábito recolher opiniões e comentários, 

após a realização de um atividade, para treinar nos 

meus alunos a capacidade de análise, reflexão e a ex-

pressão escrita. No dia 16 de março, a turma do 5º 

E (com o 5º B e o 5º C) foi até Lisboa, tendo realiza-

do um Pedipaper na Baixa e visitado “O Lisboa Story 

Centre”. Eis alguns dos seus testemunhos, sobre este espaço museoló-

gico: 

 Coisas que aprendemos:  

“…a história de quando os Fenícios, Gregos e 

Cartagineses chegaram ; A história dos Des-

cobrimentos e do Papa a dar-nos autorização 

para as viagens, consultando mapas (Tratado 

de Tordesilhas) – Djarai 

“Eu aprendi que muitos povos habitavam a Península Ibérica e tam-

bém vinham fazer comércio. Depois do Nascimento de Cristo, mui-

tos anos depois, os Muçulmanos invadiram a Península, em busca de 

terras férteis e por outos motivos( …)Anos depois nasceu Portugal 

e o seu primeiro Rei foi D. Afonso Henriques…”-  Luana 
“…que no ano de 1755, no dia 1 de novembro, em Lisboa,  houve um 

terramoto e logo de seguida um tsunami”.  – Ielyzaveta 

Coisas que vimos:   

“Vimos os reconstrutores de Lisboa, Eugénio 

dos Santos, Manuel da Maia e Carlos Mardel 

orientados pelo Marquês de Pombal…”   - 

Aissata 

“Eu estava com uns phones nos ouvidos e vi 

uns filmes…” – Valdir 

“…um senhor a cair de uma janela, era traidor. 

Chamava-se Miguel de Vasconcelos e vi as gaiolas pombalinas, que 

não são para pássaros, mas para segurarem melhor os prédios. Era 

uma construção antiterramoto…  -Lucas 

Coisas que ouvimos:   

“…contar histórias dos povos que fundaram a cidade, dos  colonos 

Fenícios, dos Romanos e dos Árabes, ouvimos histórias da conquista 

da cidade pelos cruzados e por D. Afonso Henriques…”  - Sinder 

Larissa 

“…ouvi  as gaivotas e muitas pessoas a conversarem e a fazerem 

negócio com os produtos que vinham da Índia  e tive medo dos 

ratos, quando atravessei o porão do navio …” - Adriana 

“ …ouvi os disparos e os gritos de aflição das pessoas e da rainha no 

dia do assassinato do Rei D. Carlos, ali no terreiro do Paço, em 

fevereiro de 1908 - Sofia 

Coisas que sentimos:   

“No terremoto morreram milhares de pes-

soas. Um homem (no filme) que sobrevi-

veu, salvou uma criança encontrando-a 

debaixo de um monte de ruínas. Essa parte 

emocionou toda a gente, pois a menina 

abraçou-o de imediato…” -  Iara 

“Eu gostei imenso, andei de comboio e visitei um Museu…” -  Isa 

“… quase senti as pedras a caírem-me em cima no filme do terramo-

to…” - Solange 

 Coisas que fizemos: 

“Fomos andando lá dentro, a ouvir um guia que nos falava aos ouvi-

dos e até vimos um senhor que estava dentro de um pássaro gigan-

te. Parece que tentou criar uma espécie de avião aberto ( Padre 

Bartolomeu de Gusmão, inventor da Passarola) - Rui 

Usámos uns auscultadores e um comando para nos guiarem na visita 
(…) Quando terminou, almoçámos mesmo por baixo da estátua 

equestre de D. José, no Terreiro do Paço que se chamava assim 

porque era em terra antigamente…” – Edson 

“ …andámos, andámos pela Baixa de Lisboa, estivemos em frente ao 

Teatro D. Maria II e passámos debaixo de um Arco grande, com o 

relógio…em frente, estava ao longe o rio Tejo…” - Vítor 

 Ermelinda Rôlo 

 

Projeto “ CIDADE  DOS  AFETOS” 

 

No âmbito deste projeto que tem como objetivo, desenvolver uma cultu-

ra de afetos através da elaboração e exposição das maçãs dos afetos no 

espaço escola e na comunidade, a nossa escola participou com vários 

trabalhos de maçãs feitos pela Ludoteca e pelos alunos do 6º A.  

E uma vez mais a nossa escola está de PARABÉNS! 

Nós, alunos do 6ºA, ficámos muito satisfeitos por termos sido premiados 

com vários prémios. A maçã da Ludoteca ganhou o 1º lugar e as 

nossas maçãs obtiveram os 3º, 5º, 6º, 7º, 9º e 10º lugares.  

  

Os alunos do 6º A  

CIDADE  DOS  AFETOS 



Visita do Colégio Valsassina, 10 de abril 

Escola E. B. 2.3 Cardoso 

Lopes, Amadora, 12 de mar-

ço de 2015 

Caros Colegas do Colégio 

Valsassina 

Tivemos o prazer de ouvir ler a vossa 

gentil carta e de ter tido conhecimento do vosso interesse pelo nosso Projeto 

de Solidariedade e por Cabo Verde. 

Nós, como alunos desta Escola, também consideramos o “ Estendal da Aju-

da” importante e muito útil para diminuir as dificuldades de algumas famílias. 
Muitos alunos trazem roupas que já não usam para trocarem por outras que 

possam vestir ou levar para os irmãos mais novos. 

A nossa turma, o 5º E tem um grande número de alunos com raízes em 

Cabo Verde e, por isso, teremos muito gosto em esclarecer algumas das vos-

sas dúvidas.  

Quando nos visitarem, poderemos falar-vos sobre as razões porque os nossos 

pais, avós ou outros parentes, vieram para Portugal, sobre o modo de vida, a 

geografia, o clima, as tradições, a gastronomia, as festas e as danças. Tereis 

também a oportunidade de poder provar alguns dos nossos pratos típicos e 

de nos ver a dançar.  

Cá vos aguardamos. Até breve! 

Com carinho, abraços destes vossos novos amigos: 

Adriana, Aissata, Djarai, Edson, Evandro, Iara, Ielyzaveta, 

Isa, Luana, Lucas, Lúcio, Micaela, Rui, Sinder, Sofia, Solange, 

Valdir e Vítor e os professores Ermelinda Rôlo e José 

Antunes 

 

Receção aos alunos do Colegas do Colégio Valsassina 

 

 O 5º E respondeu à cartinha dos meninos 

do colégio Valsassina e outros meninos de 

outras turmas coordenados pela Animado-

ra Paula Melo e pela Professora Judite Este-

ves acolheram na nossa escola uma turma 

do 3º ano do colégio Valsassina.  

Estiveram na  horta e na estufa, a admi-

rar os animais, a amplidão do recreio,  o desfile de cores dos pavilhões,  

e consideraram-na uma escola bela, cor-de-laranja e “ natural”. Após 

uma breve apresentação sobre as característi-

cas do arquipélago, assistiram à peça de tea-

trinho de fantoches, representada com 

prazer e alguma timidez pelos alunos Vítor, 

Iara e Luana do 5º E. Estes deslumbraram a 

pequena plateia com a singeleza do Conto 

tradicional “ O Sr. Maio”, com os bonequi-

nhos de cartão que lhes foram entregues, desenharam paisagens de 

Cabo Verde que embelezaram a entrada da Ludoteca e os visitantes 

aprenderam a fazer couscous com a D. Fátima, lancharam e trocaram 

lembranças e saíram daqui com um horizonte mais amplo, o olhar re-

pleto de meninos de outras paragens que sentem e falam em português 
e trazem no corpo ecos de África e de História.    

  

Publicaram a sua experiência, no sítio do Colégio, que é de 

seguida transcrita: 

“A propósito do projeto anual, no âmbito do qual a 

turma está a descobrir muitas coisas sobre Cabo Ver-

de, o 3ºC visitou a Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Car-

doso Lopes, na Amadora, no dia 10 de abril. Nela 

estudam muitos alunos originários deste país.  

A animadora sociocultural Paula Melo foi a pessoa que 

ajudou a preparar a visita 

que, com os alunos do 5ºE 

e alguns professores e funcionários prepara-

ram várias coisas para nos apresentarem. 

Depois de uma visita pela escola, onde vimos 

os animais, o jardim e a horta (da responsabi-

lidade dos alunos do curso de jardinagem), 

passámos à biblioteca. Aí assistimos a uma breve apresentação 
sobre este país, a que se seguiu uma história tradicional de Ca-

bo Verde, contada com fantoches. A história era falada em cri-

oulo e português, o que nos permitiu perceber algumas seme-

lhanças entre estas duas línguas. No final, conversámos um pouco 

com os colegas e professores, falando pouco do que já sabíamos e escla-

recendo algumas dúvidas. 

Passámos depois para a Ludoteca, onde 

algumas alunas dançaram e nos convi-

daram para dançar Funaná. A dança 

ajudou a abrir o apetite, bem como 

o couscous que a D. Fátima preparou à 

nossa frente. O almoço tinha pastéis de 

atum, bolo de banana, queijadas de 

côco e outras receitas de Cabo Verde. 

Nós também pusemos na mesa as bola-

chinhas que fizemos no colégio, bem 

como o arroz doce, as areias e outras coisas boas de Portugal que os 

nossos pais preparam para levar-

mos. 

Mais um pouco de brincadeira cá 

fora enquanto não partíamos. Al-

guns meninos foram ver de novo os 

animais. E quem estava por perto 

teve a sorte de assistir a algo muito 

especial: uma pata a pôr um ovo e 

depois a cuidar dele, empurrando-o 

com o bico para onde queria e 

colocando-se sobre ele como se o fosse chocar. 

Hora da partida, hora de presentes. A palavra Valsassina desenhada 

e recortada em madeira, ainda a cheirar a pinho e acabadinha de 

fazer por um monitor. Esperem, falta qualquer coisa! O teatro de fan-

toches, os respetivos fantoches 

e o texto. Assim podemos repe-

tir este conto, prolongar e re-

lembrar estas vivências no colé-

gio. 

 

Esta foi uma forma ativa e repleta de 

significado de aprender mais sobre 

este país africano e, principalmente, 
um meio de colocar todos os alunos 

a interagirem com uma realidade diferente daquela que vivem no seu dia-

a-dia.   

Já de regresso ao colégio, sistematizaram-se aprendizagens e partilharam-

se emoções sobre o que vimos, fizemos e comemos.”  
LINK VALSASSINA 

http://new2.cvalsassina.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1070:visita-de-

estudo-a-eb-23-cardoso-lopes-da-amadora&catid=40:grupos-disciplinares&Itemid=115 
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Poemas do 5ª E, a propósito do Dia da Mãe 

 

Mãe, 

Se tu fosses um continente, 

Ficava muito contente!  

E cheiras bem como uma flor, 

Que cheira a Amor. 

 

Mãe, 

Se tu fosses uma folha, 

Todos os poemas de amor, escreveria nela. 

Serias lisa e firme como ela! 

 

Mãe, 

Se ainda fosses donzela,  

Serias ainda mais bela! 

 

Mãe, 

Se tu fosses uma flauta, 

Compunha-te uma canção 
Que vibra no coração! 

 

Mãe, 

Se tu fosses uma princesa,  

Salvava-te 

 e construía-te uma fortaleza! 

 

Mãe, 

Se tu fosses um avião,  

 Levar-te-ia ao Japão, 

Para pôr à prova o meu coração! 

 Sofia Fernandes, 5º E 

 

A Sic Notícias forneceu-nos 

dados atualizados dos últimos 

Censos. Hoje, Portugal tem 

um milhão, quinhentas e se-

tenta mil crianças. Nos anos 

sessenta do século vinte eram um terço da 

população. Hoje não chegam a um quinto. 

Cinquenta mil são filhos de imigrantes.  

46% são filhos únicos; 

 42 % têm apenas um irmão; 

 13% vivem só com a mãe; 

1,8% vivem apenas com o pai 

 25 % vivem com  muitas privações materi-

ais;  

 A Unesco alerta: As crianças portuguesas 

passam 1000 horas por ano na escola, uns 

intensos e desmesurados 200 dias por 

ano. São as mais obesas da Europa e para-

doxalmente são as que consomem mais 

fruta. Por ordem de grandeza os que as faz 
felizes são primeiramente a família, depois os 

amigos e por último brincar.  

 Ermelinda Rôlo 

  

Para brincar com eles desafiámo-los a criar 

uns poemas alusivos à data. Ei-los: 

Há crianças meigas 

 Há crianças rebeldes 

 Há crianças sossegadas 

 Há crianças irrequietas 

 Há crianças altas 

 Há crianças baixas 

 Há crianças felizes 

 Outras infelizes. - Adriana, 5º E 

 
Há crianças curiosas, 

Outras preguiçosas. 

Há crianças solitárias, 

Outras amistosas. 

Há crianças amadas. 

Outras abandonadas. -  Solange, 5º E 

Se tu fosses uma árvore serias amendoeira 

Porque é a minha preferida, 

Sobretudo quando está florida. 

  

Se tu fosses um continente, 

Serias o continente asiático 

Porque é o MAIOR 

Como o amor que me tens! 

 
Se tu fosses um oceano, 

Serias o Atlântico e eu o litoral 

Para nunca nos afastarmos. 

 
Se tu fosses um animal, 

Serias uma leoa 

Porque como a leoa reina na selva,  

tu reinas em casa e no meu coração. 

 
 Se tu fosses a água natural, 

Ficaria ainda mais sedento de ti 

Porque és como ela 

Um bem essencial! 

Rui Martins, 5º E 

1 de junho de 2015, Dia da Criança 

Mãe 

Retratinhos Chineses   

 
Há crianças engraçadas 

Há crianças brincalhonas 

Há crianças zangadas 

Há crianças choronas. – Henrique, 5º A 

 
Há meninos bem comportados 

Há meninos mal - educados 

Há meninos felizes 

Há meninos infelizes 

Há meninos que respeitam 

Há meninos que são respeita-

dos 

Há meninos giros 

Há meninos engraçados.  – Joana, 5º A 

 
Há meninos especiais, 

Há meninos fenomenais, 

Há meninos diferentes, 

Há meninos que estão sempre 

contentes, 

Há meninos grandes,  

Há meninos pequenos, 

Há meninos normais, 

Há meninos iguais. – Mafalda, 5º A  
 

Há crianças brancas, 

Há crianças negras, 

 Há crianças giras, 

Há crianças “ feias” 

Há crianças educadas 

 Há crianças desesperadas 

 Há crianças felizes, 

Há crianças tristes. – Carolina, 5º A 

 

 

 

 

Mãe 

Mãe, se fosses um animal 

Eras um polvo,  

porque só tu consegues 

fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. 

Se fosses uma árvore, 

Serias um carvalho forte e seguro, 

Se fosses um objeto, 

Eras uma bola de Cristal, 

 Porque és muito sábia e adivinhas o que 

quero no Natal! 

Mãe, se tivesse de escolher  

Entre a água, o ar e o fogo, 

Não sei o que escolhia, 

Pois vales mais que estes Elementos 

Todos juntos. 

Mãe, se fosses uma refeição 

Serias a mousse de chocolate 

Mais cremosa do mundo.  
Mãe, és única!                               

Leonor Barradas  
  

Retratinhos Chineses (Poemas do 5ª A, a propósito do Dia da Mãe) 

Mãe, se tu fosses… 

 

Mãe, se tu fosses um animal,  

Serias uma chita, rápida, ágil, 

Destemida e frágil. 

 

Mãe, se tu fosses uma árvore, 

Serias uma macieira majestosa, brilhante, 

Bondosa….interessante. 

 

Mãe, se tu fosses um rio, 

Serias o rio Tejo. 

Serias a minha fronteira, 

Farias comigo uma brincadeira! 

 

Mãe, se tu fosses uma cidade, 

Serias Coimbra, um dos berços da Nação, 

Como tu és o berço do meu coração. 
João Almeida  
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Não alimente o rumor 7ºB Que ideia maravilhosa! 

Vem a minha casa muitas ve-
zes, ao fim de semana. É ami-
go do meu filho desde o tem-
po em que ambos frequenta-
vam a “nossa” escola.  

No outro dia, enquanto aguardava para 
que ambos fossem ao café, pôs-se de pé, à 
entrada da sala onde eu vejo televisão, à 
noite e, demos dois dedos de conversa. 
Penso que não foram só dois dedos, mas 
uma mão cheia de memórias que foram 
surgindo para recordar aquela que tinha 
sido a escola deles, já lá vão mais ou me-
nos, dez anos. 
“Então e como está agora? Há imenso 
tempo que não a visito…”. Respondi com 
um “linda” entusiástico. E depois, fui des-
crevendo as melhorias que a olhos vistos, 
a Diretora tem implementado. Ele parecia 
espantado. É um jovem simpático e expan-
sivo que foi enchendo a sala de “oh!!!...s”.  
E acrescentou, “fomos muito felizes na-
quela escola. Tínhamos uma relação ótima 
com toda a gente e recordo com saudade 
as professoras Custódia, Filomena Rocha 
ou Eva. Quando fui para a Secundária tudo 
se tornou diferente…” 
E eu pensei que ali estava ele, homem 
feito, já no início de uma carreira profis-
sional a querer saber como estava agora a 
escola onde tanto gostara de andar… Co-
mo ele dava a entender, entre palavras e 
não entre linhas, éramos uma pequena 
família. Sim, a outra família, a que tínhamos 
quando lá entravamos. Era isso o que sen-
tíamos.  
Bem. Acolhidos. Protegidos. Criando laços 
que se prolongariam pela vida fora. A es-
cola pode ser mesmo isso. O começo 
onde aprendemos muitas coisas e algumas 
delas só têm a ver com emoções. O lugar 
onde sabemos de amizade, de um primei-
ro amor, de uma deceção, de uma dor de 
perda ou de saudade…aprendizagem de 
sentimentos. A escola que nos fortalece, 
nos emancipa, nos mostra caminhos…  
E no fim da conversa, porque se fazia tar-
de, ele adiantou, “até se podia fazer um 
encontro de ex-alunos. Não era uma boa 
ideia?” 
Claro que era uma maravilhosa ideia. 
E eu que gosto e acalento ideias maravi-
lhosas, peguei nela, armazenei-a na memó-
ria e vou levá-la para a escola. Antes de 
mais, para o jornal que se encarregará de 
a espalhar e depois, transmiti-la-ei a quem 
de direito e mais do que eu, mera obser-
vadora, possa concretizá-la.    
Pode ser que um dia destes, alguém a pas-
se de ideia “maravilhosa” a realidade e nos 
possamos reencontrar, os ex-alunos, pro-
fessores e funcionários que fizeram desta 
nossa escola aquilo que ela agora é. O 
cantinho dos afetos e das emoções parti-
lhadas.                                                          
                                                                 FG 

 

Se eu falar em trapézios de que 

se lembram? Por certo, do 

circo dos trapezistas e de toda 

a ação que existe à volta de um 

trapézio.  

Se eu falar em papagaio para 

onde foge a tua imagem? Apos-

to que pensaste naqueles que têm umas lin-

das penas azuis, vermelhas, todas brilhantes, 

e que até consegue brindar-

nos com um “Olá”. 

Pois bem os trapézios e os 

papagaios de que eu falo são 

outros, são figuras geométri-

cas, mais conhecidos pelos 

quadriláteros. São aqueles 

que me atrapalham tanto no 

7.ºano, tenho que calcular as 

suas áreas e os seus ângulos 

e, ainda, tenho de saber 
todas as suas propriedades. 

São tão “aborrecidos”! 

Mas eis que surge uma ideia 

divertida para trabalhar es-

tes quadriláteros, vinda de 

uma proposta feita da Câma-

ra Municipal da Amadora - 

um concurso, um desafio no 

âmbito da iniciativa: “Não 

alimente o rumor” que con-

sistia em fazer um papagaio. 

Um papagaio daqueles que 

dão cores aos céus, não tem 

asas, mas voa; não tem 

penas mas tem muita 

cor e, claro, tem a for-

ma de um papagaio 

“matemático”. Afinal, 

sempre vou precisar da 

matemática para fazer o 

meu papagaio. As pro-

porções, as medições, 

os ângulos, … ui vai ser difícil… 

Não desistimos, mãos à obra que o desafio lan-

çado pela professora de matemática, com a cola-

boração e a disponibilidade da professora de 

educação tecnológica tem “asas” para voar. 

O que vamos desenhar no nosso papagaio?! 

Tínhamos de pensar no tema, porque há tanto 

rumor na Amadora, o que isso quer dizer? Sem-

pre que dizemos que moramos na Amadora, as 

pessoas ficam a olhar para nós. Porquê? Não é a 

Amadora uma cidade igual às outras?! Somos 
muitos e de muitas nacionalidades, com costu-

mes diferentes, muitas culturas, mais isso faz de 

nós o quê? Diferentes? Estranhos? Claro que 

não!!! Somos iguais a todos os outros!!! 

Gostamos de aqui viver e temos aqui a nossa 

família, os nossos amigos. Brincamos nas ruas, 

vamos à escola, ao cinema, divertimo-nos e so-

mos nós mesmos! Problemas claro, que os há, 

mas quem os não têm??? 

Só podemos dizer que: “NA AMADORA TE-

MOS AS NOSSAS RAÍZES, NA AMADORA 

SOMOS FELIZES”. 

Ana Clemente 

No dia 22 de maio de 2015, pelas 17h00, nos Recreios da Amadora, realizou-se a en-

trega de prémios na Cerimónia de Encerramento da Campanha "Não Alimente o Ru-

mor!".  

A turma 7ºB, no âmbito das disciplinas de Matemática e Educação Tecnológica, partici-

param no "1º Concurso Municipal de Papagaios de Papel da Amadora  – Dar Asas à Intercul-

turalidade", onde obtiveram o 3ºlugar do escalão onde estavam integrados. 

Foi com muito gosto e entusiasmo que os alunos participaram neste projeto e com orgulho, que 

receberam este prémio. 

Susana Redondeiro 

Não alimente o rumor 7ºB (Prémios) 



EB1/JI Aprígio Gomes 

Na área de Estudo do Meio estamos a trabalhar 

os Seres Vivos do Ambiente Próximo. Neste 

contexto fizemos uma visita de estudo aos Vivei-

ros da Amadora - Alfragide, onde pudemos 

aprender mais sobre as plantas. Visitámos a estufa 

e toda a área onde havia plantações.  

No final, cada um de nós plantou um “Arquetótes” 

que oferecemos aos nossos Pais no dia da reu-

nião de final de 2.ºP 

3.ºC –  Raquel Laranjeira 
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O texto poético faz parte das apren-
dizagens que devemos fazer. Assim, 
com o aproximar do dia 21 de março, 
dia mundial da poesia, não podíamos 
deixar de promover a leitura e a es-

crita de poesias. Partimos de poesias já existen-
tes e através delas formámos as nossas próprias 
poesias.  
Fomos poetas! 

3.ºC –  Raquel Laranjeira 

O Eclipse Solar 

No dia 20 de Março de 2015 ocorreu um eclipse 

total do Sol que foi visível como eclipse parcial em 

todo o território português. A duração total do 

eclipse durou aproximadamente 2h com início 

cerca das 8h UT, o máximo próximo das 9h e o 

término perto das 10h.  

As nossas aulas começaram às 9h, por isso pude-

mos ver o eclipse!  

Como a observação do Sol pode ser perigosa usá-

mos óculos próprios para ver. 

3.ºC –  Raquel Laranjeira 

25 de abril, sempre! 

Para trabalhar a data e a importância da mesma, na nossa sala de aula trabalhámos o livro “A 

Liberdade o que é?”, de José Jorge Letria. De seguida, fomos nós a expressar o que é ser 

livre! Ficam os registos… 

3.ºC –  Raquel Laranjeira 

 

Na EB1 Aprígio Gomes o plano de 

segurança escolar foi posto em prática 

com a realização de um simulacro de 

incêndio.  

Esta atividade é de extrema importân-

cia para Todos podermos agir de for-

ma correta e para que sejam minimiza-

dos ao máximo consequências indese-

jáveis numa situação real. 

3.ºC –  Raquel Laranjeira 

Dia da Liberdade – 25 de abril 

Simulação de incêndio 

Dia Mundial da Poesia 

Visita ao Oceanário - “A Menina do Mar” 

Cada vez mais é necessário fazer a articulação de saberes das diferentes áreas curriculares.  

Trabalhámos na sala de aula a história da “Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner An-

dersen e seguidamente, realizámos uma visita de estudo ao Oceanário. Nesta visita pudemos 

observar e saber mais sobre todos os animais que faziam parte da história. Adorámos! 

3.ºC –  Raquel Laranjeira 

Visita de estudo aos Viveiros da Amadora 
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Notícias das duas salas do Jardim de Infância da Mina Campanha de Prevenção dos Maus 

Tratos Infantis - Abril 2015 

Semana da Leitura - Abril 2015 

Com o objetivo de Prevenir e 

Consciencializar, e inspirados no 

lema «Só é possível proteger uma 

criança, com o abraço de todos», 

este ano a CPCJA lançou uma 

Campanha de Sensibilização e Prevenção dos 

Maus Tratos Infantis, a que deu o nome 

”Apenas o Coração 

Pode Bater”. Preten-

deu-se, com esta 

iniciativa, consciencia-

lizar a  comunidade, 

para a importância da 

prevenção dos maus-

tratos na infância.  No 

âmbito deste desafio 

o nosso jardim de 

infância dialogou em 

sala sobre esta pro-

blemática, realizou 
vários cartazes alusivos ao tema, executou com 

todos os alunos o "Laço Azul". 

Célia Ginga 

  

"Só é possível 

ensinar uma 

criança a amar, 

amando-a."   

 (Johann Goethe) 

 

No âmbito da campanha da Câmara Munici-

pal da Amadora – “Não Alimente o Rumor”, 

o jardim de Infância da Mina trabalhou em 

conjunto com as crianças a história do 

“Elmer”, a partir da qual foi elaborado um 

mural. 

Para além desta atividade participámos tam-

bém no concurso de papagaios, elaborando 

cada sala o seu exemplar com materiais  

recicláveis. 

Assim sendo, deixamos aqui para partilhar 

convosco os nossos registos fotográficos. 

 

1º Concurso Municipal de Papagaios de Papel  da Amadora  – Dar Asas à Interculturalidade 

A sala vermelha e a sala verde do Jardim de Infância Cerrado da Bica participaram no Concurso 

de papagaios de papel da Amadora. 

A sala verde está de Parabéns! Ganhou o 1ºprémio!!! 

Célia Ginga 

 A Semana da Leitura visou desenvolver o gos-

to pela leitura e pelos livros. 

O nosso Jardim de Infância realizou um conjun-

to de atividades promotoras da leitura. Entre 

elas  destacamos a construção de livros com 

histórias e ilustrações inventadas pelas crianças. 

Alguns Encarregados de Educação leram para a 

turma dos seus educandos. Essas leituras foram 

verdadeiros momentos de partilha que muito 

agradaram a todos. Desde já, o nosso agradeci-

mento aos Encarregados de Educação que se 

mostraram disponíveis e participaram na dina-

mização desta semana. 

                  "Incentivar a leitura é a forma mais 

eficaz de disseminar cultura e valores, incitar a 

imaginação e despertar a criatividade." 

Elaine Sekimura 

Dar Asas à Interculturalidade 
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A CASA DO TEATRO apresentou na XVI Mostra de Teatro das Escolas, A 

menina que veio do frio, no dia 5 de maio, às 15.00h, nos Recreios da 

Amadora. 

Era uma vez uma menina que veio de longe, 

de uma terra fria, com a sua família. Encontra 

em Portugal uma nova vida, cheia de desafios, 

desalentos, incompreensões, desconfianças… 

O apoio e o incentivo de um grupo de colegas 

da Escola e de seres “espaciais”, muito especiais, vão ajudá-la a integrar-

se, a tudo superar e a ficar melhor preparada para construir a sua pró-

pria história. 

Este poderia ser um episódio das vidas de 

muitos heróis anónimos dos nossos tempos, 

os imigrantes/emigrantes que privados de 

tudo quanto lhes é familiar, longe dos laços 

afetivos e da segurança do conhecido, ou-

sam recomeçar, em qualquer parte, fazendo 

do mundo a sua pátria!   

 
“ Eu tinha conhecimento de que as 

peças de Teatro eram uma coisa mui-

to ‘secante’, insignificantes e também 

incapazes de transmitir qualquer emo-

ção. Mas a peça da Escola despertou uma emoção em mim que 

eu nunca pensei que um dia uma peça de Teatro ia despertar 

em mim. Isto quer dizer que eu adorei tudo. A parte que mais 

me emocionou foi a maneira como as amigas da Katrina deram 

uma lição às outras três raparigas… Com isso aprendi a não 

ser preconceituosa com as outras pessoas, só porque não falam 

bem português! “ - Sinder Vieira , 5º E 

Personagens e intérpretes: 

Ruby –  Ana Catarina Pinheiro 

Slim – Carina Costa 

Slon - Bruna de Jesus 

Mãe e Cristiana - Sarah Silva 

Katrina – Inês Maia 

Yuri  e Ricardo– Mateus Dionísio 

Liliana – Catarina Simões 

Luciana – Mafalda Augusto 

Adriana e Maira - Cindy Lima 

Leonel – Leandro Camposana 

Lin Chin - Mariana Sousa 

Amarílis e Professora - Bren-

da Silva 

Severa – Catarina Simões 

Salomé - Sofia Almeida 

Mabel- Joana Catalão 

Raquel - Ana Matilde Reis 

Joelle - Ariana Machado 

 

“ Eu desejava que estives-

sem lá presentes mais turmas de outras escolas da Amadora e 

da Brandoa, como a da minha prima por exemplo, para verem 

como os colegas da minha escola são incríveis. Espero que este 

acontecimento sirva para sermos famosos na Amadora inteira. 

Adorei como as minhas professoras trabalharam e se aprimo-

raram neste espetáculo…”, Tomás Carvalho, 5º A 

Uma Viagem no Tempo A menina que veio do frio  

Passeio a Lisboa- Pedipaper “ Da Baixa ao Castelo”- 21 

de abril de 2015 

“No dia 21 de abril fui a uma 

Visita de Estudo. Foi incrível, 

emocionante e interessante. 

(Passeámos pela Baixa, des-

cobrimos onde trabalharam 

e viveram escritores como Eça de Queirós e Fernando 

Pessoa. Admirámos o Teatro Nacional D. Maria II, a 

filha do rei que está lá no alto, no 

topo da coluna!) Almoçámos no 

Terreiro do Paço onde pombos e 

gaivotas se juntaram a nós.(Dali 

seguimos a caminho do Castelo de 

S. Jorge. Vimos a Igrejinha de Sto. 

António e a Sé Românica, as ruí-

nas do Teatro Romano até que 

chegámos. Lá dentro quem nos 

recebeu foi o D. Afonso Henri-

ques, o próprio. Até discutiu com 

a mãe D. Teresa, ali à nossa frente 

enquanto saboreávamos uns 

fresquinhos gelados. )Gostei 

muito porque não se fazem 

passeios assim todos os di-

as.” 

 Parte do texto é da Marta Alvega, do 5º A e o desenho 

belíssimo é da sua autoria. É uma das fontes da praça do 

Rossio! 
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Elenco principal 

Atores principais 

no palco que é educar 

entraram em cena, 

personificando comunicadores, 

mestres e mensageiros. 

Disseram as falas, sem omissões, 

com expressividade e eloquência. 

Deram-lhes outros papéis, 

os de protetores de consciências. 

Às três batidas de Moliére 

Ei-los em passo apressado 

entregarem-se à tarefa, 

exigente e desgastante, 

de se darem por inteiro. 

Nesta escola puseram em cena, 

primeiros e segundos atos. 

Mas eis que se decidiram 

por continuar noutros palcos, 

cenas de uma peça inacabada. 

Este seu público, aplaude-os de pé. 

Em fila, dadas as mãos, 

agradecem e deixam para trás, 

o som ruidoso das palmas 

e das emoções contidas. 

Gravados a letras de ouro, 

Os nomes dos que fizeram parte, 

Deste elenco principal ! 

 

(Dedicado aos colegas que vão deixar a nossa escola.)     

FG 

Chamamos-lhe Isabelico, eu “ Dona 

Bébé”, o rosto corado, a vida e a 

energia nos atos quotidianos de aco-

lher, oferecer, dar repasto a famin-

tos de fome real ou daquela mais 

difícil de saciar, a míngua de mimo, de compre-

ensão, de ser ouvido e acolhido. Do outro lado 

do balcão, um pedido, do lado de lá, um sorri-

so, um chá de erva príncipe, uma torradinha 

acompanhada de receita para o jantar rápido, 

que em tempo de árduas tarefas, não nos sobra 

muito tempo para o apuro na cozinha. 

 “Não há sorriso mais benevolente nem um ro-

sado de bochechas mais intenso… Não há frases 

mais tranquilizantes nem pensamentos tão con-

descendentes… Não há um chá feito de ingredi-

entes tão pessoais que lhe dão um sabor único e 

especial; não há outra que nos ofereça um 

“bolinho” ou um “chocolatinho” com mais doçuras… Não há outra 

como ela! É vê-la atrás do balcão, sempre disponível e amistosa ten-

tando a todos agradar e encantar!  

Isabelico preocupa-se com todos os 

que serve com uma gentileza sem 

igual… Por vezes, queixa-se de dores 

mas depressa se esquece delas pois o 

remédio para estas maleitas é distribuir 

AMOR! Onde há comida lá está ela a 

dar aconchego.”! 

 Há mais de 22 anos nesta escola, a 

cumprir o sonho de menina, de ensinar 

ou cuidar de crianças. Foi no tempo da 

Professora Augusta, “ aquela meiguice” que “…sendo uma mais valia 

para a nossa escola vem desempenhar a função de auxiliar educativa 

na Reprografia, antiga  salinha onde hoje funciona o serviço de Psico-

logia. Aquele lugar transporta a carga 

dos segredos partilhados, das palavri-

nhas aconchegantes repartidas pelos 

profissionais desta Escola, que ali iam 

por entre encomenda de fichas e 

testes, ocultar amarguras que oprimi-

am os passos. Ali chorei copiosamen-

te num dia em que o meu mundo 

desabava e enfrentava só, um futuro 

incerto. Obrigada, por me ter consolado sem lamechices nem falsos 

moralismos. Terna na abordagem dos outros, respeitosa, zelosa, 

sempre com um sorriso nos lábios. Apaixonada pelas vendas, pela 

gestão escrupulosa de modo a evitar o desperdício. Olhando para lá 

da sua função, abordando… só peca por insistir… Pois é Dona Bebé, 

chegou a hora de estender as pernas inchadas das correrias, de pre-

parar lanches voluptuosos só para os filhos e netos e agradecer a 

graça de uma vida feita na labuta, a servir meninos e professores, 

distribuindo aconchego e receitas de mezinhas. Começa agora uma 

nova etapa e vamos vê-la rejuvenescer cada vez que nos brindar com 

uma visita breve, as maçãs do rosto rosadas,   a emoldurar o prato 

adornado com o espetacular bolo de maçãs e nozes e o  mesmo 

sorriso lindo !   
Bem Haja,  

Mena Geraldes e Ermelinda Rôlo 

Dona Bébé ou Isabelico 

pessoal, transmissível... 

Cantinho de bem-dizer 
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A pequena laranjeira situada na entrada da sede do 

agrupamento ficou ainda mais bonita no mês de 

abril. Para assinalar o final das atividades relativas 

ao “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 

e na Juventude,” todos os alunos da escola pendu-

raram uma fitinha azul nesta doce árvore - o “Laço 

Azul,” símbolo da iniciativa. Pretendeu-se, desta 

forma, sensibilizar toda a comunidade escolar para 

um flagelo que abarca todos os tipos de violência e 

urge ser denunciado por cada um de nós, 

porque “só o coração pode bater”… 

Carla Reis, Marisa Gregório e Paula Melo 

Capitão Pina e a missão “Salvar o Planeta” 

A escritora Manuela Ribeiro esteve no passado dia 23 

de abril no nosso Agrupamento de Escolas. Falou das 

suas obras e respondeu às questões dos alunos, no 

auditório da Escola Cardoso Lopes. Foi interessante 

saber como nascem as histórias de aventuras escritas 

por Manuela Ribeiro. Nelas encontramos a descrição 

de locais por onde passou e aventuras onde algumas 

das personagens são inspiradas em jovens que foram 

seus alunos.  

Foi ainda esta 

escritora à 

Escola Aprígio Gomes onde os mais pequeninos se 

deliciaram a ouvi-la ler as suas histórias, acompanha-

das de “efeitos mágicos” como ela própria lhes cha-

ma. Foi tão divertido que não poderíamos deixar de 

a convidar a levar, igualmente, as suas histórias à 

Escola da Mina. Nesta Escola esteve dia 7 de maio 

onde proporcionou, aos pequeninos estudantes, uma 

manhã repleta de histórias e risos.  

Bem-haja, Manuela Ribeiro! 

O Clube de Jornalismo e a 

BECRE convidaram a jorna-

lista Cecília Carmo para 

proferir uma  palestra sobre 

a Liberdade de Imprensa,  no 

âmbito da terceira edição da 

Semana «7 dias com os Media».  Esta atividade 

inseriu-se numa iniciativa do Grupo Informal de 

Literacia para os Media no qual está representada 

a Direção-Geral da Educação. O desafio lançado às 

escolas foi o de debater a importância dos Media 

na sociedade atual. 

Nesta semana lembra-

mos também aos nossos 

alunos que se assinalou 

no dia 3 de maio o “Dia 

Mundial da Liberdade de 

Imprensa”. 

A palestra iniciou-se com 

A escritora Manuela Ribeiro visitou a Escola! 

Semana «7 dias com os Media» 

Só o coração pode bater 

a apresentação de 

um vídeo intitulado 

“Palavras/Liberdade 

de Imprensa” - pala-

vras ditas por Mário 

Viegas (neto de 

Cardoso Lopes). 

Apresentamos o nosso agradecimento à Dra. 

Paula Melo Coordenadora do Projeto de 

ocupação de tempos livre/ Ludoteca e ao 

aluno, Adérito Tavares do 6º E, pela conce-

ção do painel de divulgação da atividade. 

O nosso agradecimento à jornalista Cecília 

Carmo que, simpaticamente aceitou aqui vir 

falar da sua experiência como jornalista e, se 

possível, da importância de podermos contar 

com uma imprensa livre. 

Obrigada por ter vindo! 

CLeite 

A TV Amadora e a vinda à Escola da Cecília 

Carmo! 
http://www.tvamadora.com/Video.aspx?

videoid=3083 

O Planeta Terra encontra-se numa situação muito 

perigosa, pois, já quase não existe água potável. 

Esta situação deve-se à irresponsabilidade de mui-

tos seres humanos que poluem e desperdiçam 

água. 

Os responsáveis pelo Planeta Terra pediram-me 

que fosse até ao Planeta Pinga Pinga, muito rico em 

água ,  e trouxesse 20 milhões de litros de água potável.  Quando 

cheguei a Pinga Pinga pedi para falar com o seu líder o coman-

dante Torneira. Contei-lhe o que se estava a passar na Terra, ele 

ficou muito triste e aceitou ajudar dando os 20 milhões de litros 

de água fundamentais para a sobrevivência da humanidade mas 

pediu algo em troca. O Capitão Torneira disse que os habitantes de Pinga Pinga queixam-se 

de falta alegria e diversão e pediu-me que trouxesse coisas da Terra que alegrassem o seu 

povo. Pensei um pouco e disse-lhe que ia resolver o problema levando para Pinga Pinga 

concertos de Kizomba e 10 mil litros de vinho tinto. O capitão Torneira ficou um pouco 

desconfiado porque não sabia o que era Kizomba e vinho mas aceitou o acordo. 

Os 20 milhões de litros de água chegaram à Terra salvando-a da destruição. Os 

Homens aprenderam a lição e passaram a não poluir e a poupar a água. No Pla-

neta Pinga Pinga reina a alegria… 

Vítor Pina 5º E (PLNM)  

http://www.tvamadora.com/Video.aspx?videoid=3083
http://www.tvamadora.com/Video.aspx?videoid=3083


Durante a última semana de aulas do 2º período, como já 

acontecera no final do 1º período e referente ao Natal, a 

disciplina de EMRC promoveu e dinamizou a Semana do 

Filme Bíblico, projetando três filmes alusivos à Páscoa.  

Os alunos que frequentam a disciplina de EMRC aceita-

ram a proposta e o convite, tendo enchido por três vezes 

o Auditório da Escola, onde puderam recordar e perce-

ber alguns dos conteúdos lecionados nas aulas ao visionarem os filmes 

“O Príncipe do Egipto”, “Maria, Mãe de Jesus” e “O Filho de Deus”.  

Para celebrar o Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho, o professor 
de EMRC convidou um ex-aluno da escola, o Mágico Prof. Nuno André, 

a dar uma Aula de Magia: “A Magia de Ser Criança”. 

Ouvir o testemunho de um ex-aluno; recordar e viver alguns conteúdos 

trabalhados nas aulas de EMRC: acreditar, confiar, esperar, educar, amar,

…; motivar e sensibilizar os jovens alunos para os valores cristãos e, ao 

mesmo tempo, proporcionar um momento de 

lazer e de convívio entre os alunos e o mágico, 

são os objetivos desta atividade que decorrerá no 

Auditório da nossa escola, na tarde do dia 1 de 

junho. 

 João Pereira 
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Sensibilizar através da mensagem A Semana do Filme Bíblico e Uma Aula de Magia 

RIDDLES 

A riddle is a question with an amusing answer. Have fun while matching them! 

   Carla Reis 

Q: Why is the number six afraid? ●                    ● A: T. 

Q: Why did the students eat their homework? ●                    ● A: Because it had so many problems. 

Q: Why didn't the skeleton dance? ●                    ● A: Racecar. 

Q: What letter is a drink? ●                    ● A: Because seven eight nine (seven “ate” nine). 

Q: If a woman marries a king, what would she be? ●                    ● A: All of them! 

Q: What do you call a fish without an eye? ●                    ● A: His tail. 

Q: When do dogs have 16 legs? ●                    ● A: A stamp. 

Q: How many men were born last year? ●                    ● A: A towel. 

Q: What word is always pronounced wrong? ●                    ● A: Post office. 

Q: What follows a horse wherever he goes? ●                    ● A: A “fsh.” 

Q: What gets wetter and wetter the more it dries? ●                    ● A: None, only babies were born. 

Q: What begins with P, ends with E, and has 1000 letters? ●                    ● A: Wrong. 

Q: What goes around the world but stays in a corner? ●                    ● A: When there are four of them. 

Q: What car is spelled the same forwards and backwards? ●                    ● A: Because he had no body to dance with! 

Q: What month has 28 days? ●                    ● A: His wife. 

Q: Why was the math book sad? ●                    ● A: Because the teacher said it was a piece of cake! 

You’ll probably need a… 

Quem vive na Amadora sabe. Conhece. Vê. 

Os “rumores” nascem, circulam, expandem-

se e marcam de forma negativa. 

Como acabar com eles ou senão, como 

preveni-los? 

Como evitar que ideias preconcebidas rotu-

lem e consequentemente descriminem? 

Como não aceitar o preconceito, negar a 

xenofobia? 

Como fazer passar a mensagem de que a 

comunidade, para o bem de todos, deve 

antes de mais, promover o conhecimento, a 

interação, a integração e o respeito mútuo ? 

A resposta também está na Escola e as da 

Amadora devem educar! 

É com esse propósito que o Agrupamento Cardoso Lopes se faz re-

presentar este ano no evento do Amadora Educa com um mensagem 

forte, conciliadora e apelativa! 

“Aprende-se” na Escola, dirige-se ao mundo! 

Mudar as mentalidades, dando a conhecer a 

diversidade sociocultural e transmitindo 

valores comuns a todas as etnias, praticando 

o voluntariado e apelando à coabitação har-

moniosa e solidária. 

Como tem acontecido nos anos transatos é o resultado de um esfor-

ço comum de todas as escolas que integram o agrupamento. A escola 

mãe funciona como elemento aglutinador, apontando ideias e atuando 

em parcerias. 

Estaremos no Amadora Educa desde 28 de maio até ao Dia Mundial 

da Criança, numa inequívoca demonstração de solidariedade entre os 

povos, caminhando rumo à paz e à concórdia. 

 
Pelo Agrupamento Cardoso Lopes 
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Foram já sementinhas pequeni-

ninhas.  

Lançámo-las à terra e eis que 

crescem viçosas e brilhantes. 

Na horta ou na estufa, desen-

volvem-se 

de dia para dia e têm 

vindo já a fazer parte de 

algumas mesas. Alfaces, 

couves, favas, rabanetes, 

nabiças, salsa, coentros e 

ervilhas são algumas das 

colheitas que já tivemos.  

A crescer estão as cenouras, o tomate, as 

batatas, as abóboras, as melancias, as meloas e 

o feijão verde. 

Estão bonitos, não estão? 

São servidos? 

Em representação de 

todos os hortelãos, 
Ana Coelho 

Adivinhas 

 1. Que é que tem um chapéu e não tem cabe-

ça, tem um pé e não tem sapato?  
2. Igrejinha pequenina, sacristão esmagador, 

muitos santinhos à volta, todos eles da mesma 

cor. Que é?   

3. Que é que não se pode ver, mas está sempre 

à nossa frente? 

4. Alto está, alto mora, todos os vêem, ninguém 

o adora. Que é? 
5. Quanto mais quente 

está, mais fresco é. 

Conhecem?  

6. Qual a terra portu-

guesa que, se lhe tirar-

mos uma letra, se 

transforma em roedor? 
7.Tenho dentes e não como, mas para comer 

fui feito, lido sempre com comida, mas de co-

mer não vejo jeito. Que é? 

8. No alto nasci 

No alto me criei 

Com a gargalhada 

No chão fiquei 

9.Qual é o superlativo de doente?  
10. Como se abre o portão do palácio real 

inglês? 

Beatriz Martins  9ºB 

E como têm vindo a crescer!! Texto de opinião 

A peça de teatro “Romeu e 

Julieta – Uma história de 

Gatos” é uma adaptação 

livre da obra de William 

Shakespeare – dramaturgo 

inglês – que se encontra em cena no Teatro 

Armando Cortez, em Lisboa. Com uma ver-

tente essencialmente musical, ela deve ser vista 

por todos (crianças e adultos), porque conta a 

história de “Romeu e Julieta” de uma forma 

engraçada e não tão trágica como a verdadeira. 

Parece-nos que a escolha de transformar as 

personagens em gatos a torna original; todavia, 

o espetáculo deveria ter mais figurantes. A 

peça também poderia ter sido valorizada se o 

cenário não fosse sempre o mesmo, embora a 

história decorra predominantemente nas do-

cas. Adorámos assistir a esta peça teatral!  

Na nossa opinião, a personagem que achámos 

mais interessante foi o Capitão, por ser o mais 
sábio desta espécie e também conciliador, e a 

figura de que gostámos menos foi Rebaldo, não 

só por ser o mais maléfico, mas também por 

não querer que os Monteses e os Coletes 

fossem amigos e por procurar impedir o na-

moro entre os jovens Romeu e Julieta. 

Em conclusão, o musical “Romeu e Julieta” foi 

uma peça bastante interessante, divertida e 

muito romântica. 

 Aprendemos muitas lições de vida, mas a mais 

importante de todas é que o amor vence 

sempre tudo e que querer é poder. 

Autores: nº14, Jéssica Catalão, nº10, Gustavo 

Sobral e nº 18, Luís Coelho 

Turma A, 6º Ano 

O texto foi aperfeiçoado com 

a ajuda da professora. 

   

No dia 5 de dezembro de 

2014, pelas 9h e 30 minu-

tos, a turma B, do 6º ano, 

deslocou-se num autocar-

ro facultado pela Câmara 

Municipal da Amadora, ao 

Palácio Nacional da Ajuda. 

Os objetivos que estiveram na base desta visita 

foram os seguintes: consolidar e adquirir novos 

conhecimentos, aprender a valorizar o patrimó-

nio histórico-cultural do nosso País e conhecer 

a vida quotidiana na 2ªmetade do século XIX. 

Quando chegámos ao Palácio fomos recebidos 

pela guia cultural, a Doutora Teresa Marecos 

que nos alertou acerca das regras de conduta 

do Museu para podermos participar nesta visita 

guiada ao 1º piso do Palácio ou piso térreo. 

A nossa viagem iniciou-se na sala dos Archei-

ros, onde vimos uma maquete do projecto de 

1802 do Paço da Ajuda. Depois, percorremos 
várias divisões, sendo de destacar as seguintes: 

Sala do Despacho, Sala de Música, Sala Azul, 

Sala Verde, Sala de Mármore, toilette e Sala de 

Jantar. 

A Sala do Despacho era o local onde o Rei fazia 

o despacho de as-

suntos oficiais e o 

dia de receção era à 

quinta-feira. 

A partir da Sala da 

Música o piso térreo 

destinava-se aos 

aposentos pessoais e era aqui que muitos se-

rões musicais aconteciam. D. Maria Pia tocava 

piano e cantava e D. Luís, grande amante da 

música, tocava vários instrumentos, sobretudo 

o violoncelo, seu preferido.  

A Sala Azul (nome este resultante do estampa-

do da seda azul das paredes) não existia inicial-

mente e foi totalmente reformulada pela Rai-

nha. Era uma sala de estar íntima, onde se joga-

va, lia ou se conversava junto à lareira. 

Na Sala Verde D. Maria Pia recebia visitas e era 

também o seu local de trabalho. 

De seguida, percorremos um corredor decora-
do com belíssimos quadros a óleo e várias 

esculturas e admiramos a sumptuosa Sala de 

Jantar e Sala do Bilhar. 

No nosso ponto vista, as dependências que 

mais nos fascinaram foram a Sala de Jantar e 

Sala de Mármore. A 

primeira pela deco-

ração, nomeada-

mente, a robustez e 

elegância do mobi-

liário, o requinte das 

peças de jantar de 

porcelana e de vidro e do faqueiro de prata e 

a segunda, não só pelos materiais exóticos e 

ricos (é revestida com alabastro do Egipto e 

tem uma fonte de mármore de Carrara), mas 

também pela sensação de estarmos a disfrutar 

da própria natureza. Este último, ora servia 

de espaço de descanso e de entretenimento, 

ora  era utilizado para jantares familiares.  

Gostámos também muito de saber curiosida-

des sobre a vida da Família Real e ajudou-nos 

a compreender melhor os conteúdos que 

estávamos a estudar. 

Enfim, gostamos muito desta visita, só lamen-
tamos não termos podido ver o Andar No-

bre. 

 

Turma B do 6º Ano 

Palácio da Ajuda 

Ver soluções página 18 
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Entrevistador – O que é o Islão? 

Mariana – Islão é uma palavra árabe que 

significa “ submissão” à vontade de Allah. 

Desta submissão surgiu o Islamismo fundado 

por Muhammad. 
Entrevistador – Quem é Muhammad? 

Mariana – Muhammad , mais conhecido por 

Maomé foi o último profeta de Allah e o 

fundador do Islamismo. Nasceu em Meca, na 

Península Arábica, no ano de 570. Aos 40 

anos recebeu do anjo Gabriel a Revelação de 

Allah. Essa Revelação está escrita no livro 

sagrado dos muçulmanos. 

Entrevistador – Como se chama o livro 

sagrado dos muçulmanos? 

Mariana – É o Corão ou Alcorão. 
Entrevistador – Os árabes, na altura, rece-

beram com agrado a Revelação de Maomé? 

Mariana – Não, os árabes eram politeístas, 

ou seja, acreditavam em vários deuses. Mao-

mé foi perseguido e teve de fugir para Medi-

na, uma cidade a norte de Meca. Essa fuga 

ficou conhecida por Hégira e, esse momen-

to, passou a ser o início do calendário mu-

çulmano ou hegírico. 

Entrevistador – Quais os pilares do Isla-

mismo?    
Mariana – Os aspectos mais importantes 

do Islamismo são: 

- A Fé em Allah 

( Deus) e no seu 

m e n s a g e i r o 

(Maomé); 

- A oração diária, a 

Salat que é o nome 

das orações obri-

gatórias que são repetidas 5     vezes ao 
dia. O ideal é realizá-las numa mesquita de 

forma colectiva mas se não for possível 

deve ser realizada num outro local; 

- O Zakat que consiste na pratica da carida-

de voluntária, por exemplo, abdicando de 

uma pequena parte do salário;          

- O jejum durante o mês do Ramadão ( 9º 

mês do calendário hegírico). Neste perío-

do, os muçulmanos não podem comer, 

beber ou praticar actos sexuais desde que 

o sol nasce até anoitecer. Doentes, crian-
ças e idosos estão dispensados deste sacri-

fício; 

- A Peregrinação é o 5º pilar. Qualquer mu-

çulmano saudável deve ir anualmente a 

Meca ou pelo menos uma vez na vida ir 

orar junto à Kaaba.  

Entrevistador – O que é a Kaaba? 

Mariana – A Kaaba é o local preferencial de 

adoração a Allah. Foi construído há cerca 

de 4000 anos mando de Abraão e Ismael 

em Meca. 
Entrevistador – Mariana por que razão os 

muçulmanos quando rezam se ajoelham, 

erguem as mãos em concha e depois pros-

tram-se beijando o chão??? 

Mariana – Antes do mais devo fazer uma 

correcção, os muçulmanos não beijam o 

Entrevista a Mariana, uma jo-

vem muçulmana que estuda na 

nossa Escola ( 5º C). 

Esta entrevista teve como ob-

jectivo aprofundar o respeito 
pela liberdade religiosa de cada 

individuo. 

Professor José Antunes (Entrevistador)

– Mariana, antes de mais obrigado por teres 

aceitado conceder esta entrevista ao jornal 

Moinhos. 

Mariana – Não tem de agradecer, eu sinto-

me honrada  por poder colaborar com o 

jornal da minha escola. 

Entrevistador – Qual é a tua religião? 

Mariana – Sou muçulmana… 
Entrevistador – Ouve-se  muita coisa 

acerca dos muçulmanos mas muitas pessoas 

sabem pouco sobre eles, afinal, quem são os 

muçulmanos?  

Mariana – De facto, hoje em dia, ouvem-se 

muitas coisas, muitas mentiras sobre os mu-

çulmanos. A ignorância das 

pessoas faz o resto. Espalha-

se a ideia de que os muçul-

manos são terroristas, que 

as mulheres muçulmanas 
são maltratadas etc… 

Os muçulmanos são biliões 

de pessoas espalhadas pelo 

mundo mas que estão uni-

das pela Fé (religião) islâmica. No entanto, 

como em todas as religiões existem bons e 

maus muçulmanos e bons e maus cristãos ou 

noutra qualquer religião… 

Entrevistador – Algum dia te sentiste des-

criminada ou sentiste receio por seres mu-
çulmana? 

Mariana – Como já referi anteriormente, 

algumas pessoas ignorantes ou maldosas já 

gozaram comigo quando descobriram a mi-

nha religião mas eu já aprendi a ultrapassar 

esses episódios. Eu, com esta entrevista, 

quero contribuir para que as pessoas sejam 

tolerantes umas com as outras independente 

da sua religião. Não há religiões melhores e 

piores, não é uma questão de muçulmanos 

contra judeus ou cristãos contra hindus etc. 
Devemos espalhar o amor entre os seres 

humanos e não o preconceito, dizendo bar-

baridades como – “ a minha religião é a que 

diz a verdade, a tua só diz mentiras”. 

Entrevistador – Há pouco falaste em Fé… 

Fé é acreditar….Em que é que acreditam os 

muçulmanos? 

Mariana – Os muçulmanos acreditam, tal 

como os cristãos, num deus único que no 

meu caso se chama Allah ( que significa deus 

em árabe, a língua oficial do islamismo) e 
acreditam ainda nos seus profetas. Não sei 

se todos sabem mas os muçulmanos consi-

deram Jesus um profeta da mensagem de 

Deus, no entanto, o seu nome em árabe é 

Isa ( = Jesus). O Último dos profetas foi 

Maomé o fundador do Islão ou Islamismo. 

chão na ora-

ção, nós sim-

p l e s m e n t e 

encostamos a 

testa e o nariz 
no solo. Os 

muçulmanos 

adoram ape-

nas Allah; pois acreditam que não existe 

outro Deus além Dele, O Criador de toda 

existência. Assim, eles inclinam as cabeças 

humildemente em respeito a Ele, enquanto 

oram. 

Entrevistador – Pode resumir-nos as fases 

da oração? 

Mariana – Vou descrever, passo a passo, a 
forma tradicional da oração  

 1º Ablução ( antes de rezar devemos prefe-

rencialmente lavar mãos e pés); 

 2º Qiblah (virar-se na direcção da Kaaba em 

Meca); 

3º Takbirat Al- Ihram ( o engrandecimento no 

início da oração – devo dizer Takbirat Al- 

Ihram seguido de Allahu Akbar que quer dizer 

“ Deus é o Maior” e levanto as mãos acima 

dos ombros); 

4º Recitar a  Fatiha – A Abertura ( a primeira 
sura ou capítulo do Alcorão, sem ela a oração 

é considerada inválida); 

5º Ruku (de pé, inclina-se para a frente apoi-

ando as mãos nos joelhos dizendo “ Allahu 

Akbar”); 

6º Erguer-se após o Ruku; 

7º Sujud ( prostração, tocando com a testa no 

solo. Devem ser sete as partes do corpo a 

tocar o solo –  os joelhos(2); as palmas das 

mãos(2) com os dedos esticados e juntos;  A 
testa ;  A ponta do nariz; Os 

dedos dos pés. 

8º Joulus (Sentar-se em cima 

dos pés descalços) após Su-

jud; 

9º Tashahud (suplica) 

10º Finalização e agradeci-

mentos 

Entrevistador – Mariana chegámos ao fim da 

nossa entrevista, obrigado pelo excelente 

contributo que nos deu. 
Mariana – 

Mais uma 

vez, não 

tem de 

agradecer. 

Espero ter 

contribuí-

do para 

que as 

pessoas olhem os muçulmanos de forma nor-

mal, com respeito e não com o preconceito 
que muitas vezes é semeado pelos filmes que 

intencionalmente querem dar uma ideia nega-

tiva dos muçulmanos. Acima da religião deve 

estar o respeito por todos os seres humanos. 

Coexistência pacífica é possível. 
O Mundo agradece! 

José Antunes 



À semelhança dos anos letivos transatos, os alunos do 9º 

ano foram assistir à representação teatral da peça Auto 

da Barca do Inferno pela Companhia de Teatro “O So-

nho”, em Lisboa, no dia 11 de março. A professora de 

Português, Laura Bordalo, considera que valeu a pena 

proporcionar aos alunos a experiência de vivenciarem 

este espetáculo, embora lamente o facto de haver, cada 

vez mais, alunos céticos quando se fala de ir ao teatro. Alguns deles che-

garam mesmo a verbalizar que seria uma “seca”... Mas não foi! 

Normalmente, os alunos assistem à representação desta obra no decurso 
ou no final do estudo da mesma. Este ano, experimentou-se uma aborda-

gem diferente: os alunos foram ao teatro sem terem contacto prévio 

com o texto original, em contexto de sala de aula. Registam-se aqui ex-

certos das suas opiniões: 

A ida ao teatro foi uma experiência única e inesquecível. Gostei muito da 

qualidade dos atores e, principalmente, da história. Também gostei da 

interação dos atores com a plateia. Gostei especialmente do Diabo e do 

Parvo. Do Parvo pelo seu estilo divertido, engraçado e brincalhão. Do 

Diabo pelo seu estilo atrevido e rebelde. Não 

percebi as partes em latim. Gostava imenso de 

voltar a repetir. (Renato Fernandes, 9ºA) 

Adorei a ida ao teatro. Foi fantástico e muito 

importante. Pensei que iria ser uma seca, mas 

estava muito enganada. O Diabo era brincalhão, 

mas também assustador. O rabo exagerado e 

bamboleante da Alcoviteira provocava só por si 

o riso. (Andreia Barros, 9ºB) 

A peça foi extremamente divertida e engraçada, embora nem sempre 

tivesse percebido a linguagem. A interação com o público foi um dos 

pontos altos da representação, pois provocou muito riso. O elenco foi 

extraordinário. (Érica Neves, 9ºA) 

Eu pensei que não ia gostar nada, mas foi muito bom, interessante e di-

vertido. Fiquei a perceber melhor a história. (Gabriela Soares, 9ºB) 

Com esta ida ao teatro ficamos a conhecer 

uma das peças mais emblemáticas de Gil Vi-

cente. A representação foi executada na per-

feição, com toques bastante atuais, mas man-

tendo a “alma” com que o dramaturgo a es-

creveu. A interação com o público foi cativan-

te. Gostei particularmente do Diabo e do 

Parvo, mas o meu destaque vai para o Corre-

gedor. (Sara Reis, 9ºA) 

Ver um Frade acompanhado de uma mulher teve muita graça. (Jorge 

Mossande, 9ºB) 

A representação superou as minhas expectativas, pois não tinha qualquer 

ideia de como iria ser. Assistir à representação desta peça facilita a com-

preensão da obra. Não consegui perceber todas as falas. A minha perso-

nagem preferida foi o Diabo. (Martinho Fonseca, 9ºA) 

Já tinha ido outras vezes ao teatro, mas nunca me ri tanto como desta 

vez. Gostei de tudo, do início ao fim. Algumas personagens eram particu-
larmente atrevidas. (Rosana Gonçalves, 9ºB) 

Foi um dos melhores espetáculos que vi até hoje, embora tenha havido 

falas difíceis de perceber. Gostei do guarda-roupa e a minha personagem 

preferida foi o Parvo, pois fazia rir. (Dário Almeida, 9ºA) 

Pensei que não iria gostar, mas, no final, fiquei com outra impressão. 

Souberam divertir-nos e vê-se que gostam 

do que fazem. (Ana Zita Vieira, 9ºB) 

A representação cativa-nos desde o início. 

Gostei da interação dos atores com o públi-

co, em particular do Sapateiro e do Parvo. A 

língua do Diabo era enorme!... (António 

Costa, 9ºA) 

É uma experiência a repetir. Todos os atores 

estiveram fantásticos e amei os momentos 

em que foram chamados alunos ao palco. Mal posso esperar por come-

çar a estudar a obra. (Rafaela Gomes, 9ºB) 

A peça de teatro que fomos ver é muito interessante e os atores conse-

Auto da Barca do Inferno  
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 guiram captar a nossa atenção de diversas ma-

neiras. A linguagem, por ser diferente da atual, 

nem sempre foi fácil de entender. (Rúben Pinto, 

9ºA) 

O início da representação foi um bocado secan-

te, mas depois foi mais animado. Gostei muito da 

interpretação do Diabo e achei o Parvo um fofo. O Frade e o Corre-

gedor eram muito engraçados. (Daniela Landim, 9ºB) 

Esta ida ao teatro foi, sem dúvida, uma das melhores. Do texto à ence-

nação, foi excelente. Souberam deixar-nos entusiasmados do princípio 

ao fim. (Beatriz Lança, 9ºA) 

Não esperava que fosse tão divertido. E foi muito importante porque 

iremos entender melhor a matéria. (Ana Paula Silva, 9ºB) 

Adorei. Diverti-me imenso e repetiria. Gostei do Parvo e do Diabo e 

também do guarda-roupa. (Andreia Peres, 9ºA) 

Tinha uma ideia errada, porque pensava que a ida ao teatro ia ser uma 

seca. Adorei. Acho que foi uma boa motivação para o estudo da peça. 

(Elaine Varela, 9ºB) 

Gostei de quase tudo, mas tive pena que os 

atores tenham passado pouco pelo corredor 
onde eu estava sentado. A minha parte favo-

rita foi quando o público foi convidado a 

levantar-se para executar uma coreografia. 

Mas não tiro o mérito a nada, porque esta 

representação foi, talvez, a melhor a que eu 

já assisti. Também gostei muito de ter tirado 

uma foto com dois atores, coisa que nunca tinha conseguido noutras 

peças de teatro! (Pedro Alves, 9ºA) 

Pensava que seria uma seca, mas superou todas as minhas expectati-

vas. Divertido e interativo. Acho que facilitará o estudo da peça. 

(Tiago Correia, 9ºB) 

Tive a oportunidade de rever esta representação teatral e voltei a 

gostar da experiência.  (Ricardo Cabaço, 9ºA) 

Foi a primeira vez que vi uma representa-

ção teatral. Adorei. Gostei muito do Parvo 

e do Diabo. (Bruno Xavier, 9ºB) 

Considero que a ida ao teatro foi uma mais

-valia para uma melhor compreensão da 

obra. Julgo que o Anjo poderia ser repre-

sentado de forma mais descontraída. Reco-

mendo, e voltaria a ver esta representação. 

(Ana Raquel Queiroz, 9ºA) 

Pensava que ia ser uma experiência chata, mas acabei por gostar mui-

to. Tive algum receio de ser escolhido pelos atores para interagir no 

palco. (Henrique Gomes, 9ºB) 

Apreciei bastante as adaptações à atualidade, particularmente do mo-

mento rap. (Sónia Fernandes, 9ºA) 

Quando a representação terminou, doíam-me as bochechas de tanto 

rir. O Diabo meteu-se diversas vezes comigo e conseguiu assustar-me, 

quando me apontava os seus adereços. (Rosa Costa, 9ºB) 

Adorei as interpretações dos atores. Souberam cativar o público. Pro-

vocaram com muita frequência o riso. A minha personagem favorita foi 

o Parvo. Nem sempre percebi todas as falas e alguns atores falavam 

muito alto. (David Mota, 9ºA) 

Não sei como dizer o que senti. Foi mara-

vilhoso, fantástico... Amei. O Parvo com o 

seu rap foi fantástico. (Tânia Regedor, 9ºB) 

Levava bastantes expectativas, pois tinha 

ouvido falar muito bem desta representa-

ção. E foram todas correspondidas. Acho 
que vai contribuir muito para o estudo da 

peça. O Diabo só não foi a minha persona-

gem preferida, porque ainda gostei mais do Parvo. (Rafael Gonçalves, 

9ºA) 

A ida ao teatro foi um grande incentivo ao estudo da peça. Cada per-

Continua pág. 18 



O gigante foi desenhado preparando o salto… um salto que representa a transição 

do primeiro para o segundo ciclo. E que salto!... 

Recordo-me que já passaram vários anos, quando a psicóloga da nossa escola, Drª 

Eulália Gonçalves, me pediu que desenhasse a 

figura de um simpático gigante, de ar bonacheirão, 

para afixar na exposição relativa ao projeto “Do 1º para o 2º 

ciclo…Um salto de Gigante” no início do ano lectivo seguinte, 

como mostra das atividades desenvolvidas ao longo desse ano. 

 Foi com real satisfação que o fiz pois considero este projeto 

de importância vital para todos quantos deixam para trás os 

hábitos e as rotinas de um 1º ciclo para se adaptarem a novos 

desafios. E o que não é a vida senão um desafio constante? 

Novos horários, currículos, turmas, ambiências, um “leque” de 

professores-que de pavão já nós temos- para o 2º ciclo, numa 

outra escola. 

É natural que sintam receios, curiosidade ou mesmo stress. É 

natural que estranhem o meio envolvente e os rostos, tantos 

deles, desconhecidos. É evidente que lhes devem ser dadas 

respostas! 

Ora, este projeto foi iniciado no ano 2000, pela nossa psicóloga 

escolar, vinda da das escolas da Pontinha, onde já tinha sido 

implementado, já lá vão quinze anos. 

Pois tudo começa quando algumas turmas do 2º ciclo visitam 

outras da sua antiga escola com o intuito de responderem a 

uma série de questões colocadas pelos colegas do 4º ano,  

sobre aquela que será a nova etapa da sua vida escolar. Essa, 

será sem dúvida, a fase do ”aquecimento” para o salto. Seguida-

mente, seguem-se os “exercícios de preparação” e é por volta 

do mês de abril que a escola mãe recebe os alunos da Aprígio 

Gomes, da Mina e de alguns Externatos. 

Terá sido a experiente, organizada e eficiente Drª Eulália que 

delineou todas as atividades, à semelhança dos anos anteriores, 

realizou contactos e as calendarizou. Dessas atividades pode-

mos apontar o peddy-paper, as visitas guiadas à Becre e à 

Ludoteca onde os esperavam verdadeiras surpresas, as salas de 

aula onde puderam conhecer realidades diferentes das usuais ou 

mesmo, o entusiasmante campeonato de futebol. 

As crianças chegam à Cardoso Lopes e nos seus rostos, um 

misto de ansiedade e alegrias: 

“Parecem bandos de pardais à solta 

Os putos, os putos 

São como índios, capitães da malta 

Os putos, os putos …”       Ary dos Santos 

Percorrem em euforias desmedidas todos os espaços da escola. 

Ouvimos-lhes as gargalhadas e as frases de espanto e admira-

ção. Tudo os toca e impressiona, desde os animais à estufa, dos 

pavilhões aos amplos recreios. 

 Levam parte do dia a conhecer e a contemplar este local que 

os receberá mais tarde, findas as férias grandes. Farão ainda uma apreciação do que viram e 

ouviram, se por acaso os cinco sentidos funcionaram em plenitude, recetividade e atenção. Os 

seus professores foram acompanhantes cuidadosos e empenhados. No fim da tarde, voltam às 

suas escolas de coração leve e com muito para contar… 

O salto definitivo, esse, será dado quando os atletas ingressarem na Cardoso Lopes. E cuidado 

com eles pois teremos verdadeiros campeões! 

Mais um ano deste projeto que tão bem serve as escolas e a comunidade. Um muito obrigada a 

quem o tornou possível e o materializou, a quem o idealizou e planeou pensando sempre no 

nosso maior bem, as crianças de todo o agrupamento. 

Obrigada, Eulália      

FG 
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Lampedusa 

A viagem dos Infernos para o desconhecido-Lampedusa 

Os meus olhos fixam-se no ecrã da televisão. 

Sinto-me horrorizada, revoltada, impotente. Lágrimas 

teimam em saltar. Engulo em seco e ouço a notícia até 

ao fim.  

 Cerca de setecentas pessoas perderam a vida num 

naufrágio, num barco de pesca originário da Líbia, com destino às zo-

nas costeiras de Itália, neste caso, Lampedusa, atravessando o Mar 

Mediterrâneo. 

Só este ano já entraram 160 mil ilegais pelo sul da Europa. Os desem-

barques dos imigrantes em Itália, fazem-se por esta “ porta de entra-

da”, principalmente de pessoas oriundas da Tunísia e da Líbia. O custo 

da viagem pode chegar aos seis mil euros. Pode acrescentar-se que 

nestas viagens, a relação entre os traficantes e os imigrantes é a de 

carcereiros e escravos. São inúmeros os relatos da violência e das 

agressões a que estão sujeitos, antes do embarque, antes de enfrenta-

rem o mar. 

E entre os números apontados, mulheres e crianças. Não é a primeira, 

segunda ou terceira vez. É a repetição desta mesma notícia. A repeti-

ção da agonia, da mágoa, da tragédia marítima. 
Francisco, o lutador de causas quase perdidas, já lá esteve. O Papa 

orou, denunciou, alertou. 

Os governos têm conhecimento, a ONU tenta mobilizar-se, uma Ci-

meira Europeia debate formas para acabar com a tragédia, o combate 

às redes de tráfico ilegal de migrantes. O mundo assiste, de olhos fixos 

e molhados, ao ecrã da televisão. 

Mil e oitocentos mortos este ano, por afogamento, maus-tratos ou 

fome.  

Estes, que são seres perdidos, dilacerados pelas guerras que outros 

quiseram e fizeram, seres que fogem de uma pátria que não é pátria, 

sem futuro, horizontes, gente sem voz!  

Não lhes escutamos os gritos, as preces, os adeuses à vida, não perce-

bemos que destinos são aqueles, manchados e cortados abruptamente, 

sem razão, sem justificação. E tudo isto porque fugiam dos Infernos 

rumo à libertação, a um futuro que se augurava promissor, à custa de 

falsas promessas e enganos, de gente sem alma ou escrúpulos, os trafi-

cantes.  

Não sei bem qual a razão, mas vem-me à memória um tempo da nossa 

História, feito de glórias e dramas, em que naus seiscentistas, transpor-

tavam de forma desumana, contra todos os princípios dos direitos 

humanos, de Angola para outras paragens, escravos africanos, em no-

me do engrandecimento económico de Portugal. E porque este é tem-

po de memórias, em muito idênticas ao que nos nossos dias acontece, 

recordarei aqui o início do Canto I dos Lusíadas em que Camões teria 

cantado: 

 

As armas e os Barões assinalados 

Que da Ocidental praia Lusitana 

Por mares nunca de antes navegados 

Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados 

Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 

Novo Reino, que tanto sublimaram… 

Por isso, não me incomodem com coisas minúsculas, como “…o jantar 

é sempre uma preocupação…”, “… o Porto perdeu…” ou “esta ansie-

dade dá cabo de mim…”. 

Eu bem sei que aqui também mora o sofrimento. Que há muitas famí-

lias em desespero e que a crise não tem um fim à vista. 

Mas sei que de certeza, noutros lugares distantes, há infâncias que não 
se completam por cenários de fome e conflito, jovens cujo chamamen-

to da guerra, clama e arrebata, aqueles que em nome de um deus 

“maior” que apelidam seu, sacrificam e espalham o terror, mulheres 

que são mutiladas, homens que persistem em busca de horizontes 

inalcançáveis onde existir, basta para se sentirem vivos! 

 

FG  

 

Os alunos da turma B do oitavo ano responderam positivamente ao 

desafio lançado pela Dr.ª Dulce Costa para procederem à recolha 

seletiva de resíduos (pilhas), no âmbito do Projeto Eco-Escolas. 

Empenharam-se, juntaram esforços e assim arrecadaram uma bela 

quantidade de pilhas.  

Ficaram em primeiro lugar, e até tiveram prémios! 

Parabéns, Parabéns! 

 

 

 

 

 

 

        CLeite 

Parabéns 8º B! 



Estamos na Web 

www.cardosolopes.net 

Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes 

Escola E. B. 2. 3. Cardoso Lopes 

 Av. António Ribeiro Chiado –  

2700-621 Amadora 

Propriedade: Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes 

Diretora: Conceição Mateus 

Telefone: 214986560   

Fax: 214986568 

Chefe de Redação: Carla Leite 

Chefe de Redação interina: Alzira 

Gorjão 

Editor: Ezequiel Breia  

Editores de Secção: Ermelinda Rolo, 

Judite Esteves, Sónia Baptista, Manuela 

Barata. 
 

Editores de Secção adjuntos: Crisnel 

Afonso, Patrícia Vaz, Taíssa Andrade, Tiago 
Pais.  

 

Colaboradores: Orlando Fonseca, Ana 

Coelho, Ana Araújo, Filomena Geraldes, 

Eulália Gonçalves, Laura Bordalo, José 

Antunes, Célia Ginja, Raquel Laranjeira, 

Carla Reis,  Luís Sousa, Artur Gonçalves, 

Paula Melo, João Pereira.  
 

Composição Gráfica: Alzira Gorjão, 

Carla Leite e Ezequiel Breia. 

Editorial 
(continuação) 

Críticas e sugestões para   jaecl@cardosolopes.net 

Auto da Barca do Inferno (continuação) 

ano a dura batalha de localizar a escola, proceder 

à apresentação e ao preenchimento burocrático 

de inúmeras solicitações, bem como à leitura 

atenta dos vários documentos inerentes a cada 

instituição escolar, por forma a procurar conhe-

cer a organização, o seu funcionamento, as ativi-

dades desenvolvidas e o horário dos vários servi-

ços disponíveis. 

A par de tudo isto importa ainda que se comece 

a procurar uma habitação conducente com a 

remuneração que se aufere e, quem tem filhos 

precisa igualmente de procurar a creche, infantá-

rio ou a escola que estes irão frequentar durante 

esse ano letivo e explicar aos seus descendentes 

os motivos pelos quais ele tem de mudar anual-

mente de escola, de amigos e de professores. 

Nem tudo é negativo no facto dos docentes 

contratados estarem constantemente a mudar de 

escola, pois todas estas mudanças permitem o 

contacto com outras realidades e a aquisição de 
experiências e metodologias com as quais dificil-

mente viriam a ter contacto. Sendo cada vez 

menor o número de docentes contratados nas 

escolas, o grande desafio continua a ser partilhar 

as melhores práticas com as quais teve contacto 

ao longo dos anos, incutindo o dinamismo neces-

sário à sua concretização, de forma a conseguir 

Adivinhas (resposta) 

motivar os professores mais acomodados para 

a necessidade de adaptar as suas metodologias 

à realidade dos alunos e às necessidades da 

sociedade. Por outro lado, importa também 

salientar que são os docentes contratados que 

muitas vezes transmitem uma nova visão de 

escola. 

Nos últimos anos foi imposto mais um desafio 

a todos os docentes contratados com menos 

de cinco anos de serviço completos, a realiza-

ção de uma Prova de Avaliação de Conheci-

mentos e Capacidades (PACC). Pessoalmente 

eu manifestava todo o meu apoio se esta prova 

fosse efetuada logo após o término dos cursos 

que seguem a via educacional, de forma a avali-

ar os conhecimentos científicos aprofundados 

nos diferentes estabelecimentos de ensino 

superior, com o intuito de os uniformizar. 
Embora considere que são cada vez maiores os 
desafios e as exigências burocráticas, os profes-
sores não são de todo dispensáveis e têm um 
papel fulcral no desenvolvimento da sociedade, 
pelo que acredito que ainda existem professo-
res, sejam eles contratados ou efetivos, que 
continuam a dar, todos os dias, o seu melhor 
em prol dos seus alunos, da sua escola e da 
educação em geral. 

Luís Sousa 

sonagem chamou a atenção da sua forma. O 

Anjo foi a personagem mais séria. A intera-

ção entre os atores e o público foi muito 

divertida. Destaco as interações levadas a 

cabo pelo Parvo, pelo Corregedor, pelo 

Sapateiro e pela Alcoviteira. Embora não 

tenha entendido algumas falas, deu para 

perceber a história. (Naísa Pinto, 9ºA) 

Gostei particularmente do Anjo e da Alcovi-

teira. O Diabo entrou à roqueiro e o Parvo 

deslumbrou com o seu rap. (Marcelo Morei-

ra, 9ºB) 

A ida ao teatro foi uma ótima abordagem ao 

estudo desta obra. Foi uma experiência 

muito interessante e não me importava de 

repetir... (Diogo Luís, 9ºA) 

Gostei particularmente do facto de os ato-

res virem à plateia interagir com o público 

ou chamar alunos para irem até ao palco 

representar. Gostei particularmente dos 
papéis desempenhados pelo Diabo, pelo 

Sapateiro e pelo Parvo. Valeu mesmo a pena 

termos ido ver esta peça de teatro. Era bom 

que fôssemos lá outra vez. (André Moreira, 

9ºA) 

No início não estava a gostar porque me 

parecia pouco animado. Mas depois tornou-

se muito divertido. Não achei graça ao An-

jo, mas gostei muito do Parvo, do Diabo e 

do Corregedor. (Gonçalo Quaresma, 9ºB) 

Gostei muito da Brízida Vaz. Era divertida, 

linda e elegante. O Parvo foi o que me pro-

vocou mais o riso. O Diabo fica na memória R1: o cogumelo 

R2: a boca, a língua e os dentes 

R3: O futuro 

R4: O sino 

R5: O pão 

R6: Crato 

R7: O garfo 

R8: Castanha 

R9: Morto 

R10: Com uma chave-inglesa 

por nos conseguir assustar, limitando-se a usar a 

língua e imitando o som de uma serpente. Além 

disso, andava sempre aos saltos.Todos respeitá-

mos as regras de comportamento definidas pelo 

apresentador antes do início do espetáculo. 

Fiquei com curiosidade para assistir à represen-

tação de outras peças de Gil Vicente. (Edna 

Correia, 9ºA) 

Já ia com uma ideia do que ia ver, pois já me 

tinham falado da peça propriamente dita. A peça 

foi muito bem representada. Assistem-se a mui-

tos momentos cómicos. A interação com o 

público dá muita vida ao espetáculo e capta a 

atenção. Estamos sempre com os olhos postos 

nos atores. (Ricardo Mogrão, 9ºA) 

As personagens que mais me cativaram foram o 

Diabo, o Parvo e o Frade. Mas também apreciei 

o Corregedor porque interagiu comigo. Diverti-

me e ri-me imenso. Gostava de repetir. (Ana 

Catarina Carvalho, 9ºA) 
Pensei que ia ser um momento enfadonho, algo 

sem piada. Mas não. Acho até que me apaixonei 

pelo Diabo e pela forma como interagia connos-

co. Destaco também como muito cómico o 

exagerado rabo da Alcoviteira e os tiques do 

Corregedor que nos faziam lembrar o senhor 

José Castelo Branco. Voltava a ver, vezes sem 

conta. (Ani Dabó, 9ºB) 

Foi um momento divertido, entusiasmante e 

descontraído. No entanto, considero que houve 

algumas partes demasiado infatilizadas. (Manuel 

Paulino, 9ºA) 

Diverti-me imenso, ri outro tanto e dancei. Fi-

quei a perceber melhor o argumento da obra e 

gostei particularmente da chamada de alunos ao 

palco. (Mariana Lopes, 9ºA) 

Esta peça deveria ser vista por toda a gente. 

Foi um momento único, uma coisa inexplicá-

vel. Arrependi-me de ter perdido a oportuni-

dade de ter visto a peça o ano passado (sou 

repetente!). Foi o máximo! Se pudesse, repe-

tia, porque experiências destas não se vivem 

todos os dias. Tive pena de não ter pisado o 

palco e ter toda a gente a olhar para mim. 

(Beatriz Martins, 9ºB) 
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