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A conjugação de esforços de alunos, de famílias, da
escola e da comunidade, proporcionam percursos
assertivos e felizes.
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Para este número 26 da revista “Voz do Estudante” não resisti  à
tentação de “viajar” pelas anteriores vinte e cinco edições. Dessa
“viagem” apreendi traços comuns a todas as edições que passo a
enunciar:
-  Elevada participação de alunos/turmas/professores;
- Participação de todos os níveis/ciclos de educação/ensino;
- Enorme diversidade de atividades aí divulgadas;
- Participação/intervenção e apoio de instituições parceiras;
- Envolvimento de associações de pais.
Dos editoriais por mim realizados ao longo destes anos ressalta uma
matriz comum, a saber:
- Diagnóstico dos problemas existentes;
- Apelo à participação e empenho de todos - alunos, pais,  professores,
funcionários, associações de pais,  técnicos, autarcas e restantes
parceiros;
- Preocupação com a reabilitação de espaços e reparação de
equipamentos;
- Rentabilização de recursos materiais e humanos;
- Apelo à participação e lançamento de novos projetos, acarinhando-os;
- Enfoque no acompanhamento de alunos provenientes de contextos
sociais mais desfavorecidos;
- Adesão às novas correntes de pensamento pedagógico, fomentando,
em articulação com as estruturas ministeriais,  centro de formação,
associações profissionais e outras, uma permanente atualização;
Uma atitude de permanente abertura à participação das estruturas
internas e à Comunidade envolvente que potencie melhores resultados,
dê ao Agrupamento uma voz ativa nos foruns onde participa e contribua
para a formação integral das novas gerações;
- Colocar o interesse público acima de quaisquer interesses particulares;
- Agradecer, agradecer sempre o contributo dedicado e generoso de
todos.
Com base nestes pressupostos a revista “Voz do Estudante” tem vindo a
assumir,  cada vez com maior qualidade, o objetivo para que foi criada,
dando conta do muito e do muito bom que o nosso Agrupamento faz, em
cada dia que passa pela Comunidade em que se insere e tem o dever de
servir.
A capa do número 25, fala de mudanças, mais trabalho, boa vontade e
novas esperanças. Dá voz a ex-alunos com percursos académicos
assinaláveis,  exemplos de como a conjugação de esforços de alunos, de
famílias, da escola e da Comunidade, proporcionaram percursos
assertivos e felizes.
As nossas Escolas estão a mudar, estão melhor equipadas e estão mais
bonitas; é nesta tónica de positividade, de otimismo e de esperança que
eu me revejo…
Continuação de bom trabalho e os meus mais sinceros agradecimentos.
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À imagem da edição anterior da nossa revista, a presente rubrica - ENTREVISTA - tem como objetivo
dar a conhecer percursos profissionais,  de sucesso, de antigos alunos do nosso Agrupamento. A

seleção resulta não do nível académico mas da realização profissional.  Esperamos que continuem a
ficar tão surpreendidos como nós com o desempenho e diversidade de profissões dos jovens que

passaram pela nossa escola.

VÂNIA PEREIRA

"Aproveito  para  vos  convidar  a  visitar  o  nosso  Quartel  do  Carmo  por  altura  do
25  de  abri l ,  entre  23  de  abri l  e  18  de  maio ,  data  em  que  são  abertas  as  portas

do  Quartel  ao  público  em  geral . "

Entrevista realizada por Ana Nobre e Beatriz
Vilela 

GUARDA DA GNR

ENTREV I S TA



VOZ DO ESTUDANTE Nº 26 • 5

Eu não quis ser Guarda, na verdade nunca
tinha pensado em sê-lo, mas na altura de
entrar para a Universidade surge sempre
aquela questão “e se não entro?”, então
inscrevi-me também para ingressar na GNR,
e depois acabei por entrar nas duas opções
e estou muito contente por isso… Ser GNR é
muito gratificante.

POR QUE QUIS SER GNR?

Acima de tudo que sejam cidadãos
idóneos e que estejam sempre do lado
certo. Não se deixem influenciar pelas
chamadas “más companhias”, que
sabemos que existem em qualquer
parte.
E ,  por  f im ,  visitem  o  Museu  da  Guarda
Nacional  Republicana ,  no  Largo  do
Carmo ,  que  é  muito  interessante .

QUE MENSAGEM GOSTARIA DE
TRANSMITIR AOS ALUNOS DO
AGRUPAMENTO?

Muito. Nem tudo são aspetos positivos,
obviamente que existem factores menos
bons nesta profissão, mas, de uma forma
geral,  estou muito contente por ser uma
profissão em movimento, temos que estar
em constante atualização para podermos
ajudar o próximo com o máximo
profissionalismo. É muito gratificante.

SENTE-SE REALIZADA COM A SUA
PROFISSÃO?

Neste momento já somos cerca de 1500, já é
um número considerável.
Somos  uma  mais  valia  para  esta  instituição  e
obviamente  tenho  muito  orgulho  nisso ,  mas
ainda  temos  algum  trabalho  pela  frente ,

porque ,  tal  como  noutras  profissões ,  ainda
existem  algumas  pessoas  que  acham  que  não
temos  as  mesmas  capacidades .

COMO SE SENTE AO SABER QUE É DAS
POUCAS MULHERES GNR?

Esta transferência surge com a possibilidade
de aumentar família.  Como sabem, ter fi lhos
quando ambos os pais trabalham por turnos,
não é tarefa fácil ,  e foi minha opção ir para
Lisboa, onde se situa o Comando Geral da
Guarda Nacional Republicana, que é onde
estou colocada neste momento.

SABEMOS QUE FOI TRANSFERIDA DA GNR
DO CADAVAL PARA A DE LISBOA. COMO
FOI ESSA TRANSFERÊNCIA?

Diariamente vivo nesta realidade, por isso já
quase que não penso nisso, mas
inicialmente provocava-me alguma
nostalgia, foram momentos de grande
tensão que se passaram aqui,  neste quartel.
Aproveito  para  vos  convidar  a  visitar  o  nosso
Quartel  do  Carmo  por  altura  do  25  de  abri l ,
entre  23  de  abri l  e  18  de  maio ,  data  em  que  são
abertas  as  portas  do  Quartel  ao  público  em
geral .

TEMOS CONHECIMENTO DE QUE TRABALHA
NO QUARTEL DO CARMO, LOCAL QUE
FICOU NA NOSSA HISTÓRIA. QUE
SENTIMENTOS LHE DESPERTA ESSA
REALIDADE?

ENTREV I S TA



FRANCISCO BRANCO

"O Cadaval é um meio pequeno, rural,  e às vezes parece limitar os nossos
sonhos. Mas isso não é, de todo, verdade."

Entrevista realizada por Ana Nobre e Matilde Prieto

JORNALISTA

ENTREV I S TA
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Na  realidade  não  me  lembro  de  existir  sem
querer  ser  jornalista .  Poderia  dizer  que  esta
vocação  nasceu  comigo .  Quando  era  ainda
muito  jovem ,  no  período  da  Escola  Primária ,

recordo-me  de  praticamente  obrigar  a  minha
mãe  e  o  meu  pai  a  verem  os  meus  “noticiários ”

caseiros .  Desligava  a  televisão  e  montava  o
cenário  do  meu  próprio  “Telejornal ” .  Portanto ,

todo  este  imaginário  televisivo  esteve  sempre
bem  presente  na  minha  vida .  Se  me
perguntarem  a  razão  para  ter  escolhido  esta
profissão ,  eu  digo  que  há  muitas  e  nenhuma  ao
mesmo  tempo .  No  fundo ,  amo  aquilo  que  faço
e  esse  é  o  verdadeiro  motivo .  É  um  privi légio
podermos  fazer  diariamente  aquilo  que
amamos !

COMO E QUANDO SURGIU ESTA PAIXÃO
PELA COMUNICAÇÃO SOCIAL?

POR QUE ENVEREDOU PELA
REPORTAGEM?
A reportagem e a investigação é o trabalho
central de qualquer jornalista. Ser pivot e
apresentar um noticiário é apenas uma
faceta desta profissão. O verdadeiro
jornalista é aquele que vai para o terreno,
desenvolve contactos, cruza fontes e relata
de forma factual os acontecimentos. No meu
caso em particular,  acabei por seguir a
reportagem televisiva porque sempre tive
um gosto especial em contar histórias
através de imagens. Escrever um texto para
televisão é completamente diferente de
escrever para a imprensa escrita. Por norma,
em TV não podemos estar a falar de coisas
ou acontecimentos que não consigamos
ilustrar através de imagens. Esse trabalho
de juntar texto e imagem é muito
desafiante.

Antes de irmos para o terreno temos de
estabelecer os contactos, perceber quem
está disponível para colaborar connosco e
eventualmente ser entrevistado. Nesse
primeiro contacto é importante, desde logo,
questionarmos ao máximo o nosso
interlocutor, de forma a conhecermos
detalhes que se podem revelar
fundamentais para a história que vamos ter
de contar. Claro que temos também de fazer
uma pesquisa apurada sobre os temas e
escrever um guião de perguntas para que
durante a reportagem tudo seja recolhido de
forma mais fácil  e fluída. Temos que ter,  à
priori ,  uma ideia base daquilo que vamos
recolher. No entanto, no terreno
propriamente dito vão surgindo outras
questões que acabam por complementar e
enriquecer o trabalho. O segredo é sermos
flexíveis e termos a mente bem aberta!

QUE TIPO DE REPORTAGEM FAZ? E PARA
QUE ESTAÇÃO?

Há já 7 anos que desenvolvo reportagens
para aquele que é hoje o magazine de
informação com maior longevidade da SIC
Notícias, o “Imagens de Marca”. É um
programa que aborda o mundo das marcas,
e que dá destaque às estratégias de
marketing e comunicação das empresas
nacionais e internacionais.  Em Portugal não
existe mais nenhum programa de televisão
deste género. Tem um caráter único e
diferenciador. As reportagens são muito
bem pensadas, com uma estética muito
apurada e, claro, com conteúdo relevante. E
temos um posicionamento assumidamente
positivo. Queremos valorizar as marcas e as
empresas que contribuem para o
desenvolvimento da economia nacional.

COMO SE PREPARA PARA A
REPORTAGEM?

SENTE-SE REALIZADO COM O SEU
TRABALHO? QUE PROJETOS IDEALIZA
PARA O FUTURO?
Se disser que não encaro o meu trabalho
como propriamente trabalho, acho que já
estou a dizer tudo! Eu simplesmente adoro a
minha profissão e não me arrependo de ter
seguido este sonho. Claro que nem tudo é
perfeito. Há dias mais “stressantes”, em que
tudo parece correr mal,  mas há outros em
que me sinto completamente realizado e
feliz.  Isso acontece nesta como noutras
profissões. Faz parte da vida. Há pouco
tempo passei a ser também Coordenador de
Conteúdos Digitais do Imagens de Marca e
os desafios são imensos. Hoje em dia não
escrevo apenas para televisão, tenho de
estar super atento àquilo que se passa fora
da caixinha mágica. O digital é o futuro e
ainda estamos a descobrir,  dia a dia, como
aproveitar ao máximo aquilo que estas
novas plataformas nos têm para oferecer.
Projetos e desafios para o futuro é o que não
faltam!
QUE MENSAGEM GOSTARIA DE
TRANSMITIR AOS ALUNOS DO
AGRUPAMENTO?Nunca desistam dos vossos sonhos. É uma
frase cliché, mas é mesmo uma ideia que eu
acho que todos nós devemos ter sempre
presente. O Cadaval é um meio pequeno,
rural,  e às vezes parece limitar os nossos
sonhos. Mas isso não é, de todo, verdade.
Não teria escolhido outro sítio para crescer
e aprender. O Cadaval formou-me enquanto
pessoa e profissional e tenho muito orgulho
nas minhas raízes. Foi aí que sonhei e que
projetei aquilo que hoje sou. Por isso, tudo é
possível!  Com trabalho, esforço e dedicação
tudo está ao nosso alcance. E sonhem! Se
não sonharmos a vida não faz qualquer
sentido. Sonhem, muito!

ENTREV I S TA
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AT I V I DADES

EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA

No âmbito do Projeto "Empreendedorismo nas
Escolas”, foram dinamizadas, pelo Dr. Vitor
Ferreira e pelo Dr. Sérgio Félix,   duas sessões de
apresentação do projeto, aos alunos do 7.º ano,
dias 4 e 6 de fevereiro. As sessões incidiram sobre
as temáticas Criatividade e Inovação e foram
promovidas pelo Agrupamento de Escolas do
Cadaval,  em parceria com a Oeste CIM, a AIRO e a
CM Cadaval.  À segunda feira apresentamos e
discutimos ideias sobre as nossas futuras
empresas. Investigamos na internet as que já
existem para melhorarmos as nossas ideias e fazer
com que tenham algo inovador e diferente, e
assim nos divertimos. Estamos a participar em dois
concursos que esperamos ganhar!Nalini Luís,  Carolina Isidoro, Iara Gago, Miguel Ferreira, Madalena Cordeiro, 5ºD - Clube+ e Projeto
Empreendedorismo

EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS DO
CLUBE+ NO JI

Os alunos do Clube + voltaram ao JI do
Cadaval com experiências que muito
entusiasmaram os jovens alunos, no dia 16 de
janeiro. Para além de experimentarem as
batas das cientistas, viram e ouviram o som,
contemplaram o pôr do sol num gobelé,
observaram o vulcão submarino num balão
de erlenmeyer e divertiram-se a observar
umas malandras bolas saltitonas. 
Fotografia: Rafael Soares
Telma Santana e Leonor Barardo, 10ºA - Clube+

Sempre com grande entusiasmo, dia 12 de
dezembro, os alunos do Clube + vieram, pela
primeira vez neste ano letivo, ao JI do
Cadaval onde interagiram com os
pequenitos. Os meninos mais novos são os
que mais participam e a diversão é mútua.
Magias e i lusionismo levaram todos a outras
paragens. Trocaram-se números e sorrisos,
desapareceram cartas e objetos e ao final
da tarde, todos voltaram a casa, à rotina,
com muita magia dentro de si .

MAGIAS E ILUSIONISMO

Daniel,  Alice, Júlia e Guilherme, 9ºB -
Clube+

Ao longo da semana de 10 a 14 de dezembro, todos os alunos do
9ºano, no âmbito da disciplina de Educação Visual,  visitaram a
exposição de Roberto Silva, na Biblioteca Municipal do Cadaval.
O pintor angolano residiu no Cadaval de 1981 a 1986, deixando à
Câmara Municipal grande parte do espólio das suas obras desse
período. Desconhecem-se as razões que o trouxeram ao Cadaval
mas durante esses seis anos vendeu muitos retratos que se
encontram na posse de particulares. Mestre Roberto Silva não
pode ser esquecido. Ainda há muito para contar. Por ser uma
pessoa extremamente pobre e solitária, acabava por se refugiar
na arte, desenhando retratos dos moradores da vila,  quase
sendo essa a sua única fonte de sustento. Na nossa opinião,
todos os retratos feitos por este pintor transmitem emoções e
sentimentos através de cada traço por ele desenhado. Os seus
traços leves e delicados transmitem uma sensação de calma e
tristeza.

VISITA DE ESTUDO DO 9.º ANO À EXPOSIÇÃO DE MESTRE ROBERTO SILVA

Maria Inês Augusto, 9ºB e Eva Hryshyna,
9ºE
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O projeto Mega Sprinter é constituído por um conjunto
de especialidades do atletismo, entre as quais o salto em
comprimento e a corrida de velocidade de 40m.
Após a fase escolar,  onde apurámos os nossos
representantes, foi com uma comitiva de 17 atletas que o
nosso Agrupamento foi representado na fase Regional
deste projeto. Com tão grande concorrência, temos a
destacar o 2º lugar no Mega Salto do Samuel Leandro, o
4º lugar no Mega Km da Leonor Barardo e a passagem à
meia final do Mega Sprinter da Beatriz Ferreira. Todos os
nossos alunos que neste dia nos foram representar estão
de parabéns pelo empenho, dedicação e respeito que
mostraram ao longo desta competição.

MEGA SPRINTER REGIONAL OESTE

Prof.  Coordenador do Desporto Escolar - Marco Lopes

Dando seguimento ao Corta Mato escolar,  realizado no
nosso Agrupamento no primeiro período, foram apurados
os alunos que nos representaram no Corta Mato Regional
do Oeste.
Com uma comitiva de 40 alunos, de todos os escalões e
géneros, o Agrupamento foi representado em todas as
provas da competição.
Sendo a participação e a competição saudável o mais
importante neste tipo de atividades, deve-se também dar
o mérito a quem obteve resultados de destaque. Como
tal,  destacaram-se os seguintes atletas: Xavier Camacho,
13º classificado Infantis A, Carlos Tomás, 18º classificado
Iniciados e Leonor Barardo, 11º classificada juvenis.
Também são meritórios os nossos alunos que
participaram na prova adaptada, tendo sido todos
medalhados.
 

CORTA MATO REGIONAL DO OESTE

Prof.  Coordenador do Desporto Escolar - Marco
Lopes

ALMOÇO DE NATAL

Turma 11.1

No dia 18 de dezembro de 2018, realizou-se o almoço de Natal dos funcionários e professores do
Agrupamento, para o qual o curso de Restaurante-Bar da turma 11.1  foi convidado a participar, no
âmbito da disciplina de SRB. Iniciámos a organização deste evento no dia 17, com a preparação do
material e de algumas frutas e ajudámos ainda na colocação de mesas para a execução do serviço.
No dia 18, pelas 8:30, ultimámos todos os preparativos para o almoço. Realizámos a "mise en
place" das mesas: decorámo-las com cestos variados, e com carrinhos de bebé feitos com fruta;
preparámos a fruta para as saladas, fizemos espetadas de morango envoltos em chocolate negro e
chocolate branco, procedemos à preparação das bebidas e à sua
colocação nas respetivas mesas. À hora do almoço,
recebemos os professores e acompanhámo-los até
às mesas. E, durante o mesmo, que foi realizado em
sistema Buffet,  todos auxiliámos no serviço da
sopa, reposição de bebidas e estivemos atentos a
qualquer necessidade que pudesse surgir.  Foi com
enorme prazer que participámos no almoço de
Natal do Agrupamento. Agradecemos muito o
convite e sentimo-nos lisonjeados por termos
conseguido apresentar aos professores e aos
funcionários um pouco do que aprendemos com o
curso profissional,  na área da restauração.
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«VIAGEM AO SÉCULO XVIII»

No dia 24 de janeiro a minha turma foi em
visita de estudo. Estávamos muito animados.
Ao chegar a Lisboa, mais propriamente a
Queluz, fomos visitar o palácio com o mesmo
nome. Começámos, então, a nossa viagem ao
século XVIII .  Iniciámos a nossa visita pelos
belos jardins. Ao longo do interior do palácio
fomos agraciados com algumas
demonstrações sobre a vida quotidiana
setecentista. Na hora do almoço fomos até ao
jardim da praça do Império, mesmo ao lado
da nossa próxima paragem. Depois de almoço
visitámos o Museu dos Coches, onde estão
expostos estes belíssimos meios de
transporte usados até ao século XX. Aí
realizámos um peddy-paper à descoberta dos
diferentes coches, que prendeu a nossa
atenção. E assim finalizámos a nossa visita.
Voltámos para o autocarro e regressámos ao
Cadaval,  felizes, mas também muito
cansados!

Alunos do 9ºD

Todos os alunos do 9ºano, no âmbito das
disciplinas de Português e Educação
Visual,  realizaram, no dia 7 de fevereiro,
uma Visita de Estudo a Lisboa, para assistir
à peça de teatro “Auto da Barca do
Inferno”, de Gil  Vicente, com encenação do
saudoso António Feio, e visitar a exposição
individual e temporária de Tadashi
Kawamata, na Galeria Oval do MAAT-
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia,
em Lisboa. A instalação Over Flow do
artista japonês, alertou-nos para a
poluição dos oceanos e fez-nos refletir
sobre como os animais subaquáticos
conseguem viver com tanto lixo à sua
volta. É uma chamada de atenção para as
nossas ações. A instalação foi construída
com os resíduos plásticos provenientes de
campanhas de limpeza realizadas nas
praias portuguesas. O espaço
arquitetónico do museu é muito moderno,
fora do normal, pois tem linhas muito
dinâmicas e aberturas muito diferentes das
janelas a que estamos habituados.  A
cobertura é um terraço com uma vista
panorâmica incrível sobre a cidade e o rio.
Recomenda-se!
O almoço foi um piquenique no Parque das
Nações, contemplando a magnífica vista
para o Tejo.

Daniela Santos e Renato Santos, 6ºB

MAAT E TEATRO - 9ºANO

No dia 9 de janeiro de 2019, a turma 9 do 4ºano da EB1/JI do Cadaval foi à Lourinhã representar o
Agrupamento de Escolas do Cadaval num evento com outras turmas de 4º ano de escolaridade de
todos os 12 concelhos do Oeste. Em parceria com a “Novo Verde”, empresa de gestão de resíduos,
recolha e valorização de reciclagem de embalagens e resíduos de embalagens e a “European
Recycling Platform”, outra empresa de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos,
pilhas e acumuladores, juntamente com todos os municípios do Oeste, desenvolveram um projeto
para as escolas onde se pretende alertar os alunos, pais,  avós e toda a comunidade escolar para a
política dos 3Rs – Reduzir,  Reutil izar e Reciclar -  de modo a termos um planeta saudável e l impo e a
melhorarmos a qualidade de vida.
Após os discursos das entidades presentes, sucedeu-se a dramatização de uma peça, onde a
personagem principal,  Maria Gaia, uma blogger preocupada com o ambiente, entrevista Carga
Máxima, uma pilha já gasta que desejava entrar num depositão. Ainda com a participação do Capitão
Fluxo, as três personagens interagiram com os alunos de forma engraçada e educativa.
,

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - É NECESSÁRIO ENSINAR!

Turma 9/ Prof.  Cristina Calado

Por fim, cada turma em representação dos vários
municípios do Oeste, foi chamada ao palco para
receber um kit de Educação Ambiental para cada aluno
e ainda um vaso com um loureiro, símbolo do Município
da Lourinhã. Com estas e outras atividades a serem
desenvolvidas nas escolas, esperamos que todos
aprendam e contribuam para SALVAR O PLANETA!

AT I V I DADES



No  dia  7  de  março ,  primeiro  dia  de  aulas  após  a
interrupção  de  Carnaval ,  as  turmas  6º  A  e  6º  B
realizaram  uma  atividade  no  âmbito  da  disciplina
de  Inglês  –  “Shrove  Day  –  Pancake  Race ” ,  proposta
pela  professora  Vânia  Ferreira .

Nós ,  os  alunos ,  fomos  convidados  a  trazer  de  casa
panquecas  ( já  feitas ) ,  uma  fr igideira  e  um  avental .
Quem  quisesse  também  podia  trazer  um  barrete
de  cozinheiro .  A  atividade  consistiu  numa  corrida ,

mas  não  foi  uma  corrida  qualquer !  Pusemos  o
avental  e  o  barrete  (quem  trouxe )  e  t ivemos  de
correr  com  a  fr igideira ,  com  a  panqueca  lá
dentro .  Durante  a  corrida ,  t ínhamos  de  fazer
algumas  acrobacias  com  as  panquecas ,  fazê- las
saltar  da  fr igideira  e  rodar ,   tendo  elas  de  cair
novamente  na  fr igideira .  Quem  chegasse  ao  f inal
da  volta  com  a  panqueca  inteira ,  sem  a  deixar
cair ,  ganhava .  No  f inal ,  já  cansados  da  corrida  e
das  acrobacias ,  comemos  as  outras  panquecas
que  trouxemos ,  com  doce  de  morango  e  creme
de  chocolate .  Divertimo-nos  muito !

“SHROVE DAY – PANCAKE RACE”

Alunos do 6º A
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Daniela Santos, nº 7,  6º B

“Shrove  Day ”  é  o  dia  antes  da  Quaresma
começar ,  na  quarta- feira  de  cinzas .  O  nome
“Shrove ”  vem  da  antiga  palavra  'Shriven '

( inglês  da  Idade  Média ) ,  que  signif ica  i r  à
confissão  para  pedir  desculpas  pelas  coisas
erradas  que  foram  feitas .  A  Quaresma
começa  na  quarta- feira .  Então ,  as  pessoas
iam  às  confissões  no  dia  anterior .  Isso  f icou
conhecido  como  “Shriven  Tuesday ” ,

posteriormente  passou  a  designar-se  por
“Shrove  Tuesday ” .  “Pancake  Day ”  foi  o  nome
associado  a  esta  tradição .  Este  vem  de  um
costume  inglês  antigo  de  usar  todos  os
ingredientes  que  existiam  em  casa  e  que
engordavam ,  antes  da  Quaresma ,  para  que  as
pessoas  estivessem  prontas  para  jejuar
durante  esse  período .  Os  ingredientes  que  a
maioria  das  pessoas  t inha  em  suas  casas ,

naqueles  dias ,  eram  ovos  e  leite .  Uma  receita
muito  simples  para  usar  esses  ingredientes
foi  combiná- los  com  farinha  e  fazer
panquecas !  A  tradição  de  fazer  panquecas
continua  até  hoje .  Em  muitas  cidades  do
Reino  Unido ,  as  corridas  de  panquecas  (onde
as  pessoas  correm  com  uma  fr igideira
enquanto  atiram  a  panqueca  ao  ar )

acontecem  e  divertem  toda  a  população  da
localidade .  Estas  “Pancake  Race ”  ocorrem
naquele  que  é  o  nosso  dia  de  Carnaval  . . .

"SHROVE DAY” - O QUE É?

VISITA DE ESTUDO AO PORTO
No  dia  7  de  março ,  os  alunos  do  9 .º  ano  de  escolaridade ,  da  Escola  Básica  e  Secundária  do  Cadaval ,
inscritos  na  disciplina  de  Espanhol ,  acompanhados  por  cinco  professores ,  participaram  numa  visita  de
estudo  à  cidade  do  Porto .  A  atividade ,  realizada  no  âmbito  das  disciplinas  de  Espanhol  e  de  História ,

teve  início  às  7  horas ,  com  partida  do  Cadaval  e  com  destino  à  “cidade  invicta ” .  Após  uma  agradável
viagem ,  no  sentido  de  desenvolver  a  cultura  hispânica  e  de  contactar  com  o  universo  artíst ico  espanhol ,
os  alunos  e  os  professores  foram  recebidos  na  Fundação  da  Juventude ,  com  sede  no  Palácio  das  Artes ,

onde  t iveram  oportunidade  de  usufruir  de  uma  visita  guiada  à  exposição  “O  objeto  da  pintura ,  mestres
da  arte  espanhola  das  últimas  décadas ” .  A  coleção  Mariano  Yera  centra-se  na  pintura  espanhola  das
últimas  décadas  e  aspira  representar  as  diversas  tendências  da  história  da  arte  do  país  vizinho .  Os
alunos  interagiram  com  a  guia  da  exposição ,  procederam  ao  registo  fotográfico  e  manifestaram  apreço
pelas  obras  de  arte .  Com  o  intuito  de  recuperar  energias  e  de  conviver  um  pouco ,  já  na  Ribeira ,  junto  ao
rio  Douro  e  com  vista  para  Gaia ,  todos  puderam  almoçar  e  conhecer  um  pouco  do  que  a  cidade  do
Porto  tem  para  oferecer  a  quem  a  visita .  Por  volta  das  14  horas ,  com  o  propósito  de  conhecer  e  valorizar
o  património  histórico ,  o  grupo  subiu  à  Torre  dos  Clérigos ,  considerada  o  ex- l ibris  da  cidade ,  e  foi
presenteado  com  uma  vista  espantosa  da  Ribeira  do  Porto  até  à  Foz .  A  Igreja  e  a  Torre  dos  Clérigos
integram  uma  edif icação  do  século  XVIII ,  de  inspiração  barroca ,  que  marcou  a  configuração  urbana  da
cidade ,  localizada  numa  rua  desnivelada ,  mas  genialmente  aproveitada  por  Nicolau  Nasoni ,  que
conseguiu  criar  um  edif ício  de  referência .  Chegada  a  hora  de  regressar ,  os  autocarros  f izeram-se  à
estrada .  Apesar  do  cansaço  espelhado  nas  faces  de  todos ,  também  transparecia  a  satisfação  por  um  dia
diferente ,  numa  cidade  desconhecida  para  alguns ,  que  muitos  não  esquecerão  tão  cedo  e  que ,

certamente ,  voltarão  a  visitar .

Prof.ª Anabela Penas
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ENCONTRO COM A ESRITORA
ISABEL PEREIRA ROSA
Nós, a turma 5º A, recebemos uma visita
muito agradável,  a visita da professora e
escritora Isabel Pereira Rosa, de seu
pseudónimo, na aula de Apoio ao Estudo.
Veio visitar-nos porque andamos a trabalhar
no âmbito do DAC “Crescer com raízes na
Terra”, Por isso, arregaçámos as mangas e
pusémos mãos à obra, que é como quem diz,
pusémo-nos a pesquisar sobre a Serra do
Montejunto. Ao fazê-lo, encontrámos um
poema dedicado a esta serra intitulado
“Montejunto” e um livro chamado “O Tesouro
da Serra do Montejunto”, entre muita outra
literatura. Qual não foi o nosso espanto
quando descobrimos que a autora destas
obras já havia sido professora de Inglês e do
Ensino Especial na nossa escola?! Falámos
com a nossa Diretora de Turma para nos
facultar o contacto e enviámos-lhe um e-
mail .  E assim foi.  A escritora Isabel Pereira
Rosa que escolheu este pseudónimo em
homenagem ao seu pai,  veio à nossa sala de
aula e mostrou-nos como esta serra está
presente em toda a sua escrita, uma vez que
a sua infância foi passada junto à Serra de
Montejunto, entre histórias e piadas que ia
contando. Foi um momento muito divertido e
agradecemos muito a sua disponibilidade.
Bem haja e continue a escrever que nós
continuaremos a ler!! !

Turma 5º A

ALMOÇOS CONVÍVIO NO
REFEITÓRIO/RESTAURANTE
Assim acontece com frequência.
Combinamos com a nossa Diretora de Turma,
juntam-se mesas suficientes para ficarmos
todos próximos uns dos outros e almoçamos
entre conversas e risadas. Por vezes, tiramos
fotos para colocar no mail da turma, para
mais tarde recordarmos estes momentos que
vão ficar na nossa memória para sempre. Às
vezes temos direito a uma placa a dizer:
“Reservado ao 5º A” e juntam-se a nós outras
professoras do Conselho de Turma para
participarem no convívio. Gostamos muito de
almoçar com os nossos professores e
queremos fazê-lo mais vezes. A comida do
refeitório é deliciosa. Parece comida
caseira. . .  parece a comida dos nossos pais. . .
que bom!!! !  É um privilégio ter uma
cozinheira que nos mima, com comidinha tão
bem confecionada! Bem haja, D.
Alexandrina!!

Turma 5º A

AT I V I DADES
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BY CEF BOMBEIRO
No âmbito da disciplina de Física Química, no módulo “Materiais”,  os
alunos do CEF Bombeiros lançaram mãos à obra e recuperaram um
armário para colocar na sala 30. Esta atividade permitiu reforçar a
aprendizagem sobre os tipos de materiais do nosso dia a dia, as
respetivas características, assim como as regras de segurança e
cuidados no manuseamento de materiais.  Esta iniciativa teve ainda a
colaboração dos professores que integram a equipa das OCA´s. Os
testemunhos dos alunos sobre a atividade:
“Eu  achei  a  ideia  espetacular .  Eu  gostei  de  fazer  a  atividade  porque  estive
com  os  meus  colegas  e  com  alguns  professores .  Nós  escolhemos  algumas
imagens  relacionadas  com  o  nosso  curso . "  -  Rafael  Lopes
“Achei  que  este  projeto  foi  uma  ideia  interessante  para  a  nossa  turma
porque  o  armário  serve  para  pôr  os  nossos  portefólios  da  disciplina  e
representar  a  nossa  turma . ”  -  Lourenço  Silva
“Na  minha  opinião  foi  f ixe  fazer  este  projeto  do  armário  e  está  muito
bonito . ”  -  Miguel  Domingos
“Na  minha  opinião ,  o  projeto  sobre  o  móvel  foi  divertido .  Util izámos
materiais  inflamáveis ,  t inta ,  grafitt i  e  como  o  nosso  curso  é  de  bombeiros ,

claro  que  colocámos  imagens  relacionadas  com  os  bombeiros . "

O  móvel  dá-nos  muito  jeito  para  guardarmos  os  nossos  portefólios  de
Física  Química . ”  -  Sérgio  Vitorino
“Na  minha  opinião  foi  uma  boa  iniciativa ,  pois  ao  recuperá- lo  pudemos
embelezar  a  sala  30  com  um  móvel  didático ,  de  acordo  com  o  nosso  curso
de  Bombeiro .  Nele  estão  pintadas  imagens  sobre  os  bombeiros  e  o  nome
dos  alunos . ”  –  Vasco  Almeida
“Eu  gostei  porque  foi  f ixe  realizar  o  trabalho  do  restauro  do  armário . ”  -

Tiago  Epifânio
Prof.ª Carla Maia e turma CEF Bombeiro

AT I V I DADES

No passado dia 11 de março, a EB1 e o JI de Alguber iniciaram a
sua Horta Pedagógica. Esta atividade  permite às crianças o
contacto com a natureza, a observação do crescimento das
plantas (vegetais,  legumes, flores e frutos) e ao mesmo tempo
conhecer as suas características.
Cultivar e cuidar dos vegetais/legumes é também um incentivo
para a valorização dos mesmos na alimentação diária das
crianças.
A Horta Pedagógica  inclui também a util ização de um
compostor que irá possibilitar o enriquecimento do solo. Neste
sentido, está a ser promovida a sensibilização ambiental e a
rentabilização de recursos.As Docentes
Dina Vicente, Célia Baptista e Celeste Ramalho

HORTA PEDAGÓGICA

O Dia da Magia comemorou-se na EB1/JI do Painho com um
fantástico espetáculo de ilusionismo.
Houve alegria, animação e suspense.
Ainda relembrámos algumas palavras mágicas que
transformam os meninos em pessoas educadas; obrigado, por
favor, com licença, desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite, até
logo.

O DIA DA MAGIA

As docentes Fátima Martins, Andreia Vital e Paula
Melo



VOZ DO ESTUDANTE Nº 26 • 14

VISITA DE ESTUDO. DA GULBENKIAN À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 

UM PASSEIO POR LISBOA

No âmbito da disciplina de História A, foi-nos dada a oportunidade de realizarmos uma visita de
estudo, em conjunto com a turma do 11º.B, com o seguinte programa: Na parte da manhã visitar a
Fundação Gulbenkian, com uma visita guiada pela exposição sobre o Modernismo Português e,
na parte da tarde, conhecer a Assembleia da República. Foi um passeio pela capital.
Partimos por volta das 8h30, tendo logo como primeira paragem a Fundação Gulbenkian.
Após o lanche da manhã e explorarmos o bonito jardim, entrámos no elegante edifício. À entrada
fomos divididos em dois grupos, de modo a organizar a visita guiada, e a partir daí tivemos a
oportunidade de nos deslumbrar-mos com obras do nosso passado, as nossas obras do
Modernismo! A guia ia explicando, de forma concisa, características e curiosidades sobre a
exposição, de modo a aprofundarmos e consolidarmos os nossos conhecimentos. Pudemos ver ao
vivo quadros de personalidades prestigiadas, como Almada Negreiros, Amadeo de Souza-
Cardoso, Santa-Rita, Eduardo Viana, Mário Eloy, entre outros, e perceber a sua genialidade e
talento, com as suas técnicas ousadas e originais de uma época da História em que o que se
pretendia era inovar e romper com os cânones do passado.
Infelizmente, no meu ponto de vista, a visita foi demasiado apressada, havendo pouca
oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre as restantes esculturas e exposições.
Todavia, foi uma visita enriquecedora, tanto a nível cultural como espiritual,  fazendo-nos pensar
na grandiosidade da nossa História e na importância das artes, e em como devemos aproveitar as
exposições que esta Fundação nos oferece. 
Em seguida fomos almoçar com vontade de voltar,  de ver mais exposições e conhecer mais sobre
a nossa cultura!
Após um almoço acelerado, mas agradável,  nos jardins da Gulbenkian, estava planeada a visita à
Assembleia da República.
Passámos pelo deslumbrante Parque Eduardo VII e pela Praça Marquês Pombal,  em direção ao
Palácio de S. Bento onde está instalado o Parlamento português, e onde nos esperava a
deputada Odete João e a sua secretária, para uma visita guiada pelo edifício.
Nesta visita, tivemos a oportunidade de passar pelas gloriosas divisões do Parlamento.
Começámos pela imponente Escadaria Nobre, com pinturas nas paredes e o teto em abóbada,
nele pendurado um enorme e vistoso candeeiro. Esta Escadaria dá acesso à Sala do Senado, onde
nos dirigimos a seguir.
Nesta sala, pudemos vislumbrar toda a decoração gloriosa, desde tetos pintados e trabalhados, a
bustos de mármore que invocam personalidades importantes da nossa História, ao dossel por
cima da mesa presidencial que representa a Justiça, como nos foi explicado. Aqui,  a deputada
Odete João teve oportunidade de explicar o funcionamento da Assembleia da República,
enquanto órgão legislativo democrático, a sua importância e o valor da participação dos
cidadãos na vida política. Foi dada a possibilidade de esclarecermos dúvidas, pudemos aprender
mais sobre a importância da nossa participação na política, como o fazer, sobre a História da
Sala do Senado, que acolheu a Câmara dos Pares, e,  consequentemente, a História política do
nosso país.  Ainda na Sala do Senado, fomos surpreendidos pela inesperada visita do cantor
popular Quim Barreiros, que nos animou com uma piada alusiva às suas canções.
Em seguida, fomos contemplados com a vista de Lisboa a partir da varanda do Salão Nobre, onde
tivemos oportunidade de tirar fantásticas fotografias. Depois, dirigimo-nos à Sala das Sessões,
onde ocorria um debate sobre as consequências da I  Guerra Mundial.  Nesse espaço, apercebemo-
nos de observar características dos debates que não conseguimos percecionar pela televisão,
encontrando personalidades conhecidas e aprofundando os nossos conhecimentos sobre a vida
política dos deputados.
Assim terminou a nossa visita pela Assembleia da República, agradecendo à deputada Odete
João pela sua simpatia e disponibilidade. Saímos com uma maior noção do funcionamento da
política no nosso país e de como podemos intervir,  cumprindo o nosso papel de cidadão.
No regresso ao Cadaval ainda parámos para lanchar numa estação de serviço, chegando ao
destino por volta das 17h30.
Em suma, podemos concluir como é importante conhecer a nossa História, desde a arte à
política. Esta visita de estudo mostrou-nos a importância do conhecimento cultural e político,
aprofundando-o. Foi uma mais valia para a nossa vida. Aconselho todos os cidadãos a visitarem
tanto a Fundação Gulbenkian como a Assembleia da República, de modo a conhecerem um
bocadinho mais sobre o funcionamento do nosso país,  a nossa cultura e, por conseguinte, nós
mesmos, enquanto cidadãos portugueses!

Joana Baptista, 12ºB

AT I V I DADES
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CARNAVAL NO AGRUPAMENTO
Decorreu no dia 1 de março, entre as 10h e as 12h30, na vila do Cadaval,  o já tradicional desfile
de carnaval escolar,  que integrou todos os níveis de ensino do Agrupamento. Teve como tema
central «À Descoberta de Portugal» e resultou de uma parceria com a autarquia. Percorreu as
artérias centrais da vila e os alunos foram acompanhados pelos respetivos Diretores de Turma,
Secretários e outros docentes. Cada grupo foi avaliado por um júri que se encontrava no largo
central da vila e era composto pelos seguintes elementos: Teresa Porfírio (Câmara Municipal do
Cadaval),  Dora de Jesus e Joana Catarina C. Bom Homem (Associação de Pais e Encarregados
de Educação),  Celina Domingues (Docente),  Ana Oliveira (Assistente Operacional).  A referida
avaliação teve em conta a fantasia e a coreografia apresentadas por cada grupo. E os prémios
não foram esquecidos! Foram atribuídos ao grupo-turma melhor pontuado nos escalões Pré-
Escolar;  1ºCiclo Básico; Escola Sede do Agrupamento. Assim, foram premiados o Jardim de
Infância do Peral,  as Escolas Básicas da Sobrena e Murteira, ex-aequo, e a turma 5ºD da Escola
Básica e Secundária do Cadaval.  Considerou-se muito positivo o percurso ter sido efetuado em
dois sentidos, na Av. dos Bombeiros, pois permitiu que os alunos vissem as fantasias dos
colegas participantes.                                                                                           Clube de Jornalismo
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OCAS

ATIVIDADES NAS OCAS - DO NATAL AO CARNAVAL…

Lembram-se  da  outra  edição  da  Revista  da  nossa  escola? !

Pois  bem… Após  o  Halloween ,  começámos  todos  a
trabalhar  para  o  Natal .
Pensámos ,  pensámos ,  pensámos  e  decidimos  dar  uma
corzinha  à  nossa  escola… Ao  espaço  por  onde  todos  nós
andamos  quando  vamos  para  as  aulas .  Depois  de  várias
ideias ,  e  com  muita  ajuda  dos  nossos  alunos ,  que  vieram
para  esta  sala  quando  algum  professor  faltava ,  ou  por
iniciativa  própria ,  na  hora  de  almoço ,  começámos  a
projetar  os  trabalhos .  E  foi  assim  que  a  nossa  escola  se
encheu  de  Natal ,  de  cor ,  de  luz ,  de  palavras  que  nos
aqueceram  o  coração….  Gostaram? De  seguida  passámos  a
outro  projeto .  A  ideia  partiu  do  nosso  professor  de  EMRC ,

o  Sr .  Padre  Lúcio .  E  porque  não  fazermos  um  presépio?

Pusemos  mãos  à  obra… E  com  a  ajuda  dos  nossos  alunos
(sempre  com  eles  e  para  eles ) ,  o  trabalho  foi  realizado  e
concluído .  Para  além  destes  projetos ,  t ínhamos  outros  em
mãos… A  árvore  de  Natal  para  a  entrada  da  nossa  escola  e
umas  decorações  de  Natal ,  pirogravadas ,  que ,  juntamente
com  outros  miminhos ,  vendemos  na  nossa  “Oca  Venda  de
Natal ” .  E  quando  regressámos ,  após  a  interrupção  de
Natal ,  foi  hora  de  retirar  as  decorações  para  que
pudéssemos  começar  a  pensar  no  que  vir ia  a  seguir….A
nossa  sala  é  contígua  à  “Sala  do  Futuro ”  da  nossa  escola .

Como  entre  a  nossa  sala  e  esta  há  um  vidro  a  separá- las ,

decidimos  arranjar  uma  forma  de  o  tapar ,  pois  a
curiosidade  dos  nossos  alunos  fazia  com  que  os  de  uma
sala  se  “metessem ”  com  os  da  outra… E  f icou  assim  … A
preparação  para  o  Carnaval  começou… Idealizámos  o  que
iríamos  fazer  e  começámos  a  trabalhar .  Moldes  de
palhaços ,  moldes  de  máscaras ,  f iguras  alusivas  ao
carnaval ,  objetos  decorativos… as  ideias  f luíram  nesta  sala !

Mais  uma  vez ,  e  sempre  com  a  ajuda  preciosa  dos  nossos
alunos ,  o  Carnaval  saiu  para  o  corredor  e  o  átrio  do  Bloco
IV….

(Ei !  Esperem… Que  estão  para  aí  a  dizer??? Não  se
esqueceram  de  nada?)

Ups…!  Realmente  falta  aqui  qualquer  coisinha… E  não  é
que  entre  estes  trabalhos  de  Carnaval ,  os  nossos  alunos
nos  lembraram  de  outra  festividade? Ah ,  pois ! ! !  Eles  estão
sempre  atentos !  O  dia  dos  afetos ,  o  dia  da  amizade ,  o  dia
do  AMORRRRRRRR ! ! ! !  Ah ,  o  AMORRRRRRR… Sim… Também
desenvolvemos  trabalhos  sobre  o  amor .  Ora  bem…

Continuemos  com  o  Carnaval… Depois  do  São  Valentim ,  a
decoração  de  Carnaval  saiu  mesmo  para  fora  da  sala  das
OCAs .  E  os  espaços  embelezaram-se !  Ao  mesmo  tempo
que  estes  projetos  iam  sendo  trabalhados ,  outras
atividades  foram  desenvolvidas  nesta  sala… Os  alunos
vieram  para  ela ,  para  estudar ,  para  jogar  jogos  de
tabuleiro ,  elaborámos  trabalhos  de  decoração  de  outros
espaços  da  escola ,  continuámos  a  fazer  pompons ,  e
quando  algum  material  f icou  estragado ,  t ivemos  sempre
ajudantes  para  o  consertar… Alguns  alunos ,  com  a
supervisão  do  Prof .º  Humberto ,  construíram  dois
compostores ,  uma  base  para  o  fr igoríf ico  da  cozinha  e  um
caixote  para  o  l ixo… Tudo  para  o  bem-estar  de  todos  nós !

Olá a todos… Cá estamos outra vez… A sala das OCAs!

Prof.ª Vânia Ferreira
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B I B L I O T E C AHELENA PRIETO (PROF.ª BIBLIOTECÁRIA DO AGRUPAMENTO)

FESTA DE LANÇAMENTO DO LIVRO DA AJUDARIS '18 E 4.º ANIVERSÁRIO DA BE2

Celebrámos no dia 25  de janeiro, na Biblioteca Municipal do Cadaval,  o 4.º Aniversário da
Biblioteca Escolar do 1.º Ciclo e Pré-escolar,  BE2, conjuntamente com o lançamento concelhio
do livro de Histórias da Ajudaris '18. Neste estão publicados poemas de cinco turmas do nosso
agrupamento, do 1.º e do 2.º ciclo, sobre o tema proposto em 2018, "A Natureza". As turmas
apresentaram os poemas da sua autoria, muito bonitos, e i lustrados por vários i lustradores
solidários, convidados pela Associação Ajudaris.  A verba resultante da venda destes l ivros,
autografados pelos pequenos autores, reverte a favor de crianças e famílias carenciadas,
apoiadas por esta associação. A festa foi muito bonita, contando com a presença de muitos
alunos, professores e familiares, e com a música do grupo de Cavaquinhos da Universidade
Sénior do Cadaval,  orientado pelo professor Paulo Henriques, que a todos ofereceram um
momento de grande alegria, animação e convívio entre gerações. Estiveram presentes
representantes das entidades locais,  Câmara Municipal,  AECadaval,  RBE, às quais agradecemos
todo o apoio dispensado para a realização desta atividade da Rede de Bibliotecas do Cadaval.
No final cantámos os parabéns à nossa biblioteca e partilhámos a nossa alegria e o bolo de
aniversário!
As Prof.ªs Bibliotecárias, Celina Domingues e Helena Prieto

O livro
encontra-se à
venda nas
Bibliotecas
escolares por
5 euros.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO "PEDRO E INÊS"

Nos dias 18 e 19 de fevereiro Vanda Furtado Marques visitou a nossa escola para encantar os
alunos do 2.º ciclo e da Unidade com uma bela história de Amor. Nada mais, nada menos que
uma das histórias mais emblemáticas e trágicas da vida de um dos reis portugueses, D. Pedro,
fi lho de D. Afonso IV. Aliando a sua formação académica em História e o seu amor pela
história local de Alcobaça, onde se encontra o famoso Mosteiro de Alcobaça, a autora recriou
esta magnífica história de amor, contando também alguns costumes interessantes da época
que lhe dá o contexto histórico, aliando este às lendas que giram em torno deste par amoroso.
E, num diálogo animado, onde todos puderam participar e partilhar os seus conhecimentos e
comentários, passou-se da história de encantar a uma visita virtual aos túmulos de D. Pedro e
D.ª Inês. Pelo meio, houve uma lição de história de arte religiosa e de ilustração e um
cuidadoso destrinçar de factos e ficção para ajudar os nossos alunos a compreender a
História.
Esta atividade insere-se no Plano de Atividades Anual da Rede de Bibliotecas Concelhia, para
a celebração do Mês do Amor, cujo dia célebre é 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados, dia
Mundial do Amor. O livro "Pedro e Inês uma História de Amor" encontra-se à venda na
Biblioteca. Faz já a tua reserva. Agradecemos com um grande coração este momento mágico.
Para saberes mais sobre esta autora e a sua obra, visita o site
http://www.vandafurtadomarques.com

Aconteceu no Anfiteatro. Uma  história  de  Amor ,  uma  história  da  História  e  uma  visita
virtual  aos  túmulos  de  D .  Pedro  e  D .  Inês  no  Mosteiro  da  Batalha ,  por  Vanda  Furtado
Marques .
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SEMANA DA LEITURA

A Biblioteca Escolar agradece a TODOS os envolvidos nestas atividades e que foram
MUUUUIIIITOS a tornar estes momentos possíveis.  Agradecemos de forma especial aos nossos
convidados, ao município e à Biblioteca Municipal que nos proporcionou a oportunidade de
convidar Ana Lage.

Uma semana rica de eventos e dedicada a
contadores de histórias e leituras, dando vida e
cor ao mote que o Plano Nacional de Leitura
lançou para este ano – Leitor hoje, leitor amanhã
–, foi a proposta da BE para os alunos da Escola
Básica e Secundária do Cadaval.
Ana Lage trouxe-nos histórias do património oral
português, histórias para rir ,  para comover e
outras de encantar. Histórias que mostram
esperteza, engenho, imaginação, altruísmo,
dedicação, espírito de sacrifício, amores e ódios,
inveja, ganância, mentira… Através do contar
destes contos tradicionais,  Ana Lage fez-nos
percorrer uma enorme variedade de situações de
vida real e maravilhosa e atravessar uma miríade
de emoções mais ou menos fortes. Apresentou
alguns contos com uma ou várias morais
associadas, outros para rir ,  outros para fazer
pensar … Houve histórias de ouvir e outras de
fazer e histórias a pedido dos alunos, que depois
de as ouvirem por outros colegas, as quiseram
ouvir na versão “original” da contadora.
Em  dois  dias  consecutivos  –  12  e  13  - ,  no  anfiteatro ,

esta  contadora  apresentou  uma  variedade  de
histórias  tradicionais  aos  alunos  dos  5ºs  aos  8 .º  anos .

Nos  intervalos  das  sessões  houve  “self ies ”  e
autógrafos .

Também  na  manhã  do  dia  13 ,  Rui  Melo  esteve
connosco  para  nos  apresentar  o  seu  l ivro ,  O  PODER
DOS  ADOLESCENTES ,  em  três  sessões  dedicadas  aos
alunos  do  9º  ano .  Excelente  contador  de  histórias  de
vida ,  este  autor  cativou  o  seu  público  com  as  suas
histórias  exemplif icando  a  intrincada  rede  de
valores ,  atitudes ,  escolhas  com  que  os  adolescentes
e ,  na  realidade  todas  as  pessoas ,  se  debatem  na  vida .

Ouvi- lo  foi  muito  elucidativo .  Gostava  de  pensar  que
estes  momentos  de  parti lha  ajudaram  a  arrumar  as
ideias  dentro  da  cabeça  de  muitos  jovens  e  que  as
suas  histórias ,  exemplares  das  consequências  de
muitas  escolhas ,  lhes  sejam  proveitosas .

Fica  o  convite  à  leitura  deste  l ivro  que  se  encontra  à
venda  na  Biblioteca .  E  também  a  promessa  de  Rui
Melo  voltar  para  o  próximo  ano .

Para  dia  14 ,  foi  lançado  o  convite  à  parti lha
voluntária  de  leituras ,  numa  atividade  a  que
chamámos  10  minutos  de  leitura .  O  poster  a  divulgar
a  atividade  foi  elaborado  pela  Madalena ,  uma  das
pequenas  tutoras  da  biblioteca .  Organizado  em
parceria  com  o  grupo  de  Inglês ,  o  já  tradicional
Concurso  Interturmas  de  Leitura  em  Língua  Inglesa
veio  preencher  a  manhã  de  sexta- feira ,  numa
biblioteca  muito  animada .  Com  os  nossos  alunos  a
melhorarem  no  seu  desempenho  na  leitura  de  ano
para  ano ,  o  júri  teve  uma  árdua  e  difíci l  tarefa ,  mas
acima  de  tudo  f icamos  muito  orgulhosos  dos  nossos
pequenos  leitores  que  nos  encantaram  com  as  suas
leituras ,  tornando  este  momento  muito  especial .
Parabéns  a  todos ! ! !

B I B L I O T E C A
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SEMANA DA LEITURA 2019 NA BE2 HOJE LEITOR, AMANHÃ LEITOR

Celina Domingues

E que melhor forma de cativar as crianças para a
leitura do que envolver as famílias neste
interesse? Foi o que fizemos na BE do 1º ciclo e
Pré-Escolar,  convidando as famílias para
partilharem connosco, o seu gosto pelo l ivro e
pela leitura.
Várias mães e até uma avó quiseram partilhar
este seu gosto e dinamizaram belíssimas Horas
do Conto, em que todos se divertiram e
entusiasmaram com as histórias escolhidas.
Foram bonitos momentos que ficarão na memória
de todos e que queremos repetir sempre que
possível.  O Martim, e a mãe, Lil iana, trouxeram
uma história para crescer, "O Conselho dos
Ratos".
A mãe Paula, com a fi lha Sara, contaram "Os Ovos
Misteriosos",  uma divertida história de Luísa Ducla
Soares, e com o fi lho Alexandre a comovente
história "A Árvore Generosa", que a todos
emocionou.
A avó Maria Clara trouxe à turma do neto,
Alexandre, as suas próprias versões de vários
contos tradicionais,  em verso, que a todos
agradaram.
Para os mais pequeninos, a mãe Sofia contou uma
saborosa história, que a todos deliciou, “A que
sabe a Lua?”
E a mãe Vânia contou outra ao 1º ano,
divertidíssima, “A Velha e o seu Porco”.
A PB dinamizou também outras Horas do
Conto, de modo a abranger todas as turmas
da EB1/JI do Cadaval e da EB1 da Sobrena.
"O Pássaro da Alma", de Michal Snunit,
"Conversa de Elefantes",  de Margarida
Fonseca Santos, e  "O Palhaço Verde", de
Matilde Rosa Araújo, neste último com a
simpática e “misteriosa” colaboração do
“Mágico” Daniel,  que fez sucesso com os
seus truques de magia…

Grata a todos os que colaboraram nesta
Semana da Leitura, a PB,

B I B L I O T E C A
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DIÁLOGOS INSPIRADOS

Nas  aulas  de  Português  do  9 .º  E ,  no  âmbito  do  estudo  da  obra  "Auto  da  Barca  do  Inferno " ,  de  Gil
Vicente ,  a  propósito  da  cena  do  Onzeneiro ,  os  alunos  foram  convidados  a  escrever  um  diálogo  entre  o
Fidalgo  e  alguém  que  lhe  t ivesse  f icado  a  dever  dinheiro ,  caso  aquele  pudesse  retornar  à  sua  vida
terrena .

Daniel Pereira, Margarida Franco e Telmo Carmo, 9.º E
http://oportugues.freehostia.com

O  diabo  concede  o  desejo  ao  Onzeneiro  de  voltar  à
vida  terrena ,  na  busca  do  seu  dinheiro .

 

Dia .  Não  seja  per  isso ,

       Que  até  pode  ser  castiço .

       Não  deixarei  que  aqueloutro  marinheiro  vos  dê  

       borregada ,

       e  voltareis  à  vossa  vida  passada .

 

Onz .  Oh  demo  barqueiro ,  não  vos  desapontarei
        e  o  meu  dinheiro  àqueloutro  darei .
 

Dia .  Àqueloutro  o  darás ,

      mas  a  mim  também  pagarás .

 

O  Onzeneiro  promete  ao  Diabo ,  regressa  à  Terra  e
encontra  o  Padeiro .

 

Onz .  Oh  meu  amigo ,  deves-me  dinheiro .

        Vamos ,  despacha-te ,  que  eu  não  tenho  o  dia           

        inteiro !

 

Pad .  Oh  Santa  Clara  de  Valdês ,

        meu  amigo  estás  morto ,  não  vês !

 

Onz .  Estou  morto  de  facto ,

        mas  paga-me  o  dinheiro  pera  eu  cumprir  um  

        pacto .

 

Pad .  Eu  até  to  pagava  se  o  t ivesse .

        Troquei-o  para  minha  benesse .

 

Onz .  Diz-me ,  por  favor ,  com  quem  o  trocaste ,

        Para  que  até  ele  as  minhas  pernas  arraste .

 

Pad .  Dei-o  a  um  Doutor
        pera  me  l ivrar  da  dor .

 

Onz .  Onde  encontro  esse  doutor?

        Diz-me  padeiro .

        Faz  lá  essa  cortesia  e  esse  favor
        ao  teu  amigo  Onzeneiro .

 

Após  a  troca  de  informação  com  o  Padeiro ,  o
Onzeneiro  até  à  casa  do  Doutor .

 

Onz .  Oh  meu  amigo ,  desculpe  a  inconveniência ,

        mas  vou  pedir- lhe  que  tenha  um  pouco  de
        paciência .

        Está  a  ver  aquela  consulta  com  o  Padeiro?

        Vai-se  a  ver  e  ele  usou  o  meu  dinheiro .

Dou .  Desculpe-me  a  indelicadeza .

        Vou  já  dar- lhe  o  dinheiro  com  certeza .

 

O  Onzeneiro  volta  ao  Cais ,  onde  estão  as  duas
barcas .

 

Dia .  Chegou  a  tua  hora ,  meu  amigo  Onzeneiro .

       No  tempo  que  te  concedi ,  conseguiste  o   

       dinheiro?

 

Onz .  Oh  demo  barqueiro ,  nem  sei  o  que  vos  diga !

        Enquanto  estive  na  outra  vida ,  entrei  numa  

        briga .

        De  um  lado  para  o  outro  atrás  do  dinheiro ,

        veja  lá  que  já  nem  estava  com  o  padeiro .

 

Dia .  Chega  de  desculpas !  Já  não  há  nada  a  fazer .

       Agora ,  meu  parente ,  no  inferno  vais  arder .

 

O  Onzeneiro  entrou  f inalmente  na  barca  do  Inferno .

E N C O N T R O S
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LETRAS, PALAVRAS E FRASES…

POESIA
Letras!
Primeiro, apenas letras,
Soltas e sem significado.
Palavras!
Depois palavras escritas
Com um fim determinado.
Frases!
E depois a frase lida
Soletrada com cuidado.
Este conjunto de palavras
Que forma um sentido,
Escritas de forma harmoniosa,
Que comove e desperta sentimentos,
É arte que encanta, sublime e graciosa,
Emociona e propicia doces momentos.
Tantas palavras! É poesia!
Amor e ódio, paz e guerra,
Branco e preto, noite e dia,
Sol e lua, mar e terra,
Calma e raiva, vida e morte,
Passado e futuro, tirania e gratidão,
Riqueza e pobreza, azar e sorte,
Bom e mau, bravura e mansidão,
Casas e castelos, paredes meias.
Todas elas são palavras!
Umas tão lindas e outras… tão feias!
Poema elaborado com base em frases soltas,
de autores desconhecidos:                                           
Marya Klara Santos – Cadaval,  21 de março
de 2017

A MAGIA DENTRO DE MIM

Era uma vez, não há muito tempo, uma
menina chamada Flor,  que morava numa
pequena vila onde toda a gente vivia triste.
A mãe de Flor deu-lhe esse nome para que a
filha vivesse feliz,  mas nada havia mudado.
Nessa pequena vila,  cujo nome fora
esquecido,ninguém acreditava na magia,
nem mesmo Flor.
Flor vivia triste, nunca brincava, quase
nunca falava e estava sempre enfiada no
quarto a escrever ou a ler.
Certo dia, a mãe de Flor adoeceu e Flor era a
única que podia cuidar dela. Era quase de
noite e Flor estava sentada numa pequena
cadeira já muito velha e desgastada pelo
tempo, ao lado da mãe, que, acordada, mas
deitada (pois não tinha forças para mais),
rezava, pedia a tudo aquilo em que
acreditava para cuidarem da fi lha quando ela
já cá não estivesse. De repente um clarão de
luz muito branca fez com que os seus olhos
se abrissem, ela temia que fosse já a sua
hora, mas de súbito um rosto familiar
apareceu-lhe, o rosto cansado de sua mãe,
avó de Flor.  Esta disse-lhe:
- Estais demasiado velha para o fazer agora,
durante  a tua vida devias ter acreditado.. .-
mas antes de prosseguir a mãe de Flor
interrompeu:
- Acreditar em quê?
- Na magia, claro! Mas como estava a dizer,
ambas sabemos que a Flor é demasiado
jovem e está ainda habilitada a acreditar,  só
isso a poderá salvar deste mundo cruel.
Tal como apareceu, a avó de Flor desaparece,
os olhos da mãe de Flor encheram-se de
lágrimas e fecharam-se, tinha morrido,
estava demasiado fraca e não havia resistido.
Flor desatou a chorar e não tão depressa
parou.
Passados alguns meses, que não foram
contados, Flor andava pelo parque, achava
uma idiotice e uma estupidez acreditar em
algo que nunca tinha visto ou ouvido, afinal
o que seria a magia? Seria um objeto? Seria
uma pessoa? Um animal?
Flor sentou-se num banco, passados alguns
minutos começou a ver tudo brilhar e notou
que tinha entrado em outro mundo, a única
coisa que conseguia ver eram pós brilhantes,
de todas as cores, a voarem e planarem ao
redor dela. Flor sentiu algo na cabeça e
reparou que era uma espécie de fada, era
muito pequena, tinha as asas coloridas, um
nariz muito pequenino, uns olhos claros
como o céu e um cabelo loiro. A fada disse-
lhe surpreendida:
- Uau! Que espécie és tu? Um gnomo? Um
elfo?Uma fada enorme? Ou serás uma
espécie de mariposa?
- Hummm...  Eu sou uma humana- disse Flor.
-  Humanos, uau! Há imenso tempo que não
vêm cá humanos! Eu sou a Clara e sou uma
fada!

Daniela Santos nº7 6ºB

Clara começou a voar e Flor seguiu-a. Flor
mostrava-se encantada, estava num mundo
diferente, sentia-se feliz pela primeira vez,
pois estava a fazer aquilo de que gostava,
conhecer novas coisas. Passavam por rios
com águas cristalinas, passavam por
árvores que falavam, gnomos, elfos, outras
fadas?! Aquele mundo era fantástico, tudo
brilhava, o ar era l impo, o sol radiava
parecendo que sorria,  no entanto ainda não
tinham chegado à melhor parte. Quando
Clara parou, Flor olhou em frente e viu um
enorme palácio, com paredes roxas e
lustrosas, portas enormes de um vidro tão
belo, todas as espécies mágicas que havia
conhecido encontravam-se lá.  Clara fez-lhe
sinal para que entrasse, mas desta vez,
sozinha, Flor entrou, esperou uns momentos
e deu-se a pensar novamente o que seria a
magia, mas desta vez o pensamento não era
vazio, estava cheio de ideias, muito
brilhantes e coloridas, e então Flor
percebeu que a magia não era uma coisa,
mas sim algo que existia dentro dela, era a
paixão, era algo que brilhava dentro dela e
a fazia sorrir,  era algo criado na sua mente,
bastava um pensamento e Flor sentia-se
feliz.  Então Flor abriu os olhos, estava de
novo no parque, encontrava-se com um
sorriso no rosto, pois tinha descoberto a
receita para a felicidade.

E N C O N T R O S
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Malala  Yousafzai  é  uma  estudante  e  ativista  paquistanesa ,  mundialmente  conhecida  pela  defesa
dos  direitos  humanos  da  mulher ,  entre  eles  o  direito  à  educação ,  na  sua  região  natal  do  Vale  do
Swat  (Província  de  Khyber  Paktunkhwa ,  Noroeste  do  Paquistão ) ,  onde  os  tal ibãs  impediam  as
jovens  de  frequentarem  a  escola .  Foi  a  pessoa  mais  nova  a  receber  o  Prémio  Nobel  da  Paz ,  em
2014 .  Tinha  dezassete  anos .  Nasceu  a  12  de  Julho  de  1997  em  Mingora  e  é  f i lha  de  Zianddin
Yousafzai  e  Toor  PeKai  Yousafzai .  Recebeu  a  sua  formação  em  Edgbaston  High  School  (2013-2017 ) ,

Khushal  Public  School  (2012 ) ,  Lady  Margaret  Hall .  A  sua  intervenção  social  iniciou-se  em  2009 ,

com  11  anos .  Escreveu  num  blog  para  a  BBC  Urdu  onde  documentou  a  vida  sob  o  regime  tal ibã  e
expressou  as  suas  ideias  sobre  a  promoção  da  educação  no  Vale  do  Swat .  A  partir  daí  nunca  mais
deixou  de  falar  em  público  (entrevistas ,  televisão )  em  defesa  da  educação .  Foi  nomeada  para  o
Prémio  Internacional  da  Paz  para  Crianças  por  Desmund  Tutu ,  ativista  sul  africano  e  também
Prémio  Nobel  da  Paz .  Entretanto ,  tanto  Malala  como  seu  pai  passaram  a  receber  ameaças  de
morte  que  terminaram  no  atentado  contra  Malala  em  Outubro  de  2012  quando  regressava ,  no
autocarro ,  da  escola .  O  ataque  à  ativista  foi  justif icado  por  ela  ser  uma  ameaça  ao  Is lão  e  dá-se  na
sequência  dos  tal ibãns  terem  perdido  o  controle  do  Vale  do  Swat .  Aqueles  dominaram  essa  região
entre  2007  e  2009  e  eram  um  grupo  nacionalista  afegão ,  extremista  e  radical ,  a  favor  das  leis
rel igiosas  do  Is lamismo .  Usavam  o  Corão  e  a  Suna  para  dizer  o  que  era  proibido  e  permitido .

Mataram  muita  gente  e  chicotearam  mulheres  que  não  cumpriam  a  sua  lei .  Encerraram  escolas  e
destruíram  outras  à  bomba .  Os  seus  atos  violavam  os  direitos  humanos ,  em  particular  no  que
respeitava  às  mulheres .  Este  atentado  deixou  Malala  gravemente  ferida  tendo  sido  várias  vezes
operada  e  transferida  para  o  Reino  Unido .  Provocou  crít icas  nacionais  e  internacionais .  O  então
Enviado  Especial  das  Nações  Unidas  para  a  Educação  Global ,  Gordon  Brown ,  lançou  a  petição  «Eu
Sou  Malala» que  exigia  esforços  mundiais  para  que  todas  as  crianças  t ivessem  direito  real  à
educação ,  até  2015 .  Aquela  foi  importante  para  a  ratif icação  da  Lei  para  o  Direito  à  Educação  no
Paquistão .  Em  2012 ,  Malala  recebeu  o  Prémio  Nobel  da  Paz  da  Juventude ,  atribuído  pelo
Paquistão .  A  ativista  tornou-se  um  símbolo  da  luta  pelos  direitos  das  crianças  e  das  mulheres .  Em
2013 ,  foi  considerada  pela  revista  Times ,  «Uma  das  pessoas  mais  influentes  do  mundo» e  discursou
na  Assembleia  das  Nações  Unidas ,  a  12  de  julho ,  quando  completou  16  anos  («O  Dia  de  Malala») .

Nesse  organismo ,  onde  habitualmente  só  intervêm  f iguras  de  estado ,  defendeu  a  necessidade  da
educação  universal .  Quando  foi  recebida  pelo  presidente  Obama ,  na  Casa  Branca ,  sugeriu- lhe  que
«enviasse  l ivros  e  canetas  e  professores  para  o  Afeganistão» em  vez  de  «armas ,  tanques  e
soldados» .  Para  ela ,  «a  melhor  maneira  de  combater  o  terrorismo  é  através  da  educação» .  Durante
o  chá  que  tomou  com  a  Rainha  Isabel  de  Inglaterra ,  no  Palácio  de  Buckingham ,  desejou  que
ambas  ainda  pudessem  trabalhar  juntas  para  que  todas  as  crianças  do  Paquistão  e  do  Reino  Unido
tivessem  acesso  à  escola .  Malala  usa  sempre  uma  túnica  comprida ,  calças  largas  e  um  lenço  na
cabeça .  Quando  discursou  na  Assembleia  das  Nações  Unidas ,  usou  um  lenço  cor  de  rosa ,  que
pertencera  à  Primeira  Ministra  Paquistanesa ,  Benazir  Bhutto ,  assassinada  em  2007 ,  como
homenagem  àquela  f igura  e  a  tudo  o  que  a  mesma  simbolizava .

Escreveu  o  l ivro  «Eu  Sou  Malala» ,  com  a  ajuda  de  uma  jornalista  inglesa .  O  t ítulo  teria  sido  a
resposta  que  gostaria  de  ter  dado  no  dia  que  sofreu  o  atentado  quando  os  agressores  ao  entrarem
no  autocarro  perguntaram  «Quem  é  Malala?» .  Mas  a  ativista  é  nalgumas  coisas  igual  a  qualquer
rapariga .  Gostava  de  ver  a  série  Betty  Feia ,  o  seu  l ivro  favorito  é  O  Alquimista ,  de  Paulo  Coelho ,  e  o
seu  cantor  preferido ,  Justin  Bieber .  Entre  os  prémios  recebidos  destacam-se  o  International
Children´s  Peace  Prize ,  Clinton  Global  Citizen  Award ,  Prémio  Sakarov  para  a  Liberdade  de
Pensamento ,  atribuído  pelo  Parlamento  Europeu ,  em  2013 ,  e  o  Prémio  Internacional  Catalunha
(2013 ) .  Atualmente  vive  com  a  sua  famíl ia  em  Inglaterra  mas  tem  o  desejo  de  regressar  ao
Paquistão  e  seguir  uma  carreira  polít ica .

NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

(Projeto de Articulação Curricular PORT/Cidadania e Desenvolvimento/TIC) / 5ºC

Relembremos o artigo 1 da Declaração Universal dos
Direitos do Homem: «Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns
para com os outros em espírito de fraternidade.»
 

«Algumas pessoas limitam-se a pedir a outras para
que façam algo. Mas eu pergunto: por que devo eu
esperar que alguém faça alguma coisa? Por que não
dou eu um passo em frente e avanço?» Malala
Yousafzai

R E F L E X Õ E S
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(Projeto de articulação Curricular PORT/Cidadania e Desenvolvimento/TIC)
5ºC

Foi  galardoado ,  com  o  Prémio  Nobel  da  Paz ,  em  2014 ,  juntamente  com  Malala  Yousafzai .  Ao  recebê-

- lo  comentou :  «…a  pobreza  não  deve  ser  util izada  como  desculpa  para  continuar  a  existir  trabalho
infanti l» .  Fundou  o  movimento  «Save  the  Childhood» (Bachpan  Bachao  Andolan )  cujo  objetivo  foi  e
é  a  eliminação  do  tráfico  de  crianças  e  trabalho  infanti l  e  assegurar  a  sua  reintegração ,  reabil itação
e  educação .  Segundo  Kailash  Satyarthi ,  a  origem  do  problema  encontrava-se  na  pobreza  das
aldeias ,  já  que  70% das  crianças  eram  oriundas  delas .  Então ,  a  sua  organização  criou  as  «aldeias
modelo» onde  aquelas  debatiam  temas  relacionados  com  os  Direitos  Humanos  e  não  eram
exploradas  e  escravizadas .  Cerca  de  356  aldeias ,  localizadas  nos  11  estados  da  Índia ,  foram
transformadas  em  «aldeias  amigas  das  crianças» e  nelas ,  as  crianças  têm  acesso  grátis  e  de
qualidade  à  educação ,  até  aos  14  anos .  As  escolas  têm  infraestruturas  que  possibil itam  às  raparigas
o  prosseguimento  de  estudos .  As  crianças  ainda  participam  na  governação  local  através  de  grupos
de  debate  e  movimentos  juvenis .  Estima-se  que  Kailash  tenha  salvo  mais  de  85  mil  crianças  bem
como  milhares  de  adultos  em  situação  de  escravidão .  Segundo  ele ,  em  2006 ,  218  milhões  de
crianças  trabalhavam  em  más  condições  e  dessas ,  cerca  de  20  milhões  eram  escravizadas .

Na  sua  luta ,  Kailash  organizou  muitas  manifestações  e  protestos  pacíf icos .  Foi  fundador  presidente
da  Marcha  Global  Contra  o  Trabalho  Infanti l  (1998 )  e  da  Coalizão  Sul  Asiática  Sobre  Escravidão
Infanti l ,  organizações  independentes .

Numa  entrevista  concedida ,  em  2006 ,  à  Revista  Desafios  de  Desenvolvimento  de  Brasíl ia ,  afirmou :

«Minha  missão  e  meu  sonho  é  ver  o  f im  do  trabalho  infanti l  enquanto  estiver  vivo» ;  «…crianças
exploradas  perdem  a  fé  nos  adultos» ;  «…muitas  nem  percebem  que  são  crianças . » ;  «As  crianças
cativas  não  têm  voz ,  não  têm  infância ,  l iberdade  ou  sonhos . »  Kailash  afirmou-se  como  um  grande
ativista  e  defensor  dos  direitos  das  crianças  e  por  conseguinte  dos  Direitos  Humanos .  Recebeu  os
seguintes  prémios :  Prémio  da  Paz  de  Aquisgrano  (1994 ) ;  Robert  F .  Kennedy  Prémio  dos  Direitos
Humanos  (1995 ) ;  Prémio  da  Fundação  Friedrich-Ebert  dos  Direitos  Humanos  (1999 ) ;  Prémio  dos
Direitos  Humanos  Raoul  Wallenberg  (2012 ) ;  Prémio  Nobel  da  Paz  (2014 ) .  O  Relatório  sobre  Tráfico
de  Pessoas  (2007 )  do  Departamento  de  Estado  dos  Estados  Unidos  da  América  designou-o  como
«Um  herói  do  combate  à  escravatura  moderna» .

CONHECER KAILASH SATYARTHI  «O NOVO GANDHI DA ÍNDIA»

Kailash  Satyarthi  nasceu  a  11  de  janeiro  de  1954 ,  na  cidade  de
Vidisha  (Madhya  Pradesh ) ,  na  Índia .  Estudou  engenharia  eletrónica
mas  aos  26  anos  decidiu  que  o  seu  projeto  de  vida  seria  outro ,

combater  o  tráfico  de  crianças  e  a  exploração  do  trabalho  infanti l .
Afirmou  ao  jornal  Times  of  India  «Mas  este  trabalho  com  as
crianças :  Eu  t inha  de  fazer  isto . »                                        

https://www.cm-pvarzim.pt

para  ser  punido  com  a  pena  de  morte .  Eu  não  concordo  com  a  pena  de  morte .

Primeiramente ,  esta  penalidade  não  deve  ser  praticada  em  qualquer  circunstância ,  pois  todos
temos  o  direito  de  viver .  O  palestiniano  Hamza  Bendelladj  entrou  no  sistema  informático  de  217
bancos  e  desviou  4000  milhões  de  dólares ,  que  doou  a  países  africanos  e  à  Palestina .  Antes  de  ser
executado ,  ele  disse :  “O  dinheiro  e  o  poder  não  são  nada ,  se  não  forem  usados  para  criar  um  mundo
melhor ” .  Eu  trocaria  esta  pena  por  muitos  mais  anos  na  cadeia ,  porque  pode  acusar-se  alguém
injustamente .  Posso  apontar  o  exemplo  de  um  americano  que  foi  condenado  à  pena  de  morte  por
ter  assassinado  a  própria  mãe ;  porém  isso  não  era  verdade .  Meses  depois  da  execução ,  a  polícia
descobriu  que  o  homem  estava  inocente ,  pelo  que  o  Estado  teve  de  pagar  uma  indemnização  de
500000  dólares  à  famíl ia .  A  pena  de  morte  é  considerada  uma  violação  dos  diretos  do  homem ,  visto
que  o  3 .º  Artigo  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem  anuncia  “todo  o  indivíduo  tem
direito  à  vida ,  à  l iberdade  e  à  segurança  pessoal ” .
Este  t ipo  de  condenação  serve  apenas  para  criar  mais  vít imas  e  aumentar  a  violência .  Eu  sou
totalmente  contra .  Se  não  permitem  o  aborto ,  por  que  não  deixam  de  permitir  a  pena  de  morte?

Afinal ,  não  sabemos  o  que  contribui  para  que  certas  mulheres  recorram  ao  aborto .

ALGO QUE NÃO TEM RETORNO

Ana Leonor Oliveira, 9.º E

Nas aulas de Português do 9.º E, no âmbito do estudo da
obra "Auto da Barca do Inferno", de Gil  Vicente, a
propósito da cena do Enforcado, os alunos foram
convidados a escrever um texto de opinião sobre a pena
de morte.
A pena de morte é uma sentença aplicada pelo poder
judicial,  que consiste em retirar legalmente a vida a
uma pessoa que cometeu, ou é suspeita de ter
cometido, um crime,crime esse considerado como
suficientemente grave
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Comemora-se  a  27  de  janeiro .  Foi  instituído  pela  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas ,  pela  Resolução
60 /7  de  1  de  novembro  de  2005 .

Esta  data  foi  escolhida  pois  foi  nesse  dia ,  em  1945 ,  que  se  deu  a  l ibertação  do  campo  de  extermínio  nazi
de  Auschwitz  (Polónia )  pelo  exército  soviético .  Atualmente ,  museu  e  memorial ,  é  considerado  Património
Mundial  da  Humanidade  da  UNESCO .

Este  dia  assinala  as  vít imas  do  Holocausto  (Shoá ) ,  o  genocídio ,  cometido  pelo  regime  nazista  e  seus
seguidores ,  ao  Judeus .  Foi  o  assassinato  em  massa  de  cerca  de  seis  milhões  de  Judeus  através  de  um
programa  sistemático  de  extermínio  étnico  («Solução  Final  para  a  Questão  Judaica»)  praticado  na
Alemanha  nazi  e  nos  territórios  ocupados  pelos  alemães  durante  a  2ºGuerra  Mundial .  Estima-se  que  dos
nove  milhões  de  judeus  residentes  na  Europa ,  antes  do  Holocausto ,  dois  terços  tenham  sido  mortos
(mais  de  um  milhão  de  crianças ,  dois  milhões  de  mulheres  e  três  milhões  de  homens ) .O  regime  nazi
defendia  a  supremacia  da  raça  ariana  e  considerava  os  judeus  « indignos  da  vida» .  Mas  a  opressão ,

violência  e  assassinatos  estendeu-se  à  população  não  judia ,  a  grupos  étnicos ,  polít icos ,  rel igiosos  e
sociais  da  Europa .  Refiram-se  ciganos ,  eslavos ,  comunistas ,  social istas ,  testemunhas  de  Jeová ,

homossexuais ,  prisioneiros  de  guerra ,  deficientes  f ís icos  e  mentais .  Pensa-se  que  o  regime  nazista  tenha
sido  responsável  por  cerca  de  onze  milhões  de  mortos  civis  e  prisioneiros  de  guerra .

É  importante  comemorar  este  dia  pois  mantém  viva  a  memória  do  Holocausto ,  transmite-a  às  novas
gerações  e  é  uma  forma  de  prevenção ,  isto  é ,  contribui  para  que  aquelas  rejeitem  todas  as  formas  de
racismo ,  violência  e  antissemitismo .  É  um  alerta  para  as  consequências  do  ódio ,  da  discriminação ,  do
racismo ,  da  xenofobia ,  do  antissemitismo ,  de  forma  a  garantir-se  e  preservar-se  o  respeito  pelos  Direitos
Humanos ,  pela  dignidade  do  Homem .  Como  diz  I r ina  BoKova  «Comemorar  as  vít imas  é  um  dever  comum
da  Humanidade  (…)  sem  distinção  de  origens  ou  de  rel igiões» .

Atualmente  assistimos  a  situações  de  antissemitismo ,  sendo  disso  exemplo  os  ataques  a  sinagogas  e  a
profanação  de  cemitérios  judeus  na  Europa .  Já  o  ex-secretátio  da  ONU ,  Ban-Ki-Moon ,  aquando  da  sua
visita  a  Auschwitz ,  alertara  para  o  possível  retorno  dessas  situações .  Afirmou  que  «…há  sinais  à  nossa
volta  que  nos  relembram  dos  perigos  de  esquecer . »  Mas  a  intolerância  rácica ,  rel igiosa ,  tem-se  vindo  a
afirmar  relativamente  a  outros  grupos .  O  próprio  rabino  chefe  do  Reino  Unido ,  Johathan  Sachs ,  o
reconheceu  quando  proferiu  as  seguintes  palavras :  «O  ódio  começa  com  os  judeus ,  nunca  termina  com
os  judeus» .

Este  dia  comemora ,  simultaneamente ,  todos  aqueles  que  lutaram  pelos  valores  humanistas  consignados
na  Declaração  dos  Direitos  Humanos ,  auxil iando  os  perseguidos  e  vít imas  do  Holocausto ,  sem  temerem
as  consequências .  Anónimos  ou  internacionalmente  conhecidos ,  salvaram  judeus  com  r isco  da  sua
própria  vida ,  l iberdade  e  posição .  Muitos  são  honrados  pelo  Yad  Vashem  como  «Justos  entre  as  Nações» .

Cerca  de  22000  foram  já  reconhecidos .  Na  Avenida  dos  Justos  Entre  as  Nações ,  no  monte  da  Recordação
Yad  Vashem ,  em  Jerusalém ,  foram  plantadas  árvores  e  junto  a  cada  uma  delas ,  colocada  uma  placa  que
revela  o  nome  da  pessoa  que  homenageia .  Refiram--se  os  seguintes :  Nicholas  Winston  que  resgatou  669
crianças ;  OsKar  Shindler  que  salvou  cerca  de  1200  judeus  ao  empregá- los  nas  suas  fábricas  de  esmalte  e
munições  na  Polónia  e  República  Checa ;  Raoul  Wallenberg ,  1ºSecretário  da  Delegação  Sueca  em
Budapeste ,  com  a  ajuda  de  400  funcionários ,  na  maioria  judeus ,  emitiu  mais  de  100  mil  passaportes
especiais  para  cidadãos  judeus  para  que  escapassem  para  outros  países .  Apoiou-os  com  a  criação  de
berçários ,  cozinhas  coletivas  e  hospitais ,  instalados  em  edif ícios  pintados  de  amarelo  de  modo  a  que
fossem  reconhecidos  pelos  judeus .  Alugou  casas  em  nome  da  embaixada  sueca ,  colocando  identif icações
falsas  nas  suas  entradas ,  para  refúgio  deles .  Assim  f icavam  protegidos  pelo  estatuto  diplomático ;  Aracy
Guimarães ,  «O  Anjo  de  Hamburgo» ,  abrigou  judeus  em  sua  casa  e  ajudou-os  a  i rem  para  outros  países ,

entre  eles  o  Brasil ,  faci l itando- lhes  vistos .  Sendo  funcionária  no  Ministério  das  Relações  Exteriores  e
aproveitando  o  seu  trabalho  com  o  Cônsul  Geral ,  colocava  vistos  entre  a  papelada  para  as  assinaturas ,

sem  a  letra  J  (Judeu )  permitindo  assim  a  entrada  no  Brasil  de  muitos  Judeus ;  I rene  Sendler ,  «O  Anjo  do
Gueto  de  Varsóvia» ,  assistente  social ,  salvou  mais  de  2500  crianças ,  escondendo-as  em  casa  de  famíl ias
não  judias ,  além  de  levar  alimentos  e  medicamentos  aos  «residentes» do  Gueto ;  Chiune  Sugihara ,  vice-

cônsul  do  Japão  na  Lituânia ,  ajudou  mais  de  6000  judeus ,  radicados  na  Lituânia ,  fornecendo- lhes  vistos
para  o  Japão ;  Aristides  de  Sousa  Mendes ,  cônsul  de  Portugal  em  Bordéus  aquando  da  ocupação  alemã  da
França ,  arriscando  a  sua  vida  e  carreira  diplomática  e  polít ica ,  contrariou  as  ordens  de  Salazar  e
concedeu  passaportes  e  vistos  de  entrada  em  Portugal  a  refugiados  judeus  e  não  judeus  que  solicitavam
asilo ,  muitos  vindos  da  Alemanha ;  Carlos  Sampaio  Garrido ,  Embaixador  de  Portugal  em  Budapeste  em
1944 ,  protegeu  e  salvou  judeus  húngaros .  Após  a  sua  transferência  para  a  Suíça  colaborou  com  o
Encarregado  de  Negócios  Teixeira  Branquinho  no  auxíl io  aos  Judeus .  Foram  passados  mais  de  1000
documentos  de  proteção  sendo  700  passaportes  provisórios ,  sem  indicação  da  nacionalidade
portuguesa ,  conforme  ordem  expressa  de  Salazar .

Não  esqueçamos  Maximil iano  Kolber ,  padre  polaco ,  que  ofereceu  a  sua  vida  para  salvar  um  dos  dez
prisioneiros  condenados  à  morte ,  em  sequência  de  uma  fuga  de  Auschwitz .

DIA INTERNACIONAL DE HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

Projeto de articulação curricular Port./  Cidadania e Desenvolvimento/TIC) 5ºB

R E F L E X Õ E S



VOZ DO ESTUDANTE Nº 26 •
25

Esta  data  apareceu  pela  primeira  vez  a  19  de  março  de  1911  na  Áustria ,  Dinamarca ,  Alemanha  e
Suíça .  As  exigências  de  funcionárias  de  uma  fábrica  em  Nova  Iorque  deram  início  a  esta
comemoração .  Revoltadas  com  condições  de  trabalho  bastante  inseguras ,  as  trabalhadoras
fizeram  greve  e  manifestaram-se  contra  os  baixos  ordenados ,  o  excesso  de  horas  de  trabalho ,  e  as
más  condições  da  fábrica .  Durante  esta  greve  deflagrou  um  incêndio  que  causou  a  morte  a  cerca
de  130  destas  mulheres .  

Em  1903 ,  norte-americanas  criaram  a  Women ’s  Trade  Union  League .  Esta  associação  t inha  como
principal  objetivo  auxil iar  todas  as  trabalhadoras  a  exigirem  melhores  condições  de  trabalho .  Em
1908 ,  mais  de  14  mil  mulheres  caminharam  pelas  ruas  de  Nova  Iorque :  reclamaram  o  mesmo  que
as  funcionárias  no  ano  de  1857 ,  bem  como  o  direito  ao  voto .  Marchavam  com  o  slogan   “Pão  e
Rosas ” ,  em  que  o  pão  simbolizava  a  estabil idade  económica  e  as  rosas  uma  melhor  qualidade  de
vida .  

Mais  tarde ,  o  Partido  Social ista  norte-americano  decidiu  que  o  último  domingo  de  fevereiro  seria
o  Dia  Internacional  da  Mulher .

Foi  festejado  pela  primeira  vez  em  1909  e  pela  última  vez  no  ano  de  1913 ,  pois  durante  uma
conferência  mundial  das  organizações  social istas ,  decorrida  em  Copenhaga  (Dinamarca ) ,  a
revoltada  alemã  Clara  Zetkin  propôs  que  este  se  celebrasse  no  dia  8  de  Março .  Hoje  parece  ser
cada  vez  mais  importante  confirmar  a  natureza  desta  data ,  a  sua  motivação  e  aquilo  que  de  facto
representou  e  deve  representar  no  esclarecimento  e  valorização  do  papel  da  Mulher  na
sociedade ,  para  uma  sociedade  em  que  existe  uma  igualdade ,  sem  discriminações .

DIA DA MULHER 8 DE MARÇO

Clube de Jornalismo

R E F L E X Õ E S

A  data  surgiu  pela  primeira  vez  a  19  de  março  de  1911  na  Áustria ,  Dinamarca ,  Alemanha  e  Suíça .

Desde  esse  ano ,  o  dia  tem  vindo  a  ser  comemorado  em  vários  países  do  mundo ,  de  forma  a
reconhecer  a  importância  e  contributo  da  mulher  na  sociedade .

Outro  dos  objetivos  por  detrás  da  origem  do  Dia  Internacional  da  Mulher  é  recordar  as
conquistas  das  mulheres  e  a  luta  contra  o  preconceito ,  seja  racial ,  sexual ,  polít ico ,  cultural ,
l inguístico  ou  económico .

Em  1975 ,  as  Nações  Unidas  promoveram  o  Ano  Internacional  da  Mulher  e  em  1977  proclamaram
o  dia  8  de  março  como  o  Dia  Internacional  da  Mulher .

Origem  do  Dia  Internacional  da  Mulher
Há  várias  explicações  para  a  origem  do  Dia  Internacional  da  Mulher  ser  8  de  março .

Uma  delas  é  a  própria  luta  das  mulheres  operárias  por  mais  direitos  e  melhores  condições  de
vida  nas  fábricas .  Junta-se  a  isso ,  o  movimento  sufragista  que  reivindicava  o  direito  ao  voto .

Há  quem  afirme  que  a  data  foi  proposta  por  causa  de  um  incêndio  em  1857 ,  numa  fábrica  em
Nova  York .  No  entanto ,  este  acidente  nunca  existiu  e  o  mais  provável  é  que  se  f izesse  referência
a  um  sinistro  ocorrido  na  mesma  cidade  em  1911 .

Na  verdade ,  o  8  de  março  foi  escolhido  porque  neste  dia ,  em  1917 ,  as  mulheres  russas
protestaram  exigindo  melhores  condições  de  vida .  A  manifestação  reuniu  mais  de  90  mil
pessoas  e  a  data  tornou-se  oficial  em  1917 .

Em  1977 ,  a  ONU  reconheceu  esta  data  como  o  Dia  Internacional  da  Mulher .

Objetivo  da  Data
Ao  ser  criada  esta  data ,  não  se  pretendia  apenas  comemorar .  Na  maioria  dos  países ,  realizam-se
conferências ,  debates  e  reuniões  cujo  objetivo  é  discutir  o  papel  da  mulher  na  sociedade  atual .
O  esforço  é  para  tentar  diminuir  e ,  quem  sabe ,  um  dia  terminar  com  o  preconceito  e  a
desvalorização  da  mulher .  Mesmo  com  todos  os  avanços ,  elas  ainda  sofrem ,  em  muitos  locais ,

com  salários  baixos ,  violência  masculina ,  jornada  excessiva  de  trabalho  e  desvantagens  na
carreira  profissional .  Muito  foi  conquistado ,  mas  muito  ainda  há  para  ser  modificado  nesta
história .

Curiosidades
No  Brasil ,  comemoram  a  30  de  abri l  o  Dia  Nacional  da  Mulher .

HISTÓRIA DO DIA DA MULHER

Margarida Franco, 9ºE 
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A MIGRAÇÃO
Os  movimentos  migratórios  são  uma  realidade  histórica .  Desde  sempre  que  o  homem  se
deslocou  geograficamente ,  em  consequência  de  vários  fatores ,  nomeadamente  dificuldades
económicas ,  questões  sociais ,  polít icas  e  rel igiosas ,  muitas  delas  geradoras  de  confl itos  armados
e  insegurança .  A  melhoria  das  condições  de  vida  e  a  vivência  em  sociedades  l ivres  e  seguras  são ,

no  entanto ,  julgamos ,  as  grandes  causas  deste  fenómeno  que  atualmente  se  tem  afirmado  como
realidade  quotidiana ,  em  larga  escala ,  e  suscita  preocupação  e  uma  reflexão  profunda .

O  nosso  caso  é  um  exemplo  dessa  realidade  na  vertente  imigração .

Somos  a  Sara  e  a  Anabela  e  vamos  escrever  algumas  breves  palavras  sobre  a  nossa  história .

Nascemos  nos  Estados  Unidos  da  América .  Os  nossos  pais  eram  emigrantes ,  conheceram-se
numa  escola  de  capoeira ,  onde  o  nosso  pai  era  professor  e  a  nossa  mãe ,  aluna .  Depois  de  se
casarem  e  nós  nascermos  acharam  que  Portugal  seria  um  melhor  país  para  nos  criarem .  A  nossa
mãe  é  portuguesa  e  o  nosso  pai ,  brasi leiro .  Foi  uma  escolha  fáci l .  Viemos  para  Portugal  pois
tínhamos  cá  muita  famíl ia  que  nos  podia  ajudar  a  adaptar  ao  novo  país .  Mas  foi  à  experiência ,

para  ver  se  gostávamos .  Tínhamos  cinco  e  seis  anos  e  a  nossa  i rmã ,  Gabriela ,  dois .  Ao  princípio ,

foi  um  pouco  estranho ,  principalmente  quando  começámos  a  escola .  Não  falávamos  português  e
era  tudo  muito  diferente ,  as  brincadeiras ,  a  maneira  de  a  escola  funcionar .  Mas  os  professores  e
os  colegas  ajudaram-nos  e  f icou  tudo  mais  fácil .  Ao  f im  de  ano  e  meio ,  os  nossos  pais  decidiram
que  regressássemos  aos  Estados  Unidos .  Sentíamos  a  falta  do  pai  que  t inha  lá  f icado  a  trabalhar .

Foi  fácil ,  pois  sabíamos  falar  Inglês  e  já  conhecíamos  o  modo  de  vida .  Porém ,  sentíamos  falta  do
tipo  de  vida  que  t ínhamos  em  Portugal ,  isto  é ,  da  maior  l iberdade  e  segurança  e  das  muitas
brincadeiras  que  costumávamos  ter  na  escola .                              

Sara Alves, 5ºF; Anabela Alves, 6ºD - Clube de Jornalismo

Tanto  nós  como  os  nossos  pais  já  sabíamos  como  era  a
vida  nos  dois  países .  Foi  claro  para  todos  que  Portugal  era
a  solução  melhor  para  vivermos  definit ivamente .  Assim ,

ao  f im  de  dois  anos ,  regressámos .  Somos  fel izes  nos  dois
países ,  ambos  têm  coisas  boas  e  é  difíci l  sabermos  de
qual  gostamos  mais ,  pois  são  muito  diferentes  e  t ivemos
boas  experiências  nos  dois .  Adoramos  viver  em  Portugal  e
é  sempre  bom  saber  que  temos  dois  países  nos  quais
podemos  viver  e  ser  fel izes .                                                              

Comemora-se  a  21  de  março  e  foi  criado  pela  Organização  das  Nações  Unidas ,  em  1969 ,em
memória  do  massacre  de  Sharpevil le  (Joanesburgo ) ,  ocorrido  em  21  de  março  de  1960 .  Neste  dia
deu-se  uma  manifestação  de  protesto ,  pacíf ica ,  em  que  participaram  20000  pessoas ,  contra  a  Lei
do  Passe ,  que  obrigava  os  negros  a  terem  um  cartão  de  identif icação  dos  locais  onde  lhes  era
permitido  circular .  A  polícia  do  regime  Apartheid  reagiu  violentamente .  Disparou  contra  os
manifestantes  causando  69  mortos  e  186  feridos .Esta  manifestação  representou  um  marco  na  luta
da  comunidade  negra  contra  o  racismo  e  a  discriminação .  O  Apartheid  era  um  regime  de

DIA INTERNACIONAL DA LUTA CONTRA A DISCRIMINAÇÂO RACIAL

segregação  racial  que  existiu  na  África  do  Sul  entre
1948-1994 .  A  minoria  branca  governava  impondo
restrições  de  l iberdade  e  direitos  humanos  sobre  a
população  negra ,  maioritária .  Na  luta  contra  o
Apartheid  distinguiu-se  Nelson  Mandela ,  Madiba .  Esteve
preso  27  anos  e  dedicou  67  anos  da  sua  vida  à  defesa
dos  direitos  humanos  da  população  negra .  É
considerado  o  mais  importante  l íder  da  África  Negra .

Foi  Presidente  da  África  do  Sul  de  1994  a  1999  e  recebeu
o  Prémio  Nobel  da  Paz  em  1993 .  Dizia  «Ninguém  nasce
odiando  outra  pessoa  pela  cor  da  sua  pele ,  por  sua
origem  ou  ainda  por  sua  rel igião .  Para  odiar  as  pessoas
precisam  de  aprender  e ,  se  podem  aprender  a  odiar ,

podem  ser  ensinadas  a  amar . »

A  comemoração  deste  dia  pretende  defender  a
igualdade  e  o  combate  à  discriminação  racial  de  forma
a  construir-se  um  mundo  melhor ,  mais  justo  e
igualitário .  Este ,  foi  o  sonho  de  outro  grande  ativista  e
defensor  dos  Direitos  Humanos ,  Marthin  Luther  King .

São  dele  as  seguintes  palavras :  «Eu  tenho  um  sonho  de
que  um  dia  os  meus  quatro  f i lhos  vivam  numa  nação
onde  não  sejam  julgados  pela  cor  da  sua  pele ,  mas  pelo
seu  caráter» .

(Projeto de articulação Curricular 
Port/Cidadania e Desenvolvimento/TIC) 5ºB

R E F L E X Õ E S
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AS ESCOLHAS QUE TE DEFINEM

Diz  uma  música  da  Sara  Tavares  “Sei  que  posso  fazer  tudo  mas  nem  tudo  me  convém ” .  Grande
verdade .  Sabias  disso? E  sabias  que  a  cada  dia ,  a  cada  momento ,  a  vida  te  chama  a  fazer
escolhas?

Desde  o  início  da  tua  existência  começas  a  fazer  escolhas .  Até  antes  de  nasceres… mas  não
precisamos  de  i r  tão  longe .

Fazes  escolhas  desde  as  coisas  mais  simples  e  aparentemente  inócuas ,  como  a  roupa  que  vestes
de  manhã  ou  o  que  comes  ao  pequeno-almoço ;  passando  por  decisões  mais  importantes  e
consequentes ,  como  o  que  fazer  esta  semana  ou  com  quem  sair ;  até  às  opções  fulcrais  e  de
maior  impacto ,  como  que  curso  t irar ,  que  carro ,  casa ,  casamento ,  f i lhos  ou  não… e  por  aí  fora .

Escolher  o  sabor  de  um  gelado  é  diferente  de  escolher  uma  profissão .  No  entanto ,  todas  as
escolhas  que  fazes ,  embora  possam  parecer  sem  importância ,  trazem  consequências .

“Mas  eu  não  f iz  nenhuma  escolha ,  professora ! ” ,  dizes-me  por  vezes ,  quando  te  pergunto  se  tens
consciência  das  escolhas  que  estás  a  fazer .  Como  não  f izeste  nenhuma  escolha? !?  A  tua  resposta
mostra-me  que  não  te  apercebes ,  por  um  lado ,  das  escolhas  que  tens ,  por  outro ,  das  escolhas
que  mesmo  sem  saber  f izeste .

Só  a  t ítulo  de  exemplo :  estás  numa  aula ,  estão  a  ser  trabalhados  conteúdos ,  a  ser  desenvolvidas
competências… um  colega  chama-te… e  tu ,  o  que  fazes? Tens  de  escolher .  Em  frações  de
segundo  tens  de  decidir :  dedicas  a  tua  atenção  ao  colega  ou  continuas  a  ouvir  o  que  se  passa  na
aula? A  escolha  que  f izeres  vai  trazer-te  diferentes  resultados .  Se  te  concentrares  no  colega  vais
perder  informação  da  aula ,  lá  se  foi  o  raciocínio ,  perdeste  o  f io  à  meada… e  ainda  corres  o  r isco
de  ter  uma  chamada  de  atenção  por  perturbares  o  trabalho  da  turma .  Por  outro  lado ,  se
ignorares  o  colega  e  mantiveres  o  foco  na  aula  é  possível  que  se  chateie  contigo  e  te  chame
qualquer  coisa  pouco  agradável ,  ou  pior .  Qual  vai  ser  a  tua  escolha? O  que  preferes? Como
poderias  resolver  a  situação  da  melhor  maneira? Dois  minutos  depois  vais  ter  nova  decisão  a
tomar :  vem  um  pensamento  que  parece  tão  atraente… por  que  não  seguir  esta  l inha  e  ver  até
onde  leva?… Ah ,  pois… leva  a  ter  de  responder  “Desculpe ,  stora ,  não  estava  com  atenção…” .  Não
houve  atenção  mas  houve  honestidade ,  o  que  também  é  um  bom  princípio ,  e  houve
consequências :  aprendizagem  que  f icou  pelo  caminho .  Isto  foram  só  cinco  minutos ,  agora
multipl ica…

Outro  exemplo :  tens  algum  tempo  disponível  para  poder  i r  ao  youtube ,  o  que  vais  escolher? Há
canais  muito  interessantes ,  com  conteúdos  bons  e  construtivos… mas  exigem  raciocínio ,

empenho ,  envolvimento… (sim ,  já  me  disseste ,  uma  seca…) .  E  depois  há  outros ,  esvaziados  de
sentido  mas  cravejados  de  visualizações  e  l ikes ,  que  ainda  por  cima  não  exigem  qualquer
esforço  de  reflexão… (sim ,  também  já  me  disseste ,  pode  não  ser  muito  interessante  mas  é  muito
divertido ) .  Pode  até  ser  cómico ,  tonto  e  divertidíssimo ,  mas  ganhaste  o  quê  com  isso? Investiste
tempo  e  energia  e  recebeste  o  quê  como  retorno? Não ,  não  estou  a  dizer  para  não  te  dedicares  a
ver  essas  obras  de  arte ,  só  estou  a  sugerir  que  faças  escolhas  equil ibradas ,  vê  desses  mas
também  dos  outros ,  escolhe  os  que  te  divertem  mas  também  os  que  te  fazem  crescer ,  os  que
não  têm  nada  para  te  acrescentar  mas  também  os  que  te  ajudam  a  chegar  ao  melhor  de  t i .  Faz
escolhas  conscientes .

As  escolhas  que  fores  fazendo ,  diariamente ,  vão  definir  o  teu  caráter ,  quem  tu  és ,  a  tua
realidade .  Que  t ipo  de  pessoa  queres  ser?

E  que  futuro  vais  querer  escolher? Se  escolhes  o  que  achas  que  te  dará  mais  dinheiro ,  mais
prestígio ,  mais  aprovação… pode  correr  mal .  Se  escolhes  o  que  alimenta  a  tua  alma  e  o  teu
coração… pode  não  correr  sempre  bem ,  mas  tens  a  garantia  de  seres  autêntico ,  f iel  a  t i ,  e
seguramente  mais  fel iz .

Estás  a  escolher  o  rumo  da  tua  vida  ou  apenas  a  deixar  andar? . . .  Estás  a  assumir  a  produção  do
teu  f i lme  ou  apenas  no  lugar  do  espectador? Estás  no  palco  ou  na  plateia? A  escolha  é  tua .  A
viagem  é  tua .  Se  não  assumes  o  leme ,  andas  à  deriva… tanto  podes  descobrir  novos  e
maravilhosos  territórios  como  podes  dar  de  caras  com  um  iceberg… e  já  foste .

Portanto ,  pensa  bem :  não  seria  melhor  seres  tu  a  definir  e  assumir  as  tuas  escolhas? A  criares  a
tua  própria  viagem?

As  ondas  por  vezes  vão  estar  calmas ,  por  outras  revoltas ;  os  ventos  ora  te  encaminharão
brandamente ,  ora  te  farão  abanar  até  ao  tutano .  Há  coisas  que  não  podes  mudar  nem  escolher ,

não  podes  mandar  no  mar  nem  nos  ventos ,  mas  podes  escolher  como  vais  reagir .  Podes ,  quando
o  mar  está  agreste ,  reclamar ,  rezingar ,  ceder  à  i rr itação  e  ao  desânimo… ou  podes  aproveitar  a
oportunidade  para  fortalecer  os  teus  músculos  (vários ,  os  f ís icos ,  os  da  vontade ,  os  emocionais ,

etc . ) ,  para  aprimorar  a  arte  de  navegar  (a  Tua  Vida ) ,  para  ganhar  mais  sabedoria .  Nem  sempre
podes  escolher  o  contexto  externo ,  mas  podes  sempre  escolher  o  teu  estado  interno .

Faz  escolhas  que  te  levem  à  melhor  das  viagens ,  ao  melhor  de  Ti ,  e  ao  melhor  da  Vida .    

Olga Correia



CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL
ORGANIZA FÉRIAS PARA JOVENS ENTRE
OS 13 E OS 17 ANOS

As Férias de Verão já estão próximas e com elas chegam os
momentos de lazer e tempos livres. Nem sempre é fácil
ocupar de forma atrativa estes dias, por isso, este ano, no
mês de julho, a Câmara Municipal do Cadaval vai organizar
atividades para tornar as férias dos que têm entre 13 e 17
anos, mais divertidas.
Queremos que os nossos jovens possam usufruir de dias
cheios de experiências significativas, por isso vamos planear
atividades que contribuam para promover estilos de vida
saudáveis,  que passam por atividades desportivas e
ambientais,  jogos e desafios grupais,  saídas para a praia,
passeios, visitas a espaços culturais,  entre outras.
Chegou o momento de tornar as tuas férias mais divertidas,
não fiques em casa, junta-te a nós e vais viver momentos
cheios de boa disposição.
 Câmara Municipal do Cadaval


