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EDITORIAL

5ºA - A.E.Prof. Carlos Teixeira - Fafe

NOTÍCIAS
Santiago Melo

Este mês é, para nós, muito especial!
O número 3 (e esta é a 3ª edição), para muitos,
signiﬁca fé, esperança e caridade.

Abril - Mês da prevenção de maus-tratos a
crianças e jovens
No mês de abril, a CPCJ – Comissão de Proteção

Na teoria do ﬁlósofo e matemático Pitágoras,

de Crianças e Jovens, teve a iniciativa “LAÇO AZUL”, que

representa a perfeição. Isso porque ele é a soma do

signiﬁca que é o mês da prevenção de crianças e jovens.

um, que signiﬁca unidade, e do dois, que signiﬁca
diversidade.
É também o número perfeito para os chineses. Para
eles, é a junção do céu e da terra, da qual resulta a

Nós sabemos que há muitas crianças que sofrem
de maus-tratos, ou seja, violência doméstica, abuso sexual,
exploração infantil e muitas outras coisas muito más e
prejudiciais ao seu crescimento saudável.
Mas, agora vamos dizer-vos os alertas ou até

humanidade. Nada mais apelativo para nós, que

mesmo como descobrir se a criança está a sofrer algum tipo

gostamos de esvoaçar.

de violência.

Como se não bastasse ser o mês da liberdade, por

1.

corpo ou até dores de barriga;

excelência, também foi o mês do regresso à nossa
própria liberdade – o ﬁm do conﬁnamento!

2.

3.

Diﬁculdade em dormir ou até medo de
dormir;

(DUDH), nos nossos princípios, a liberdade também é
Artigo 1.º:

Ansiedade com uma separação no seio
familiar;

Nunca o “ir para a escola” foi mais direito que dever!
Como na Declaração Universal dos Direitos do Homem

Se está com dores de cabeça, dores no

4.

Se está agressiva consigo mesma ou até com
os colegas;

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de

5.

Muito preocupada com um só assunto;

consciência, devem agir uns para com os outros em

6.

Começa a esquecer como se faz as coisas,
por exemplo: o uso de casa de banho ou

espírito de fraternidade”

nome das cores;

Esta edição tem arte, solidariedade, fraternidade e
7.

Tristeza durante vários dias;

Na nossa 1ª edição falámos em espírito de união!

8.

Começar a não ter interesse nas atividades;

Pois bem, aqui estamos nós, mais uma vez, fortes,

9.

Falta de sentimentos nos outros;

unidos a abrir as nossas asas para toda a comunidade

10. Começa a perguntar mais pela família;

liberdade.

educativa.
Para nós, equipa “Esvoaçar”, o céu é o limite!

11. Diﬁculdade ao executar tarefas;
12. Muito agitada;
13. Começar a desenhar sobre violência.
Assim, no sentido de dar visibilidade a esta
campanha a CPCJ propõe a toda a sociedade a realização
de um Laço Azul, decorado e colocado num local com
visibilidade, ou seja, nas janelas, varandas e jardins, dando
evidência a esta causa solidária e de prevenção à vida
humana futura.
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Vamos todos contribuir, com dedicação e
empenho à causa dos direitos da criança e prevenção dos
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Maria Manuel Marinho

maus-tratos.
Para concluir, deixamos um apelo, proteger as
crianças e os jovens é uma necessidade. Se vir alguma
criança com algumas destas características, referidas
anteriormente, denuncia à CPCJ.

“Serei o que me deres…que seja amor”
O calendário dedica o mês de abril às crianças.
Infelizmente, o “Abril mês Azul” recorda todas as crianças
vítimas de maus-tratos e a necessidade de trabalharmos na
prevenção.

Rodrigo Vaz

Relação entre a qualidade do ar e o
Coronavírus - COVID 19.

O Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância teve
origem na História do Laço Azul, no ano de 1989, na Virgínia,
Estados Unidos da América. Bonnie Finney, uma avó, tomou a
iniciativa de colocar uma ﬁta de cor azul, na antena do seu
carro, para demonstrar a sua dor pelos maus-tratos de que

No dia 12 de abril comemorou-se o Dia

tinham sido vítimas os seus netos pela sua mãe (ﬁlha de

Nacional do Ar, instituído em Portugal, em 2019 com o

Bonnie) e pelo namorado. Uma das crianças terá morrido vítima

objetivo de destacar a importância da qualidade do ar

das agressões. E, porquê azul? Apesar, de ser uma cor bonita,

e sensibilizar a população para a necessidade de

para aquela avó, o azul simboliza a cor das lesões e, servir-lhe-ia

conhecer e atuar com vista à proteção e melhoria

como um lembrete constante para a sua luta na proteção das

deste recurso indispensável à vida.

crianças contra os maus-tratos. Rapidamente, o movimento

De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), a poluição do ar é o maior problema
ambiental que afeta a saúde humana e que na Europa
mata, por ano, dez vezes mais que os acidentes de
viação.
Especialistas aﬁrmam que desde o primeiro
conﬁnamento, a qualidade do ar aumentou. Então,

ganhou dimensão mundial.
Atualmente, muitos países usam as ﬁtas azuis, durante
o mês de abril, em memória daquelas crianças e jovens que
têm vindo a ser vítimas de maus-tratos (por vezes com
desfechos fatídicos) e, principalmente, como um alerta do que
se possa estar a passar com alguma criança/jovem na nossa
comunidade, incutindo responsabilidade em todos nós para
prevenir o abuso infantil e a negligência.

qual será a relação entre a qualidade do ar e o

Em Fafe, a Comissão de Proteção de Crianças e

Coronavírus- COVID 19? A resposta é simples: a

Jovens (CPCJ) associa-se, mais uma vez, à campanha lançada

qualidade do ar aumentou no conﬁnamento,

pela Comissão Nacional, e ouvimos a sua Presidente, Prof.ª

essencialmente, devido à redução do tráfego

Esmeralda Dantas, sobre esta iniciativa a nível local. Começou

rodoviário.

por se apresentar “já faço parte da CPCJ como Representante

A concentração de dióxido de azoto (NO2)
no ar de várias cidades portuguesas diminuiu “muito
signiﬁcativamente” durante o primeiro estado de
emergência, comprovando os efeitos nocivos do
tráfego rodoviário para a qualidade do ar.

do Ministério da Educação, desde 2013. Em fevereiro de 2016,
fui eleita Presidente da CPCJ, este cargo é por eleição. Gosto
do que faço, pois, trabalho em prol de uma boa causa proteger
crianças e jovens em perigo. É um trabalho muito exigente,
muito delicado e por vezes cansativo, mas que vale o esforço.”
A Presidente do CPCJ de Fafe também conversou, um

Po d e m o s c o n c l u i r q u e e s t e s d a d o s

pouco comigo, sobre as iniciativas realizadas. Deste modo,

registados durante os períodos de conﬁnamento, dão-

disse que “as iniciativas levadas a cabo, pela CPCJ de Fafe,

nos motivos para reﬂetir e repensar os nossos

referentes “Mês de Abril - Prevenção dos Maus-Tratos na

comportamentos e ações no que à qualidade do ar diz

Infância" foram várias e ainda estão a decorrer algumas”.

respeito.

Também acrescentou que “no dia 1 de abril, a Fafe TV, a pedido
da Comissão, gravou um vídeo”. " A história que deu origem ao
Laço Azul". Incentivou-nos a consultar o Facebook da CPCJ de
Fafe e a ouvirmos, com atenção, a história. Como estas ações
combinam esforços, a CPCJ solicitou à Câmara Municipal de
Fafe, a iluminação dos Paços do Concelho de azul e, assim se
encontra desde o dia 01/04 e permanecerá até dia 30/04/2021,
“bonita de se ver, à noite, tem um efeito lindo”, aﬁrmação da

Covid-19 conduz a uma melhoria da qualidade do ar em Portugal.

Presidente.
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Acrescentou, ainda, que “a lona, alusiva
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Guilherme Oliveira

ao tema em questão, enquadra-se
perfeitamente, pois tem como objetivo o porquê
do azul e o porquê, dos Paços do Concelho
estarem, também, iluminados de azul”.

Abril mês do Laço Azul.
O que será isso ?

De facto, a CPCJ de Fafe não se
poupou em esforços e pediu “a todos os
Equipamentos Educativos, existentes no
Concelho de Fafe, para se associarem à
Comissão nesta iniciativa, todos têm colaborado,
com uma grande diversidade de trabalhos
(todos partilhados no Facebook) que no ﬁnal do
mês serão enviados para a Comissão Nacional”.
A Comissão tem uma participação dinâmica e, a
sua Presidente referiu, ainda, que “nos edifícios
públicos distribuímos laços azuis, em tamanho
grande, para colocarem, bem visíveis à
população”. A escola não ﬁcou indiferente, pelo

Sensibilizar toda a
população

Em proteger,

Que este mês não seja

Respeitar e amar

Único mas sim

Em qualquer condição a

Eternamente lembrado.

Infância de todas as
crianças.

que têm tido “grande recetividade por parte da
população e da Comunidade Educativa”.
Por último, a Presidente da Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens, mais uma vez,

Os momentos são poucos,

um laço e coloquem-no à janela, até 30/04”
responsabilidade de prevenir e proteger as
crianças e jovens é de todos e de cada um de
nós.”
Deixou-me, ainda, um apelo que
partilho com todos vocês para que, também, o
possam pôr em prática “se conheceres alguma

Queremos todos, e

União, apoio e serenidade

Abril é o

Em família.

Mês para o mundo abrir
Os olhos e

tratos, ou os teus colegas, denuncia, à CPCJ.
indiferente a um pequeno sinal de alerta! Não te
cales! Pede ajuda e estarás a contribuir para
reduzir os maus-tratos na Infância!"

Afetos

precisamos de

criança/jovem, que esteja a ser vítima de mausAssim, poderemos salvar vidas. Não ﬁques

Em sociedade
Juntos com muitos

deixou um apelo a toda a população “elaborem
Não se esqueçam nunca que “a

Saber viver em paz

Meu futuro como cidadão

Relembrar o amor do lar.

Está nas mãos dos que me
rodeiam.
SEREI O QUE ME DERES…
QUE SEJA AMOR!

Dar amor
E poder
Receber
Em dobro
Sem condições, sem
limites.
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APRESENTA O TEU TALENTO

Diogo Freitas

O meu talento é, segundo dizem, tocar
piano.
Sempre gostei muito de música e, no
início do 2.º ano de escolaridade e com 8 anos
de idade, decidi, com o apoio dos meus pais,
entrar para a Academia de Música José Atalaya.

Cheguei ao 5º ano e tive de mudar de
professora. A adaptação foi muito fácil e estou
agora a trabalhar com a professora Ermelinda
Martins, que me irá acompanhar durante o meu
percurso na música, provavelmente até ao 12.º
ano, quem sabe? A professora é bastante
organizada e muito exigente e ajudou-me a
melhorar ainda mais as minhas habilidades,

Nesta escola foram-me apresentados

evoluí muito e, segundo a mesma, estou a tocar

vários instrumentos musicais que experimentei

obras mais avançadas para o ano que estou a

para perceber com qual me identiﬁcava mais.

frequentar. A professora já referiu, por diversas

Rapidamente percebi que não me identiﬁcava,

vezes, que está a gostar imenso do meu

de todo, com os instrumentos de sopro. Após

trabalho, que tocar piano é realmente um

alguns dias constatei que os que mais gostava

talento que eu tenho e referiu que possuía

eram piano e guitarra. Pois é, mas tinha de

ouvido absoluto, ou seja, é um fenómeno

optar por um… Sem inﬂuência da família ou da

auditivo, geralmente considerado raro, uma em

Academia na escolha do instrumento

cada 10 mil pessoas tem essa habilidade, que

experimentei várias vezes o piano e a guitarra

se caracteriza pela habilidade de uma pessoa

e, depois de muito ponderar, acabei por optar

identiﬁcar ou recriar uma dada nota musical,

por piano. Posso referir, com toda a certeza,

mesmo sem ter um tom de referência. Apesar

que não me arrependo desta escolha até hoje.

de se manifestar normalmente em músicos,

Comecei, assim, a minha jornada no

leigos também podem ter ouvido absoluto.

piano com a professora Manuela Reis e estava

Enﬁm, posso garantir que para já

encantado. Depois das aulas de piano chegava

pretendo continuar a estudar piano, uma vez

a casa e só tinha vontade de continuar a tocar…

que este instrumento me dá imenso gozo e

A professora achou por bem e com o

adoro procurar na internet obras que gosto e

consentimento dos meus pais e com muita

tento aprender sozinho a tocá-las. Claro que o

satisfação minha, que eu participasse logo em

piano exige bastante trabalho e dedicação da

concursos. O primeiro concurso no qual

minha parte, mas como diz o ditado popular

participei apenas conhecia o piano há 5 meses.

“quem corre por gosto não cansa”.

A partir daí fui continuando a participar noutros
concursos, um deles internacional, tendo
obtido sempre prémios.
O que destaco de mais positivo nestes
concursos é o convívio, a vontade de conhecer
e aprender com outros meninos.

Se tiverem curiosidade e quiserem
conhecer um pouco do meu trabalho, podem
visitar o meu canal no Youtube em:
https://www.youtube.com/channel/
UCE-9y2N0-2ibcfqqS9kC7Jg
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ENTREVISTA

os meus tempos livres com brincadeiras à base de “eu sou

Professora Leonor Freitas

tendência para ser a professora. Depois quando chegou a

Por Ana Rita Lopes, Ruben Magalhães e Válter
Domingues Lobo
Nesta edição, decidimos entrevistar a Professora
com mais anos de serviço do nosso Agrupamento de
Escolas. No fundo, o principal objetivo foi valorizar esta
ﬁgura de “Ancião”, uma presença que imprime todo o
nosso respeito e inspira tanta sabedoria! É, de uma certa
forma, uma homenagem que quisemos fazer a todos os
nossos professores! Obrigado, Professora Leonor! Foi
um prazer conversar consigo!

a professora, tu és o aluno”, e de certa forma tinha sempre
altura de decidir, acabávamos o secundário, o tal percurso
no liceu de Guimarães, que andava na parte das letras e
optávamos por um curso. Na altura também gostava de
ter ido para Direito, mas não deu, pois só havia o curso
em Coimbra, e como foi há muitos anos, não era assim tão
fácil como nos dias de hoje ir para Coimbra estudar. Mas,
no ﬁnal, optei por ir para Braga, que me permitia vir a casa
com mais frequência e que também tinha um curso que
eu também gostava, que era a área do ensino. E estou
muito contente por ter feito esta escolha.
Como era a sua relação com a disciplina de Português em
mais nova? O que mais gostava nesta disciplina?
O que eu mais gostava nesta disciplina é o que eu
continuo a gostar agora: eu já estou muito próxima da
reforma, mais dois anos de escola provavelmente e irei
para a reforma, mas ainda gosto muito daquilo que faço.
Gosto muito de ser professora. E na minha disciplina, para
além de ensinar Português, aquilo que eu gosto realmente
é de ajudar os meus alunos a desenvolver capacidades.
Para serem bons leitores, bons escritores, desenvolver a
competência da leitura, da escrita, com coisas diferentes,
tal como a vossa Professora está a fazer agora convosco,

Como foi o seu percurso escolar? Houve algum
professor que a marcou?

através do vosso jornal. Vocês acabam por estar a

Eu comecei o meu percurso escolar aqui na escola da

não tão restrita apenas aos conteúdos da disciplina. Vocês

Devesinha, que como sabem já não existe. Foi lá que eu

têm tido possibilidade de exprimir as vossas ideias de

ﬁz o meu primeiro ciclo, depois, à época havia aqui em

outra forma. E eu sempre ﬁz isso com os meus alunos e

Fafe um colégio, o Externato Municipal de Fafe e

continuo a fazer. Comecei desde que comecei a dar aulas,

frequentei lá as minhas aulas até ao antigo 5º ano, que

eu comecei a dar aulas nesta escola, ﬁz estágio em Braga,

corresponde agora ao 9º ano, e depois fui para

depois de fazer o curso, mas depois vim para esta escola,

Guimarães, para o Liceu de Guimarães fazer o ensino

não neste edifício. E desde esse início até agora, vão

secundário. De seguida, ﬁz o meu curso na Universidade

encontrar artigos na biblioteca desse tempo. Eu também

do Minho, na variante Português-Inglês. Em termos de

sempre ﬁz coisas deste género, que a vossa Professora

professores que me marcaram, a minha professora

está a fazer convosco. Desde livros em que estavam

primária, pois no fundo foi ela que me ensinou a ler, a

publicados textos das várias turmas, páginas de diário que

escrever, tudo isso. E depois todos os outros professores

depois compiladas, deram um livro chamado “Retalhos

que tive, todos eles deixaram de certa forma alguma

das nossas vidas”. Isto para dizer que a maneira como eu

marca.

vejo a disciplina e o ser Professora não se limita a

aprender Português mas de uma forma não tão clássica,

transmitir conteúdos mas tem também algo mais
Como aconteceu a escolha desta proﬁssão? Quais

abrangente, em que no fundo os alunos estão a aprender

foram as principais razões dessa escolha? Foi algo

Português mas de outra forma.

natural?
Foi, de certa forma, algo natural. Quando eu tinha a
vossa idade, se calhar ainda mais nova, eu ocupava

Quantos anos tem de serviço? Que balanço faz deste seu
percurso proﬁssional tão longo neste agrupamento?
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Eu tenho 40 anos de Serviço e tal como vos disse, só
1 é que foi fora deste agrupamento que foi quando
estagiei em Braga, na Escola André Soares. Esta escola
no início era só escola preparatória, depois passou a
chamar-se Escola Carlos Teixeira, mas só tinha 2º Ciclo e
só depois começou a ter o 3º Ciclo e só depois é que
começou a ser Agrupamento. Eu sempre estive aqui,
gosto muito desta escola, é a minha escola! É a minha
segunda casa! Pretendo continuar ligada a esta escola!

5ºA - A.E.Prof. Carlos Teixeira - Fafe
e sempre tentei levar os meus alunos a várias visitas de
estudo, procuro sempre pôr os alunos a participar nestes
concursos de ortograﬁa e leitura que existem na escola,
porque são coisas que extra-aula nos permite depois um
convívio maior e que os alunos ﬁcam muito mais
motivados. E eu mediante a turma que se me depara pela
frente, tento adaptar-me a ela.
Como é que, ao longo destes anos todos, encontrou
novas ideias para as suas aulas? (A personalidade dos alunos
mudou ao longo destes anos e por isso sentiu necessidade de
mudar a forma como sempre deu as suas aulas, ou não?)

O que é que tem sido mais compensador nesta
proﬁssão? E pelo contrário, o que é que a tem
desapontado mais?
Para mim, o mais compensador é depois, no futuro,
nós cruzarmo-nos com os alunos e eles virem ter
connosco, e referirem-se a episódios que passaram
connosco e sentir que contribuímos para o sucesso
deles na vida. Isso faz-me muito feliz.
Como está a ser para si este ensino em tempos de
pandemia? Quer no ensino à distância, quer no ensino
presencial, mas com todas estas regras? Sentiu
diﬁculdades?
Não, diﬁculdades propriamente ditas, não. No ano
letivo anterior ﬁquei em casa a dar as aulas. Neste ano,
optei por um sistema diferente. Quando entramos em
conﬁnamento, eu vinha dar as aulas através daqui, da
sala de aula. E isso diminui esse afastamento, pareceume que havia uma maior proximidade e gostei até mais
desta experiência.
A Sra. Professora

Não foi propriamente mudar a forma como vou dando
as aulas, vou é adaptar-me, como já referi anteriormente.
Adapto-me sempre às novas exigências e aquilo que é o
futuro, porque agora mais do que determinados
conhecimentos, os alunos têm que sair da escola com
determinadas aptidões, determinadas competências que
lhes permitam enfrentar a vida. Que sejam capazes até de
fazer aquilo que vocês estão a fazer agora, de já serem
capazes de conversar com um adulto.
Lembra-se de alguma situação caricata na sala de aula
que nos queira contar?
Não, nada de extraordinário que mereça grande relevo.
Situações normais que acontecem todos os dias, nada de
relevante.
O que mudaria no ensino dos dias de hoje?
Olha, se queres que te diga, eu não mudava nada.Cada
um de nós, professores e alunos, temos que mudar. Não é
mudar o ensino, mas irmos mudando as nossas
mentalidades, sobretudo nós mais velhos, termos o bom
senso de nos adaptarmos às novas tendências. Procurar
ajudar os nossos alunos a serem capazes de seguirem
essas tendências também.

é a favor das novas tecnologias na

sala de aula?
Sim, sou. Com é evidente, mas como se costuma dizer
com conta, peso e medida. Nas podemos só usar as
novas tecnologias nem podemos não as usar nunca.
Temos que arranjar aqui um equilíbrio entre tudo.
Como é que a Sra. Professora sabe que os alunos estão
a aprender? Como é que os consegue motivar?
Tento adaptar-me sempre. As turmas não são todas
iguais e como sabem já houve uma altura em que nós,

Para si, o que é o futuro?
O futuro… eu ainda acredito no futuro! Mas nos tempos
que correm, acho que temos que ir vivendo o presente, o
melhor que pudermos, o melhor que soubermos,
tentarmos ser felizes valorizando aquilo que temos, como
por exemplo, a liberdade que tínhamos e que agora não
temos tanto. Um simples café numa esplanada, vocês uma
brincadeira todos juntos, tudo isto era normal. E agora
passamos a valorizar mais isso porque esta pandemia
também nos pôs a pensar! A pensar no futuro. Costumase dizer que “o futuro a Deus pertence” e eu conﬁo um
bocadinho nisso.

quando a escola não era agrupamento e quando não
havia um quadro ﬁxo de 3º ciclo, nós recebíamos os
alunos do 5º ano e levávamo-los até ao 9º ano. Era
diferente. Nós tínhamos os alunos durante 5 anos. Agora

“EU APRENDI A SER PROFESSORA
NA ESCOLA DE QUE EU GOSTO.”

só estamos convosco 2 anos. Tento sempre adaptar-me
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Rodrigo Vaz

Entrevista a Jorge Fernandes - Presidente da Associação Desportiva de Fafe
Jorge Fernandes é presidente do “Fafe” há oito anos e não deixou margem para dúvidas: é um
fafense nascido e criado e tem este clube no coração. Desde cedo, se habituou ao verde do relvado como
treinador das camadas jovens. São visíveis as mudanças que
ocorreram no Clube, desde que assumiu a presidência. De setenta
atletas, hoje, o “Fafe” conta com 250 atletas nas camadas jovens,
tendo criado novas modalidades e, na sua totalidade, conta com um
total de 500 atletas.
Jorge Fernandes refere que os jovens que entram neste clube são
“obrigados” a ter bons resultados escolares. Aqueles que, por
alguma razão, não prossigam com a carreira de futebolista, podem
ter uma saída proﬁssional noutra área e, consequentemente, ter um
bom futuro. Por ﬁm, considera que o grande problema no futebol,
ao nível da formação, são os pais, pois todos querem que os ﬁlhos
sejam um “Ronaldo” e claro que nem todos podem sê-lo.

Rodrigo Vaz (RV): Qual é o maior objetivo do clube? Prevê a sua concretização?
Jorge Fernandes (JF): O maior objetivo do clube é continuar a apostar na formação, isto é, ter cada vez
mais atletas. A nível desportivo, melhorar a cada ano e chegar à segunda liga e, de preferência, à primeira
liga.
RV: Se pudesse pedir um conselho a um dirigente desportivo, a quem o faria e porquê?
JF: No mundo do futebol, tenho como referência o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto
da Costa, e o presidente do Sport Lisboa e Benﬁca, Luís Filipe Vieira. Já tive o gosto de os conhecer. Eles
são dirigentes que ﬁzeram e continuam a fazer um excelente trabalho de liderança e é sempre bom
aproveitar muitas das suas “boas” ideias.
RV: A Associação Desportiva de Fafe só tem futebol ou tem mais
modalidades?
JF:

A Associação Desportiva de Fafe tem várias modalidades: futebol,

natação, ciclismo, desporto de combate, futevolei e futsal. Para aqueles que
se quiserem inscrever em alguma destas modalidades, basta dirigir-se à
secretaria do Clube, cujo horário de funcionamento é das 10h às 13h e das
14h às 19.30h.
RV: Como vive ou sobrevive o desporto em tempo de pandemia?
JF:

Em tempos de pandemia, como em todos os clubes e modalidades

desportivas, é muito difícil a sobrevivência. No caso do Fafe, que tem uma
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massa adepta muito grande, o adepto não tem vindo ao futebol e não contribui da mesma forma. Ao nível
das empresas também há uma menor contribuição. Neste momento, o Clube ainda sobrevive, porque uma
parte dos sócios continua a pagar as quotas, algumas empresas continuam a pagar a publicidade e o
Município também contribui e, deste modo, o Clube pode honrar os seus compromissos.
RV: Que ações desenvolvem para “captar” crianças e jovens para o desporto?
JF: Todos os anos (exceto estes dois últimos, devido à pandemia), com o intuito de “captarem” crianças e
jovens, é habitual atletas e um diretor se deslocarem às escolas para tirarem fotos. Também, no ﬁnal de cada
época, o Clube coloca nas escolas placares com informações importantes sobre o seu funcionamento,
nomeadamente, modalidades existentes, horário dos treinos…. Outra forma de captar a atenção das
crianças e jovens é através das redes sociais.
RV: Quais as motivações que o levaram a ser presidente?
JF: Eu fui “empurrado” … Como mais ninguém se candidatava, acabei por ser eleito. Ou seja, um grupo de
pessoas, que sabia que eu estava ligado ao futebol há muitos anos e, porque acreditavam que tinha
qualidades de liderança, pediu-me para ﬁcar à frente como comissão administrativa. Acabei por ﬁcar… não
foi por vaidade, mas sim pela vontade de servir, pois é isso que me deixa feliz.
RV: Que mensagem deixa, neste jornal, para nós, crianças e jovens?
JF: O presidente deixa a mensagem de que nunca se deve abdicar da escola, porque ela é uma “arma”
muito importante para o futuro. Não deveis deixar de lutar pelos sonhos e deveis respeitar o próximo.
Antes da entrevista, conversei com José Oliveira, com 25 anos, é natural de Vila Praia de Âncora,
defesa central na Associação Desportiva de Fafe e é um dos capitães da equipa. Este defesa, desde
pequeno, que sonhava ser jogador proﬁssional de futebol e conseguiu esse feito. Porém, nunca descurou os
estudos, prova disso é o facto de ter terminado o 12.º ano e ter entrado para a universidade, no curso de
engenharia mecânica.
O José refere que escolheu este curso, porque começou a
aperceber-se de que gostava de energias alternativas e, por isso,
começou por tirar, inicialmente, uma formação em energias renováveis.
Depois disto, foi fácil a escolha da engenharia mecânica.
As suas perspetivas para o futuro são melhorar dia após dia
como pessoa; terminar o curso de engenharia e, no ﬁnal da carreira
como jogador de futebol, quem sabe, ﬁcar ligado a um clube.
Para concluir, José Oliveira aconselha a nunca desistir dos
sonhos, acreditar sempre nas capacidades, nunca descurar a escola e,
acima de tudo, lutar para se ser feliz.

Quem quer seguir a carreira de jogador deve ser lutador não só
no campo, mas também na escola.
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CANTINHO DA POESIA
Nesta edição, partilhamos com todos
os nossos leitores um poema de Álvaro
Magalhães, o Limpa-Palavras.

No ﬁm de tudo voltam os olhos para a luz
e vão para longe,
leves palavras voadoras
sem nada que as prenda à terra,
outra vez nascidas pela minha mão:
a palavra estrela, a palavra ilha, a palavra pão.
A palavra obrigado agradece-me.
As outras não.
A palavra adeus despede-se.
As outras já lá vão, belas palavras lisas
e lavadas como seixos do rio:
a palavra ciúme, a palavra raiva, a palavra frio.
Vão à procura de quem as queira dizer,
de mais palavras e de novos sentidos.

“Limpo palavras.
Recolho-as à noite, por todo o lado:
a palavra bosque, a palavra casa, a palavra ﬂor.
Trato delas durante o dia
enquanto sonho acordado.
A palavra solidão faz-me companhia.
Quase todas as palavras
precisam de ser limpas e acariciadas:

Basta estenderes a mão para apanhares
a palavra barco ou a palavra amor.
Limpo palavras.
A palavra búzio, a palavra lua, a palavra palavra.
Recolho-as à noite, trato delas durante o dia.
A palavra fogão cozinha o meu jantar.
A palavra brisa refresca-me.
A palavra solidão faz-me companhia.”

a palavra céu, a palavra nuvem, a palavra mar.
Algumas têm mesmo de ser lavadas,
é preciso raspar-lhes a sujidade dos dias
e do mau uso.
Muitas chegam doentes,
outras simplesmente gastas, estafadas,
dobradas pelo peso das coisas
que trazem às costas.
A palavra pedra pesa como uma pedra.
A palavra rosa espalha o perfume no ar.
A palavra árvore tem folhas, ramos altos.
Podes descansar à sombra dela.
A palavra gato espeta as unhas no tapete.
A palavra pássaro abre as asas para voar.
A palavra coração não pára de bater.
Ouve-se a palavra canção.
A palavra vento levanta os papeis no ar
e é preciso fechá-la na arrecadação.

Ilustração de Paulo Galindro.

10

JORNAL ESCOLAR DIGITAL

5ºA - A.E.Prof. Carlos Teixeira - Fafe

GOSTO DE ESCREVER PARA O ESVOAÇAR PORQUE…
Válter Domingues Lobo
Gosto de escrever para o Esvoaçar porque a cada palavra que escrevo - que me provoca
sorrisos de felicidade quando penso na ideia ﬁnal deste papel cheio de histórias bonitas e minhas lembro-me do sonho antigo que sempre me acompanhou em criar um jornal escolar e na ideia que
basta lutarmos muito pelos nossos sonhos e com muita força que eles acabam sempre por se realizar!
Nunca desistam dos vossos sonhos, caros leitores! Como me diz muitas vezes uma pessoa
muito especial na minha vida: “O céu é o limite, Válter!”
Eu sei que ainda estou a descobrir quem eu sou e não sei o que
o futuro me reserva, mas sei com toda a certeza que neste momento
da minha vida o que mais me faz feliz é sentir a liberdade de escrever,
de pesquisar sobre temas que eu gosto, de criar textos e poemas,
descobrir e conhecer novos Mundos e… entrevistar os sonhos das
pessoas. Entrevistar a vida e o sentido da vida das pessoas!
Além disto, a minha paixão pelo Teatro e pela Música, que
frequento desde os meus 6 anos de idade - no Centro Cultural Vila
Flor em Guimarães (OTO) e na Academia José Atalaya em Fafe
(agora no ensino articulado) - respetivamente, fazem-me sonhar
todos os dias e libertar-me completamente! O que quero dizer com
isto? A partir do momento em que piso o palco do Teatro, por
exemplo, e interpreto uma personagem, penso sempre que essa personagem existe
em algum canto do Mundo, mas que eu não a conheço - mas que quero conhecer e saber mais sobre
ela! Entendem? Sinto-me outra pessoa, tento imaginar o que essa pessoa pensa, o que quer e o que
sente. E é esta busca pelo conhecimento das experiências de outras pessoas, pelas suas sensações e
também angústias que sinto quando as represento que estas sensações têm que ﬁcar escritas para
serem lidas!
O meu professor de Teatro pergunta-me todas as semanas, antes da aula: Quem é que vais ser
hoje, Valter? E eu, em minutos, tenho que criar uma personagem e depois representar e explicar como
cheguei até ela! Isso é magníﬁco e tão inspirador!
Com a música é igual: as notas musicais levam-me para todos
os locais e lugares! A música e a liberdade devem ser as melhores
amigas, não duvido nem por um segundo!
Consigo, portanto, através da escrita e das sensações que a
música e o teatro me fazem sentir, imaginar o meu futuro enquanto
jornalista. Eu explico: Imagino-me a escrever sobre isto que vos
acabo de descrever: imagino-me a entrevistar gentes e fazer-lhes
chegar notícias, que assiste a teatros e ouve música de cada canto e
que ainda por cima, além de os poder sentir, pode também escrever
e partilhar essas experiências com todos os nossos leitores!
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Já imaginaram?
Vou confessar-vos algo: desde muito pequenino que me interesso por notícias, via os telejornais
e pensava sempre que um dia queria ser como aquele jornalista da SIC ou como aquele repórter da TVI
que foi para o país mais longínquo que nem sabia bem dizer o nome! Viver aqueles momentos bons e
maus. Porque, o jornalismo, assim como na nossa vida, tem
momentos de alegria e de tristeza, claro!
Lembro-me desde sempre de ir ao quiosque perto dos
táxis em Fafe ou ao quiosque do Sr. Gualter na Fuzeta e pedir
jornais à minha mãe: não sabia ainda ler, mas adorava sentar-me
na esplanada e ver as letras todas muito alinhadas, as colunas
muito bem organizadas, as fotograﬁas de tudo e de todos os
tamanhos, os títulos a letras grandes e gordas que perguntava
sempre o que queriam dizer! Conseguem imaginar quando
aprendi a ler? Ahhhh, a minha felicidade em ler as primeiras páginas dos jornais do quiosque! Ler as
noticias no rodapé na televisão! Conseguem certamente imaginar a minha felicidade nessa altura!
Lembro-me que pegava nos microfones do meu pai - ele é músico e tem muitos - e pegava
sempre no mais velho para ele não ﬁcar chateado
e andava pelas ruas a tentar entrevistar pessoas:
algumas eram muito simpáticas, respondiam e eu
ﬁcava tão feliz que só queria contar aos meus
avós que consegui mais uma entrevista de rua!
Outras, nem por isso. Também aprendi aí que as

"Gosto de escrever para o Esvoaçar porque me
sinto um verdadeiro jornalista quando me sento
na minha secretária (a secretária que me viu a
escrever as primeiras letras e números, que me
ouviu a ler pela primeira vez, que me viu
desenhar os primeiros rabiscos, onde tive as
primeiras aulas online - que me viu crescer)…”

pessoas não são todas iguais!
Gosto de escrever para o Esvoaçar porque me aproxima de tudo isto que acabei por desabafar
com todos vós: letras que criam textos e contos sobre temas diversos, notícias interessantes e sempre
atuais, curiosidades sobre o Mundo, sugestões incríveis, ou seja, temas fantásticos que nos fazem
mesmo viajar por todo o lado sem sair do nosso Agrupamento Prof. Carlos Teixeira!
Aproxima-me também, como já referi, dos meus temas preferidos: com as sugestões mensais
de músicas, álbuns ou concertos, assim como os testemunhos magníﬁcos e sentidos dos meus amigos
da turma sobre os instrumentos que tocam na Academia e experiências com os mesmos.
(Neste momento e enquanto escrevo este texto, oiço Famous Blue Raincoat de
Leonard Cohen, para me inspirar!)

Gosto de escrever para o Esvoaçar porque me sinto um
verdadeiro jornalista quando me sento na minha secretária (a secretária
que me viu a escrever as primeiras letras e números, que me ouviu a ler
pela primeira vez, que me viu desenhar os primeiros rabiscos, onde tive
as primeiras aulas online - que me viu crescer!), no silêncio das minhas
melodias preferidas a escrever sobre tudo, ou então, quando vou
entrevistar alguém, com as perguntas e o entusiasmo no coração e o
gravador na mão!
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VAMOS CONHECER FAFE!
Maria Manuel Marinho

A origem
O atual concelho de Fafe, até às reformas liberais do século XIX, designava-se por Monte
Longo. Por este território concelhio andaram povos antigos, como os celtas e os romanos. O mais
conhecido sítio arqueológico do município, de que há notícia, é o Povoado de Santo Ovídio.
O território de Monte Longo estava completamente formado desde a Idade Média. A
Igreja Românica de Arões é o símbolo desse período (século XIII), sendo o único monumento
nacional no concelho. Contudo, os vestígios medievais no território de Fafe são muitos e variados.
Foi atribuído pelo Rei D. Manuel ao concelho de Monte Longo o seu único foral em 5 de
novembro de 1513.
Os forais, na Idade Média, diplomas pelos quais o Rei ou o Senhor,
garantia aos moradores de determinada terra, certas regalias e privilégios com vista
a povoar e ﬁxar as pessoas. Estas cartas de foral eram, em grande parte dos casos, os
documentos fundadores dos concelhos, regulando a vida jurídica, administrativa e
comercial das populações.
Monte Longo não se inclui neste caso. O concelho já existia no início do
século XVI. Sabe-se pela documentação que o município tem origens medievais,
como se comprova pelas Inquirições de 1220 e de 1258. O foral não cria assim o
concelho de Monte Longo, antes, o legitima.
Monte Longo era um pequeno município de interior, de base rural, agrícola e pecuária, até às primeiras
décadas do século XIX.
Nesse século, mudou de designação, de Monte Longo para Fafe e triplicou a população. Na segunda metade
do século, “explodiu” em progresso, alcançou um centro urbano moderno, viu nascer as primeiras indústrias, promoveu
obras de assistência e ﬁlantropia, através, sobretudo, dos chamados “brasileiros de torna-viagem”. Há quem diga que
Fafe é, de algum modo, uma construção do século XIX e dos “brasileiros”.
O centro urbano, coincidente com a freguesia de Santa Eulália de Fafe,
ocupa uma localização concêntrica em relação ao território municipal e às primeiras
vias de acesso. Aqui se concentram os serviços públicos mais importantes, os
bancos, a atividade comercial, as escolas e equipamentos culturais e desportivos. É
um espaço moderno que, a par da sua arquitetura mais recente, impõe-se no centro
histórico a “arquitetura dos brasileiros”, um conjunto de construções dos ﬁnais do
século XIX e primeiras décadas do seguinte, fruto de capitais de fafenses emigrados
no Brasil. Em 23 de agosto de 1986, Fafe atingiu o estatuto de cidade, em razão do
desenvolvimento adquirido na altura.

Como chegar
O concelho de Fafe localiza-se no Baixo Minho, mais propriamente no distrito de Braga. Faz fronteira com
Guimarães, Felgueiras, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.
A nível de acessibilidades, o concelho é servido por uma IC5 que liga Fafe a Guimarães e pela A7 que faz
ligação a Braga e ao Porto.
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Descobrir
Os sinais do passado estão ainda bem evidentes em todo o
concelho. O castro de Santo Ovídio é bem exemplo disso.
As potencialidades do património arquitetónico, paisagístico e
natural deliciam os visitantes. O belíssimo artesanato, a “Arquitetura dos
Brasileiros”, os percursos pedestres, as maravilhosas cascatas e os diversos
museus são marca de um concelho rico em tradições e diversidade
cultural.

A não perder
Os museus, existentes no concelho, contam parte da sua
história. Visite o Museu Regional do Automóvel, Museu do Moinho e
do Povo de Aboim, Museu da Educação, Moinho de Casca de
Carvalho de Aboim, Museu da Imprensa de Fafe, Museu das
Migrações e das Comunidades, Museu Hidrográﬁco de Santa Rita e
Museu da Palha.

Não menos importante, são as festas e romarias existentes no
concelho, com especial destaque para as festas do concelho de Fafe
em honra de Nossa Senhora de Antime que atrai anualmente
milhares de pessoas. Por ﬁm, a vitela assada que projetou a
gastronomia fafense por todo o país, desde o século XIX, sendo a
coroa de glória da gastronomia local.

Explorar
O concelho de Fafe possui uma dezena de Percursos Pedestres
(PR) (12) que constituem uma boa oportunidade de relaxamento junto à
natureza, permitindo desfrutar de paisagens incríveis e lugares de rara
beleza natural, com vários graus de diﬁculdade.
A Grande Rota do Património e do Ambiente das Terras Altas de
Fafe (GR 43) é um percurso pedestre de tipologia de “Grande Rota (GR)”,
com uma extensão de 50 Km. Este itinerário pode ser percorrido em três
etapas.
Atravessa quinze núcleos rurais, proporcionando a descoberta de
um território onde o Homem e a Natureza operam em harmonia, numa
combinação de saberes intemporais, possibilitando-nos transformar cada
momento numa experiência de gentes e memórias, sem tempo nem
idade.
Os emocionantes troços do Rali transformaram o concelho num
ponto de referência fundamental no contexto das provas motorizadas,
elevando Fafe à categoria de “Capital dos Ralis”.

14

JORNAL ESCOLAR DIGITAL

5ºA - A.E.Prof. Carlos Teixeira - Fafe

VAMOS CONHECER A GRÉCIA!
Diogo Freitas

Bandeira

Um grego consome, em

Localização geográﬁca

média, 21 quilos de azeite de

A Grécia é um país

oliva por ano.

localizado no sul da Europa, mais

São produzidas 2,5

especiﬁcamente localizado na
extremidade sul dos Balcãs.
O
país
está

Moeda

estrategicamente localizado no

Grécia é o euro

cruzamento entre a Europa, a Ásia,

milhões de toneladas de
A moeda oﬁcial da

Breve história
A Grécia é considerada

Países vizinhos

nordeste da Grécia; a Albânia, a
oeste; e a Bulgária e a Macedónia,
ao norte. O país é banhado a leste
pelo Mar Egeu, ao sul pelo Mar
Mediterrâneo e a oeste pelo Mar
Jónico.

azeitonas por ano na Grécia.
A Grécia possui mais ou
menos 7.000 cavernas,

o Médio Oriente e a África.

A Turquia está a leste e a

Curiosidades

totalizando 24 mil quilómetros de
galerias subterrâneas.

o berço da civilização ocidental.
As primeiras pessoas que ﬁcaram
na Grécia chegaram aos mares
Egeu, Jónico e Mediterrâneo
entre 3.000 e 2.000 a.C.
Alexandre, o Grande,
ajudou na expansão da cultura
grega Assim, seguiu-se o

Capital
A capital da Grécia é

domínio romano, o bizantino e o

A Grécia é o país da

otomano. Em 1829, houve a

União Europeia com o menor

independência do país.

número de acidentes de viação
por pessoa.

Atenas. A cidade possui clima
mediterrâneo e as suas principais
atividades são o turismo, o
comércio e serviços.

É impossível fazer uma

Clima
O clima grego é
mediterrânico, com invernos
suaves e verões quentes e secos.
No norte e no interior, os
invernos são mais rigorosos.

lista de todas as ilhas gregas: são
quase duas mil, das quais
apenas 169 são habitadas. A
principal é Creta.
As mulheres da cidade
de Esparta davam banho de
vinho nos seus ﬁlhos recém-

Melhores cidades da Grécia
Língua oﬁcial

A Grécia é um país

Cerca de 96% da

muito procurado por turistas do

população são gregos e o idioma

mundo todo. Possui maravilhosas

oﬁcial da Grécia é o grego. A

paisagens naturais e muitos

língua é bem diferente do

pontos turísticos.

português. Porém, a maioria das

Em relação às cidades, Atenas é a

pessoas fala inglês e outros

mais conhecida e a principal do

idiomas em pontos turísticos,

país, bem como a cidade de Fira,

como Atenas e Ilhas Gregas.

em Santorini.

nascidos. Era a maneira de
comprovar a saúde do bebé.
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REPORTAGEM
Guilherme Oliveira, Guilherme Lemos e Martim Sousa

OS ANIMAIS E O PLANETA
Em certos sítios os animais são bem tratados como por exemplo nas reservas e nos parques mas, ao contrário
destes, em algumas aldeias e em alguns circos são desrespeitados.
Bem o mundo está a melhorar na poluição e na qualidade do ar, mas mesmo assim há sítios que continuam
muito mal tais como a China e a Índia. Por exemplo, na China usa-se muito plástico e na India a qualidade do ar não é tão
boa em relação a outros países.
Devemos tratar bem o nosso planeta.
Para saber mais sobre este assunto, fomos entrevistar a Professora Rosalina, professora de Ciências Naturais.
1. Para si qual é o animal mais espantoso e porquê?
O animal mais espantoso é o golﬁnho tem uma inteligência avançada, é muito divertido e muito amigo dos
outros animais e arrisca a sua vida pelos outros animais.
2. Acha que os animais estão a ser bem tratados?
Na natureza os animais são bem tratados, mas há muitas aldeias em que os animais são explorados e magoados,
nas cidades há muitos abandonados.
3. O que acha sobre o perigo de várias espécies e sobre as espécies que já estão extintas?
Por cada espécie extinta há uma riqueza incalculável que desaparece devem-se fazer todos os possíveis para
preservar as espécies.
4. Acha que nos estamos a tratar bem o mundo?
Sim há pessoas que todos os dias levam em conta o bem-estar da natureza e o equilíbrio do planeta. São muitas
pessoas e famílias e até escolas. Infelizmente também há muitas empresas que só pensam em lucros. Essas têm causado
grandes problemas no oceano na atmosfera e no solo. Num ano um país lançou 60 satélites para a atmosfera o que
representa toneladas de lixo tecnológico na atmosfera do nosso planeta.
5 . Em que país acha que a poluição é maior?
Eu penso que seja na China ou na Índia.
6. O que acha que devemos fazer para conservar o mundo?
Eu penso que estamos num bom caminho. As gerações de crianças e jovens já têm boas ideias para preservar o
planeta. Os países mais ricos precisam de apoiar os países mais pobres. As grandes empresas não têm o direito de
prejudicar a natureza por isso é necessário obrigá-las a corrigir os erros que têm feito.
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ARTIGOS DE OPINIÃO
Carla Nogueira - Professora de Piano - Academia de Música José Atalaya - Ensino Articulado.

Desde o nascimento que o ser
humano tem necessidade de se relacionar e
comunicar com a sociedade e interagir com
o m e i o e n v o l v e n t e . A c u l t u ra , v e m
acompanhar esta necessidade, sendo que a
expressão musical se tornou uma marca vital
de identiﬁcação de cada comunidade e sua
identidade.
Em traços gerais, considera-se
que a música é “a arte de exprimir ideias por
meio de sons”, considerando-se uma
linguagem universal e ao mesmo tempo
uma manifestação cultural individual e única a um grupo de indivíduos, a uma época, a uma região.
Nesta perspectiva, o ensino da música é

um poderoso instrumento que potencializa na criança a

concentração, a coordenação motora, a sociabilização, o respeito por si próprio e pelos outros, o
raciocínio, a disciplina, o equilíbrio emocional e inúmeros outros atributos que a tornam essencial na
formação do ser humano.
Na verdade, os primeiros anos de ensino são uma fase fundamental para o estabelecimento de
conﬁança e motivação no aluno/indivíduo. Vários pedagogos referem
mesmo que a qualidade, o conteúdo e ethos dos primeiros anos de
escolaridade têm um impacto signiﬁcativo na forma como o aluno se
vê e se irá posicionar perante a sociedade em adulto. Assim, é
irrefutável a importância de um ensino completo, de qualidade e que
contemple formas de expressão artística. Aqui se enquadra a
importância do trabalho que temos vindo a desenvolver na Academia
de Música José Atalaya: dotar o aluno de ferramentas que o tornem
capaz de enfrentar uma sociedade exigente, para além de o ajudar a
descobrir os seus próprios gostos e identidade.
Tomando como exemplo

a minha formação, posso referir,

com grande orgulho, que todo o meu percurso musical pré
universitário foi realizado na Academia José Atalaya, com orientação
de excelentes professores como são exemplo a professora de piano
Tatyana Melikova, a professora de formação musical Cristina Cunha, a
professora de coro Carla Lopes, entre outros, que souberam guiar o meu caminho numa aprendizagem
sólida e coesa. Posso testemunhar ainda que as características de personalidade que mais atribuo ao
estudo de música são a autoconﬁança, o controlo do nervosismo e do stress e sobretudo a forma como
enfrento as situações difíceis da vida.
Quem enfrenta um palco sozinho, defronta a vida com mais perícia.
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Bárbara Fernandes

A Menina do Binóculo - A Escola do Avô.

O meu nome é Bárbara e tenho dez anos. Neste Natal, os meus padrinhos ofereceram-me uns
binóculos mágicos e disseram-me que, através deles, eu poderia ver o mundo de uma forma diferente.
Fiquei muito entusiasmada, pois agora iria observar a realidade de outra forma. O binóculo mágico é o
meu portal para entrar num mundo que tanto me fascina: a educação.
Os meus pais dizem que “a educação é a garantia de qualquer sociedade e sem educação não
existe futuro”. O futuro é feito de presente e passado. Como vivemos o presente, quis saber como era a
sociedade escolar no passado. Por isso, levei o meu binóculo para a casa dos meus avós paternos. Então,
pedi ao meu avô para “olhar” para a escola da sua infância. Dele ouvi uma profunda interjeição, “oh!” que
sugeriu um reavivar de memórias. Fiquei curiosa, qual seria a visão das suas recordações?!
O seu ar sereno e o seu sorriso traduziram a satisfação do momento. Ele pousou lentamente o
binóculo e segurou, na minha mão, logo percebi que me iria contar uma história. “Bárbara”- invocou pelo
meu nome, aprisionando a minha atenção. Começou por contar que, na escola, sentava-se numa carteira.
Hoje, temos as mesas, mas, no seu tempo, eram as carteiras de tampo inclinado, a sua cor carregada de
castanho denunciava a sua natureza rústica – pura madeira. Eram pesadas e o tampo erguia-se para
colocar os livros e o estojo na parte inferior. O porta-lápis era o estojo, onde guardavam, entre outras
coisas, a aguça e a safa. Atualmente, são a aﬁa e a borracha, pelo que os nomes mudaram, mas a função
continua, apesar das diferentes gerações. Todo este material ia na pasta e nós, agora, levamo-lo na
mochila. Tal como nós, os recreios eram desejados para comer o lanche. Eles bebiam uma caneca de leite
oferecida pela escola e um pão que, com sorte, podia levar manteiga. Para nós, são intervalos e os nossos
lanches são bem diferentes, não são?
Por falar em intervalo, penso que já ﬁcamos com um “olhar” diferente sobre a escola do passado.
Está a chegar a hora do recreio, mas com vontade de voltar, para “ver” a educação. Como diz o meu pai,
“o futuro está assente na educação e no conhecimento”. Com estes binóculos mágicos, observarei os
diferentes ângulos e perspectivas, um lado e outro lado, a escola de ontem, hoje e amanhã!
Fiquem atentos, porque a “menina do binóculo” está a observar.
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CURIOSIDADES
Válter Domingues Lobo

Maria Alice

Quadro de homenagem de
Banksy aos proﬁssionais
de saúde vendido por
quase 20 milhões de euros.

Sabes porque o 25 de abril é um feriado?
Em Portugal, antes de 25 de abril de 1974, não havia liberdade
vivíamos no regime do Estado Novo, não se podia falar abertamente, nem se
podia beber coca-cola!
Tudo isto acabou com a revolução dos cravos, conhecida como “25
de abril”, onde os militares obrigaram à rendição dos governadores.
Nas ruas a tristeza deu lugar à alegria, o povo passou a ter liberdade!

Soﬁa Santos

Victória Fernandes

Conﬂito Interessante.

Um d os n os s os Re i s e ra
sobredotado.

Olha para a ﬁgura em
baixo e tenta dizer apenas as
cores, não as palavras.

D. Pedro V nasceu no Palácio
das Necessidades, a 16 de Setembro

Chama-se "Game

de 1837, recebendo o nome de Pedro

Changer" e tornou-se a obra

de Alcântara Maria Fernando Miguel

mais cara de sempre do

Rafael Gonzaga Xavier João António

artista.

Leopoldo Vítor Francisco de Assis

Em maio passado, em plena

Júlio Amélio; morrendo no mesmo
local, a 11 de Novembro de 1861.

pandemia, Banksy doou o

No entanto, antes de

quadro a um hospital de
Southampton, Inglaterra.
A obra foi agora

Trata-se de um conﬂito

completar 2 anos já falava português,

no cérebro, ou seja, o lado direito
do teu cérebro tenta dizer a cor,

alemão e francês. Aos 12 anos
dedicava-se ao estudo de ﬁlosoﬁa e

mas o lado esquerdo insiste em

muitas vezes escrevia artigos

vendida em leilão da

dizer apenas a palavra. Por este,

anónimos nos jornais nacionais sobre

Christie’s, em Londres, por

tal como tantos outros aspetos,

a importância das redes de caminhos

16,7 milhões de libras (cerca

podemos ver que o nosso
cérebro é uma “máquina”

de ferro para a modernização do país.

de 19,4 milhões de euros), um
valor recorde para obras do
artista.

magníﬁca e muito complexa, com
particularidades excepcionais,
atrevo-me mesmo a dizer que tal

uma

como diz um velho ditado “o mar
esconde muitos segredos” mas o

homenagem aos proﬁssionais

nosso cérebro esconde muitos

de saúde que nos mostra um

mais.

A

obra

é

rapaz a brincar com uma

Foi considerado um dos Reis
portugueses mais inteligentes e toda a
gente, depositava grandes esperanças
no seu reinado. No entanto, a sua
morte prematura, aos 24 anos, veio
entristecer toda a sociedade da época
e arruinar as expectativas da
modernização do país.

boneca de uma enfermeira,
com uma capa de superheroína, deixando de lado
brinquedos dos Batman e do
Homem-Aranha.
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Gonçalo Castro

Dicas de saúde e bem-estar
1. Fazer uma boa alimentação, devendo evitar os alimentos
industrializados, ricos em sal, açúcares e gorduras.
2. Beber muita água.
3. Praticar exercício físico regularmente.
4. Proteger a pele da exposição excessiva ao sol.
5. Ter boas noites de sono.

Eduardo Fernandes

A Saúde e as Artes.
No passado dia 15 de
Abril assinalou-se o Dia Mundial
das Artes!
A saúde mental é um
e l e m e n t o e s s e n c i a l p a ra o
completo bem-estar do ser
humano.
Na atualidade, surgem
diversos problemas psicológicos,
devido ao stress, a patologias, ao
avanço da idade, entre outras, os
quais comprometem a sensação
de bem-estar do indivíduo.
A Arte permite a
comunicação das emoções mais
complexas através das suas
práticas criativas, fornecendo,
deste modo, matéria de trabalho

Como manter a saúde e o bem-estar em tempos
de pandemia?
Para cumprir a quarentena de maneira correta, foi preciso
impor o distanciamento. A solidão causada por essas restrições
levantou o problema da saúde mental. Daí a importância dos
nossos hábitos e da nossa alimentação, pois são eles que nos

e uma base de comunicação
entre o paciente e o terapeuta.
Assim, é possível
recorrer à prática artística como
p ro c e s s o t e ra p ê u t i c o e d e
capacitação do indivíduo.

inﬂuenciam física e mentalmente. Saber quais os hábitos que
podemos priorizar neste momento de pandemia e quarentena
pode ajudar a minimizar as consequências físicas e emocionais de
tudo que está a acontecer em Portugal e no mundo.

Aqui ﬁca uma ilustração
que ﬁz sobre as Artes.

“DEITAR CEDO E CEDO ERGUER, DÁ SAUDE E FAZ CRESCER.”
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SUGESTÕES
Rodrigo Daniel

Victória Fernandes

Rodrigo Daniel

Explora um

Luke é um

n

rapaz

o

v

o

de

capítulo do

catorze anos

universo do
Spider-Man

que tem o
d
o
m

com

um

extraordinário

Peter Parker

de ouvir a

muito mais
experiente. Protagonizado por um
dos super-heróis mais emblemáticos
do mundo, Marvel’s Spider-Man
conta com a destreza acrobática, a
capacidade de improviso e o
manejo das teias que deram fama a
este trepador de paredes, ao
mesmo tempo que introduz
elementos nunca antes vistos num
j o g o d o S p i d e r- M a n . C o m a
utilização do parkour para te
movimentares pela cidade, as

música do
A touching, timely and tender
exploration of refuge and

universo. O
seu talento para o piano toca a

migration for the youngest

genialidade, como acontecia com

readers, this picture book offers a

o pai, mas o vazio e a revolta que

moving insight into the real

o súbito desaparecimento deste

journeys being made by children
today.

lhe deixou são difíceis de
ultrapassar e quase o levam a

From the winner of the V&A

percorrer os caminhos da

Student Illustration Award 2016.

marginalidade. Luke vê-se forçado
a assaltar a mansão de uma viúva

I love this book and I recommend
it to all my friends!

rica, mas o que vem a descobrir
no interior daquela casa
misteriosa é algo que mudará

interações únicas com o ambiente,

para sempre a sua vida. Um

um sistema de combate novo e a

romance maravilhoso e repleto de

ação estrondosa, este é um jogo do
Spider-Man como nenhum outro

suspense que capta na perfeição
o que é ser jovem no mundo de

que tenhas jogado antes.

hoje.

Guilherme Moura

Esta obra é sobre um menino chamado Bruno, de nove anos. Ele não tem consciência das terríveis
crueldades que são inﬂigidas pelo seu país a vários milhões de pessoas de outros países da Europa.
Tudo o que ele sabe é que teve de se mudar de uma confortável mansão em Berlim para uma zona
desértica, onde não há nada para fazer nem ninguém com quem brincar. Isto até ele conhecer Shmuel,
um rapaz que vive do outro lado da vedação de arame que delimita a sua casa e que, estranhamente,
tal como todas as outras pessoas daquele lado, usa o que parece ser um pijama às riscas.

Válter Domingues Lobo

Ultimamente, tenho-me interessado por Filosoﬁa, porque é um tema muito frequente em minha
casa! Pedi aos meus pais um livro de ﬁlosoﬁa para a minha idade e ofereceram-me vários livros
desta colação do escritor Oscar Breniﬁer. Todos eles têm perguntas difíceis na capa. Este livro,
que aqui deixo como sugestão, tem como título: O que é a vida? e responde a várias perguntas
como: Porque é que vivemos? Como podes ter uma vida feliz? Serás mais tarde um vencedor?
Porque é que a vida é difícil? Porque é que o homem existe? Porque é que morremos? Para cada
uma destas questões, são apresentadas várias respostas impressionantes! Recomendo!
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QUERIDO PROFESSOR MIGUEL OLIVEIRA:

Professor, gosto muito de si, está guardado no meu coração! Obrigada por tudo. (Ana Rita)
Professor, obrigada por nos apoiar nos momentos maus e bons, por cuidar de nós. Gosto muito de si!
(Bárbara)
Obrigado Professor por ser a nossa lareira na caverna, a nossa lâmpada na escuridão, o nosso guia no
meio escolar! (Diogo)
Obrigado por tudo o que fez por nós, professor, você vai ultrapassar isto. Espero que volte, em breve,
para a escola! (Eduardo)
O professor Miguel é o melhor professor para mim, é um pai da escola. (Erika)
Professor Miguel, neste ano letivo, você sempre me apoiou, por isso, com esta mensagem quero-lhe dar
o meu apoio neste momento. (Gonçalo)
Olá professor, eu sei o que tem passado nestas últimas semanas e queria dizer-lhe que o estou a apoiar
ao máximo! (Guilherme Moura)
Olá professor, eu sei o que lhe aconteceu estas últimas semanas e sinto pena, mas eu ajudo-o a
ultrapassar, desde que volte rápido, um grande abraço! (Guilherme Lemos)
Olá meu amigo professor Miguel, espero que esteja bem, hoje vou fazer-lhe uma homenagem, você é o
nosso pai da escola e a metade da nossa turma! (Guilherme Oliveira)
O Sr. Professor é a metade do coração da escola! (João Alves)
Professor Miguel, espero que esteja tudo bem consigo, forças para se sentir melhor! (Duarte)
Estamos aqui, sempre e quando precisar, nunca iremos embora, vamos sempre apoiá-lo. (Maria Alice)
Olá professor, espero que esteja melhor, desejo-lhe muita paz a si e à sua família, depois do que
aconteceu descansem e ﬁquem bem! (Leonor Oliveira)
Força, estamos consigo! Estamos com muitas saudades suas, as melhoras! (Leonor Rodrigues)
Professor, já estamos com muitas saudades suas e também das suas aulas, descanse e as melhoras!
(Maria Manuel)
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Você é espectacular e melhor não podia esperar, estará sempre no meu coração, você é um verdadeiro
campeão! (Martim)
Olá professor, espero que se encontre bem! Acredito que vai superar isto. Você é perfeito e um
professor maravilhoso! (Matilde)
Olá professor Miguel saiba que gosto muito de si e espero que volte em breve! (Rodrigo Almeida)
Olá, professor Miguel, sabemos o que aconteceu, mas vamos apoiá-lo sempre! (Rodrigo Vaz)
Querido diretor de turma, ﬁco muito triste pelo que aconteceu, sei que está muito triste, eu também
estou, só queria dizer que é o melhor diretor de turma do mundo! Gosto muito de si, abraços do seu
aluno. (Ruben)
Sempre gostei muito de si e continuarei a gostar! (Santiago)
Olá professor Miguel, lamento pelo sucedido, você sabe que estou aqui para qualquer coisa que
precisar. (Leonor Teixeira)
Olá, professor Miguel, sinto muito pela sua perda! Obrigada por ser o nosso apoio da escola, por nos
ensinar a ser pessoas responsáveis. Obrigada por nos proteger e obrigada por tudo o que fez por nós!
(Margarida)
Diretor de Turma, lamento pelo que aconteceu, não conheço a dor da perda, mas sei que está muito
triste! As melhoras. (Jonathan)
Não somos alunos, somos amigos, estas 28 pessoas sempre estarão consigo! (Soﬁa)
Algo especial é raro de se ter, 28 alunos escolheram você! (Tiago)
Neste momento tão triste da sua vida, quero que estas palavras o façam ESVOAÇAR um pequeno
sorriso. Dar-lhe através delas, o abraço que infelizmente não lhe pude dar ﬁsicamente quando mais
precisou. Quero que elas lhe levem muita força e amizade! O Professor é muito forte e vai conseguir
ﬁcar um bocadinho melhor a cada dia que passa. Tenho a certeza! Ontem e hoje pensei muito em si nas
aulas. E amanhã sei que vou pensar igual. Até voltar para nós, vou pensar em si TODOS os dias. Abraço
forte, muito sentido e do tamanho do Mundo. (Válter)
Obrigada pela sua dedicação, pela sua paixão pelo que faz, por tentar dar sempre o seu melhor e pela
pessoa que é! Sempre estará no nosso coração! (Victória)
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DIVERTE-TE A APRENDER
Bárbara Fernandes

Assim, o seu sofrimento

“A Vida Mágica da Sementinha” - ler ou não ler,
eis a questão.
Um livro é sempre um
bom companheiro. Ele está
sempre pronto para ser folheado.
As suas folhas estão cheias de
palavras e estas contam-nos
histórias. As histórias ajudam-nos
a desenvolver o pensamento
crítico, enriquecer o vocabulário,
a viajar e a sonhar.
A ação, as personagens, os espaços dão vida
ao cenário descrito nos livros e desenhado na nossa
imaginação. O livro, “A Vida Mágica da Sementinha”,
de Alves Redol, faz parte da leitura obrigatória para o

transforma-se em descoberta e bondade,
já que, do estudo, pretende-se produzir
melhores sementes, para se obter muita
farinha. Desta farinha se faz o pão e ele
ajuda a combater a fome.
Concluindo, este livro, como
todos os livros, conversam connosco.
Apesar do silêncio, as palavras contam
histórias mágicas. Portanto, ler “A Vida
Mágica da Sementinha”, é criar magia
dentro de nós. Com este livro, viajamos
para o mundo do impossível, mas,
quando regressamos, trazemos lições
que nos ajudam a viver num mundo feito
de pessoas… que precisam de viajar e
sonhar.

quinto ano. A Sementinha faz a sua jornada e, ao ler a
história, nós somos a sua companheira de viagem.
Talvez o Rouxinol se apaixone por mim e eu voe bem
alto, presa no seu bico para um ninho de fantasia. Aí

PODCAST
Bárbara Fernandes, Leonor Teixeira, Margarida
Camelo e Victória Fernandes.

encontrarei novos amigos, outras aves majestosas e
com elas descobrirei outras paisagens. Porém,

EM PODER DA FEITICEIRA

quando aterrarmos, num campo de milho, eu verei a
Sementinha a mergulhar na terra castanha e a criar

Depois de várias peripécias, a Sementinha

raízes, o caule e as folhas. Também a verei a crescer e

viu-se repentinamente “coberta por um manto

a transformar-se numa bela espiga amarela.
Por um lado, esta história é encantadora. Ela
faz-nos viajar no ciclo da vida. Um ciclo acompanhado

negro e ﬁcou às escuras”. Então, ouviu uma
voz que lhe disse: “ - Estás em casa da
Feiticeira dos mil feitiços!…”

pelos amigos que a vida nos vai colocando no
caminho. O amor vence tudo e, nesta história, temos
um amor impossível – um Rouxinol apaixona-se por
uma semente! O medo de mudar surge com a
Sementinha a ver as suas transformações. Nós
também estamos a mudar, ou seja, nós também
somos sementinhas.

Por outro lado, o destino desta

personagem é diferente. Ela não se transforma em
pão, mas em ciência.

Ouçam aqui a nossa leitura deste maravilhoso
excerto da Obra de Alves Redol, A Vida
Mágica da Sementinha.

Apesar de ser cortada, ela é alvo de estudos e
de experiências.

https://youtu.be/FhJ0aQnLgF4
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ILUSTRAÇÕES
Bárbara Fernandes

Rodrigo Daniel

Guilherme Moura

Diogo Freitas

Leonor Teixeira

Válter Domingues Lobo

Guilherme Oliveira
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GASTRONOMIA
Érika Mota

Maria Leonor Rodrigues

NEGRA MALUCA

INGREDIENTES
4 ovos
1/2 chávena de açúcar
2 chávena de farinha
1 chávena de oleo

QUINOA COM LEGUMES

1 chávena de leite
1 chávena de chocolate em pó
1 colher de sobremesa de fermento

INGREDIENTES

PREPARAÇÃO

•

1 xícara ( chá ) de quinoa

•

1/2 xícara (chá ) de cenoura ralada

Misturar todos os ingredientes e levar

•

1/2 xícara ( chá ) de tomate cherry

ao forno a 180 ° durante 45 minutos.

•

1/2 xícara ( chá ) de brócolos cortados em buquês pequenos

•

1/2 cebola (pequena ) picada

•

1 colher (sopa ) de azeite

•

1/2 colher ( café ) de sal

•

Salsa picada a gosto

•

Pimenta gosto

PREPARAÇÃO
1.

Cozinhe os brócolos “al dente” e reserve.

2.

Ferva 1 xícara (chá) de água.

3.

Coloque a quinoa para cozinhar na água fervendo por 10 minutos, mexa e reserve, a água vai evaporar quase
toda.

4.

Refogue a cebola no azeite até ﬁcar transparente, coloque os brócolos, a cenoura ralada, a quinoa, a salsa, a
pimenta, o sal misture bem por 2 minutos.

5.

Coloque os tomates cherry cortados ao meio.

6.

Está pronta para servir.
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ENTRETENIMENTO
Jonathan Oliveira, Eduardo Fernandes.

FRUIT CROSSWORD

SOPA DE LETRAS

Nesta sopa de letras estão 16 palavras relacionadas com a Escola.
Descobre-as!
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ANEDOTAS
Que animal é primeiro preto, depois branco, depois preto outra vez,

FICHA TÉCNICA:

branco novamente?
Um pinguim a cair pelas escadas abaixo.

Nome: Esvoaçar
Diretor: Válter Domingues Lobo

Porque é que os peixes não

O que resulta da união entre um

falam?

ouriço e uma serpente?

Para não meterem água!

Arame farpado.

O Presidente da Câmara esta a dar uma ordem ao secretário:
- Por favor, convoca uma reunião para sexta-feira.
- -Senhor Presidente - responde o secretário - , sexta-feira é com x ou com

Coordenadores: Professora
Gabriela Castro e Professor Miguel
Oliveira
Desporto e Saúde: Gonçalo Castro,
Rodrigo Vaz, João Guilherme, Tiago
Barros.
Gastronomia: Maria Leonor
Rodrigues, Érika Mota.
Notícias: Santiago Melo.
Reportagem: Martim Lima,
Guilherme Oliveira, Guilherme
Lemos.

s?
- Hum… marca para segunda-feira.

ADIVINHAS

Curiosidades: Soﬁa Santos,
Margarida Camelo, Guilherme
Moura, Maria Leonor Oliveira, Maria
Leonor Rodrigues.
Entrevista: Ana Rita Lopes, Ruben
Magalhães, Válter Domingues
Lobo.

Faça frio ou faça calor,
Ando sempre com cobertor.

Artigos de Opinião: Bárbara
Fernandes, Diogo Freitas, Válter
Domingues Lobo.

A limpar a vida
E a madrasta faz-me sofrer.
A fada de mim teve pena,
E ao baile o príncipe fui ver.

CÚMULOS

Era uma vez um homem tão preguiçoso, tão preguiçoso, tão preguiçoso…
que chamou os bombeiros para lhe apagarem a luz.

Qual é o cúmulo de um pastor?
Adormecer a contar as ovelhas.

Era tão alto, tão alto que tropeçou
na quinta-feira e só caiu no
domingo.

Passatempos: Jonathan Oliveira,
Eduardo Fernandes.
Ilustração: Bárbara Fernandes,
Diogo Freitas, Rodrigo Daniel,
Leonor Teixeira, Válter Domingues
Lobo, Guilherme Oliveira,
Guilherme Moura.
Música: Victória Fernandes, Bárbara
Fernandes, Ana Rita Lopes, Duarte
Ribeiro.
Sugestões: Rodrigo Daniel, Maria
Manuel Marinho, Guilherme Moura,
Maria Alice, Victória Fernandes.
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