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 O verão está tão perto que 

nos atropela de felicidade! 

 V o á m o s n a s a s a s d a 

imaginação mas, agora, tudo o que 

queremos é planar na nossa própria 

rota, sem nuvens, sem destino, 

apenas com o sol a iluminar as 

nossas conquistas! 

 Soltamos os nossos sonhos, 

livres, de encontro ao céu azul! 

 Abram páginas a novos 

capítulos, criem espaço para novas 

histórias, acreditem nos sonhos que 

insistem em nos vos largar e, 

sobretudo, gostem de acreditar em 

vós e no espírito comum que nos 

parece unir a todos. 

 Acreditamos em laços e em 

elos! 

 A criança que temos dentro 

de nós faz com que o “1º de junho” 

pareça uma brincadeira, porque nós 

acreditamos que crescer é algo de 

permanente e contínuo! 

 Acreditamos nos talentos 

de cada um e, sobretudo, no 

caminho da descoberta de tudo que 

nos leva até nós! Asseguramos que 

está tudo ao nosso alcance! 

 Consideramos que “sonhar, 

sonhar, sonhar…!” é “Alcançar, 

alcançar, alcançar…!” 

 A equipa “Esvoaçar” deseja 

a todos/as umas boas férias e 

relembra toda a comunidade 

educativa da nossa máxima: 

“O céu é o limite!”

NOTÍCIAS 

Gonçalo Castro 

Dia dos Oceanos. 

O dia dos oceanos celebra-se a 8 de junho. A 

celebração dos oceanos teve origem na Conferência da ONU 

sobre Ambiente e Desenvolvimento, que se realizou na cidade 

brasileira do Rio de Janeiro, em 1992. Em 2008, as Nações 

Unidas decidiram que o dia 8 de junho passaria a ser 

designado como o Dia Mundial dos Oceanos, tornando-se a 

data oficial. 

Os oceanos cobrem três quartos da superfície da Terra, 

contêm 97% da água e representam 99% do espaço vital do 

planeta em volume. Além disso, fornecem alimento, energia e 

também são vias de transporte de pessoas e de produtos. 

Estima-se que cerca de 3 bilhões de pessoas dependam de 

áreas marinhas e costeiras para a sua subsistência, incluindo a 

pesca, transporte, turismo e comércio. Por tudo isso, é essencial 

que eles sejam preservados.  

Infelizmente, os impactos da poluição também se 

fazem sentir nos oceanos. Cerca de 80% da poluição que 

encontramos no mar é de origem terrestre, como a presença de 

plásticos no mar e descarga de efluentes domésticos e 

industriais. A presença de plástico é considerada uma das 

principais causas atuais de danos ao meio ambiente marinho. 

Afinal, cerca de 13 milhões de toneladas de plástico acabam 

nos oceanos todos os anos. E estima-se que até 2050, existirá 

mais plásticos que peixes nos mares! 

Como consequência desse mar de plástico, 90% das 

aves marinhas têm fragmentos de plásticos no estômago, o que 

provoca a morte de 100 mil animais marinhos por ano, além de 

outros danos. Para diversas espécies de animais marinhos, é 

difícil distinguir o que é plástico e o que é alimento. Muitos 

deles acabam por morrer com os seus sistemas digestivos 

repletos de plástico. 

Por isso, é fundamental comemorar o dia dos oceanos, 

lembrar e sensibilizar as pessoas para a sua importância e 

proteção. 

EDITORIAL
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Santiago Melo 

Fafenses na formação num clube da I Liga. 

Tal como eu, há mais 4 (quatro) jogadores na Academia do 

Vitória Sport Clube, na formação do ano 2010 (Sub-11). 

Eu e mais 2 alunos/jogadores somos da escola Prof. Carlos 

Teixeira, sendo os outros 2 alunos da escola EB 2/3 de Santa Cristina 

de Arões. 

Nós pertencemos aos quadros da formação do VSC, para 

podermos evoluir tanto a nível de futebol como seguirmos a matriz 

na nossa educação escolar.  

De realçar que, durante a época desportiva, somos 

obrigados a ter boas notas e enviar as mesmas no final de cada 

período letivo, no contexto educativo da formação do VSC, que se 

rege pela obtenção de boas notas para podermos continuar a 

praticar, naquela academia de futebol, a nossa formação. 

Há mais ou menos um mês que temos tido treinos 

presenciais na academia, sempre com o intuito de estarmos bem 

fisicamente e focados na nossa aprendizagem, tanto desportiva 

como letiva.  

Foi criado pela AF Braga, um torneio chamado ESPERANÇA, 

isso devido à situação pandémica do COVID-19, no qual várias 

equipas a nível nacional participam, para a prática de um dos 

desportos mais populares e mais apreciados pelos jovens da nossa 

idade. 

Em síntese, a nossa formação na academia do VSC, é a 

junção da prática do deporto com a noção da aprendizagem no 

nosso dia-a-dia com a escola. Onde se desenvolvem valores muito 

importantes como o trabalho em equipa, a amizade, a 

camaradagem e o conhecimento. Valores importantes para vivermos 

numa sociedade mais agradável. 

O desporto é importante para um corpo saudável e uma 

mente pura. 

“Nós pertencemos aos 

quadros da formação do 

VSC, para podermos 

evoluir tanto a nível de 

futebol como seguirmos a 

matriz na nossa educação 

escolar.” 

“De realçar que, durante a 

época desportiva, somos 

obrigados a ter boas notas e 

enviar as mesmas no final 

de cada período letivo…” 

“Onde se desenvolvem 

valores muito importantes 

como o trabalho em 

equipa, a amizade, a 

camaradagem e o 

conhecimento. “



JORNAL ESCOLAR DIGITAL 5ºA - A.E.PROF. CARLOS TEIXEIRA-FAFE

4

ARTIGO DE OPINIÃO 

Diogo Freitas 

Dia Internacional do Brincar. 

No dia 28 de maio, assinalou-

se o Dia Internacional do Brincar. O 

Dia Internacional do Brincar foi criado 

d u r a n t e a 8 ª C o n f e r ê n c i a 

Internacional de Ludotecas em 

Tóquio, no ano de 1999, por iniciativa 

da então presidente da  International 

Toy Library Association (ITLA) – Freda Kim. Foi celebrado pela primeira vez em 

2000 e reconhecida no calendário da UNICEF. Foi escolhido o dia 28 de Maio 

por ser o dia de aniversário da ITLA. 

Todos os anos é escolhido um tema para a celebração da data. Este 

ano o tema escolhido foi “Brincar é Saúde”! 

Este dia relembra que o brincar é um direito (artigo 31º da 

Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas) e uma alegria 

essencial para pessoas de todas as idades. O brincar traz vantagens como a 

diversão, a educação, o aumento da concentração, criatividade, exploração e 

convivência. Os pais devem participar nas brincadeiras dos seus filhos. Desta 

forma, fomenta a ligação afetiva entre eles e a criança aumenta o seu 

interesse e motivação, enquanto desenvolve diversas capacidades.  

Brincar é uma das atividades mais importantes para mim e para todas 

as crianças, pois permite-nos tomar conhecimento do mundo, desenvolver as 

capacidades intelectuais, criatividade, imaginação, sentido figurativo e 

representativo. 

Na minha opinião, brincar é uma atividade essencial para o 

crescimento de todas as crianças, que deve ser sempre incorporado na rotina 

diária das mesmas. É também imprescindível não encarar o brincar como uma 

atividade para manter as crianças sossegadas e entretidas, mas encarada 

como uma atividade estimulante para o desenvolvimento infantil.  

Além disso, brincar é uma necessidade que todos nós temos. Não se 

tem que ser rico, qualquer lugar serve. E tu, já brincaste hoje? 

Maria Alice Cosinha 

A Poluição da Natureza. 
  

Aproxima-se o verão e a minha 

grande preocupação vai para a 

Natureza e a sua preservação. 

A maior  parte da poluição na 

Natureza é causada pelos 

humanos como: destruição de 

h a b i t a t s , d e s fl o re s t a ç ã o , 

incêndios, alterações climáticas 

e muitas mais. 

O que mais me preocupa é a 

destruição de habitats porque 

as máquinas cortam as árvores, 

e tudo à sua volta, e muitos 

animais ficam sem casa e têm 

de fugir ou morrem. 

Compreendo que as árvores 

são necessárias para, por 

exemplo, construir coisas de 

madeira e papel mas não era 

necessário cortar as árvores 

todas seguidas e destruir os 

habitats.  

Para ser sustentável tem que se 

ter uma atitude responsável! 

E u d e f e n d o a N a t u r e z a 

sustentável! 
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ARTIGO DE OPINIÃO 

Ana Rita Lopes 

Dia da Criança. 

  

 No dia 1 de junho, celebrámos o Dia Mundial da Criança. Esta é uma das datas mais felizes para cada 

criança, porque é com ela que celebramos e homenageamos as crianças e o seu espírito da infância. 

 O Dia Mundial da Criança é uma data comemorativa que visa homenagear todas as crianças do mundo. 

Foi pela primeira vez proposta em 1925, em Genebra, na Suíça, mas não durou muito. Em 1950, a ideia voltou 

a ganhar forma, e tornou-se mais ampla, sendo este o ano em que é creditada a criação da festa. Finalmente, 

o dia foi instituído pela Assembleia Geral da ONU, em 1959, depois da mesma ter criado a Declaração dos 

Direitos da Criança, a 20 de novembro. Desde aí, começou a celebrar-se uma vez a cada ano, até aos nossos 

dias. 

 Embora em Portugal celebremos esta festa a 1 de junho, como acontece também em outros países, a 

data é também comemorada noutros dias. No Brasil, 20 de novembro foi o dia assinalado. Na África do Sul, 

por exemplo, já não existe um dia fixo, pois é celebrado no primeiro sábado de novembro. Contudo, mesmo 

com estas pequenas diferenças, a sua comemoração é um consenso, independentemente do dia, todos os 

países o celebram. 

 Na minha opinião, é cada vez mais importante celebrar este marco, porque constituí uma recompensa 

para cada criança, numa luta para que os nossos direitos sejam respeitados, já que, cada vez mais, são 

violados. Muitas crianças são maltratadas todos os dias, outras forçadas a trabalhar, torturadas, sem direito a 

brincarem, rirem, dançarem nem a serem o que realmente são: crianças. Mais de 365 milhões de crianças 

morrem, todos os anos, de fome, em países como Angola e Moçambique. (Fonte: UNICEF). É cada vez mais 

necessário promover a fraternidade e o bem-estar das nossas crianças, porque elas são o futuro do nosso país, 

e isso passa por adotar medidas que melhorem a qualidade e a educação para cada um dos jovens. 

 Não devemos deixar morrer a criança que vive em nós, porque, como uma vez disse o grande poeta e 

escritor português, Fernando Pessoa, «Grande é a poesia, a bondade e as danças... / Mas o melhor do mundo 

são as crianças, / ...». 

Ruben Magalhães 

No dia Mundial da Criança desenhei 

dois amigos unidos dentro de um 

coração com a mensagem: 

“Ser Criança é ser Feliz”

Vamos todos brincar, ser amigos e, 

mais importante que tudo, sorrir 

todos os dias de felicidade! 
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ENTREVISTA.   

Prof. Luís Novais - Matemática e Ciências Naturais - AE Prof. Carlos Teixeira. 

Por Eduardo Fernandes, Jonathan Oliveira e Válter Domingues Lobo 

 Na 5ª edição do “Esvoaçar”, 

última edição deste ano letivo, 

resolvemos entrevistar o Professor 

Luís Novais. A ideia surgiu logo após 

nos ter sido comunicado que o 

Professor Lu ís tem uma horta 

pedagógica, assim como uma criação 

de canários!  

 F i c a m o s l o g o m u i t o 

entusiasmados com a ideia de ficar a 

conhecer todos estes recantos na 

nossa própria escola! Alguém sabia 

que na nossa escola temos uma horta 

e criação de canários?  

 Como todos sabem, as hortas podem e devem desempenhar vários 

papéis na comunidade escolar. Consideramos que promovem uma maior 

consciencialização para uma alimentação saudável e para uma maior 

consciência e responsabilidade ambiental!  

 Para além disso,  é uma ideia muito sustentável, desenvolve valores 

humanos, aproxima os alunos à natureza e a outras matérias que tenham a 

ver com ela, estimula os nossos sentidos, é um espaço de aprendizagem pois 

a horta é uma verdadeira sala de aula ao ar livre, inspira a mudanças de 

cultura e também de comportamentos! Obrigado por tudo, Professor Luís! 

Bons cultivos e até breve!  

 Fale-nos um pouco de si, do seu percurso pessoal e profissional. 

 Sou professor nesta escola há mais de 20 anos e sou aqui de Fafe. 

 Como surgiu a ideia de ter criado uma horta pedagógica na 

escola? Há quanto tempo? 

 A ideia de criar uma horta pedagogia aqui na escola surgiu há 3 anos, 

com o projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular que foi implementado 

nessa altura com base experimental, no entanto a primeira horta pedagógica 

criada por mim foi há 32 anos atrás, numa escola de Celorico de Basto. 
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 De todas as tarefas inerentes ao trabalho da horta, o que mais 

gostam de fazer? 

 Há alunos que preferem tratar dos canários e há outros que preferem 

a horta, tudo vai de encontro aos interesses dos alunos. 

 E em relação aos canários, já era criador antes? 

 Já era criador antes, mas com pouca experiência, no entanto sempre 

com vontade de aprender ensinando. 

 Sendo professor de Ciências Naturais, isto é um complemento 

para a sua grande paixão: a natureza? 

 Esta paixão por aves e natureza já vem da minha infância, uma vez 

que, já o meu pai era criador de canários e alguns dos meus familiares eram 

também criadores de pombos, para além de termos terrenos, nos quais 

trabalhávamos. 

 Qual a reação dos seus alunos perante este projeto no âmbito 

escolar? 

 Foi uma agradável surpresa, uma vez que eles empenharam-se a 

100% neste projeto. 

  

 O que representa para si todo este projeto? 

 Uma grande melhoria no processo de aprendizagem dos alunos. 

 O que é para si o futuro? 

 Para mim o futuro é um pouco do que venho fazendo, pois penso que 

toda a aprendizagem tem que passar pela aquisição de conhecimentos novos 

por parte dos alunos e pela experimentação de conhecimentos antigos em 

projetos novos. 

A agricultura urbana contribui para 

reduzir as emissões de CO2  e 

aumentar a sustentabilidade.  

Seja amigo do ambiente!
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Prof. Ermelinda Martins- Piano - 
Academia de Música José Atalaya. 

Por Diogo Freitas e Rodrigo Vaz 

Nesta edição do “Esvoaçar”, decidimos entrevistar 

a professora Ermelinda Martins que é a nossa 

professora de piano. Ela tem marcado muito a 

nossa vida graças à sua competência, sabedoria, 

paciência e organização.  

Rodrigo Vaz (RV): Há quantos anos e exerce 

esta profissão?  

Ermelinda Martins (EM): Exerço a profissão de 

professora de piano há dezasseis anos. 

Diogo Freitas (DF): Ser professora de música 

fazia parte dos seus planos? 

EM: Inicialmente, não fazia parte dos meus planos 

ser professora de música… (risos). Enquanto 

estudante, o meu foco era estudar piano, evoluir e 

aprender cada vez mais. Depois foi surgindo a 

possibilidade de dar aulas. Portanto, ensinar 

música é uma vocação que fui descobrindo ao 

longo do tempo.  

RV: Há quanto tempo se encontra ao serviço da 

Academia de Música José Atalaya? 

EM: Leciono na Academia de Música José Atalaya 

há onze anos. 

DF: Qual é a sua formação académica? 

EM: Comecei por estudar no Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian de Braga, onde tive 

aulas de piano com a professora Ivete Rebelo.

Para além de piano, também tive outras disciplinas 

relacionadas com o curso de música com outros 

professores. Depois fui estudar para a Escola 

Superior de Música e Artes do Espetáculo, na 

ESMAE. Também aqui tive várias disciplinas ligadas 

à música e tive aulas de piano com o professor 

Miguel Borges Coelho. Para além disso, também fiz 

a lguns Masterc lass com professores que 

contribuíram muito para a minha formação, como 

por exemplo Helena Sá e Costa, Pedro Burmester, 

Vitaly Matrgulis, Paul Badura - Skoda. 

RV: Quando é que surgiu a sua paixão pela música? 

EM: A minha paixão pela música foi acontecendo…. 

Fui-me apercebendo que a música e o piano se 

tornaram parte de mim, tal como o simples pensar, 

respirar. A música e o piano são de tal forma uma 

parte importante da minha vida que já não consigo 

imaginar o meu percurso sem eles.  

DF: O piano é o seu instrumento favorito, ou existe 

outro? 

EM: O piano é o meu “veículo” de expressão da 

música. É uma espécie de extensão de mim própria, 

como se fosse um braço, uma perna, a voz… (risos) 

É através do piano que eu falo música. De facto, 

nunca pensei se seria o meu instrumento favorito! 

Creio que tenha sido uma coincidência. Uma amiga 

começou a aprender e eu tive curiosidade. O piano, 

por acaso, foi o primeiro instrumento que 

experimentei e ainda bem! Quanto aos outros 

instrumentos, cada um tem particularidades 

diferentes… O meu instrumento é o piano. 

RV: Qual é a sua obra favorita para piano? 

EM: É uma pergunta difícil de responder! Cada 

obra é uma experiência e uma vivência diferente. O 

piano tem um repertório muito extenso, uma vez 

que muitos compositores escreveram para piano. 

Por isso, não consigo dizer qual será a minha obra 

favorita. Muitas vezes, tem a ver com a disposição 

da pessoa, do seu estado de espírito, da época da 

vida. Há alturas em que nos identificamos mais com 

umas obras o que com outras. 
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No fundo, cada obra relaciona-se, de certa forma, 

com as experiências de vida de cada um. Vamos 

aprendendo, conhecendo e as obras acabam por 

fazer parte de nós e da nossa experiência. 

Portanto, escolher uma obra preferida é como 

escolher o momento preferido da minha vida, são 

tantos os momentos que se torna muito difícil a 

escolha. 

DF: Na sua opinião, qual é o instrumento mais 

difícil de tocar/aprender e porquê? 

E M : O i n s t r u m e n t o q u e t o c o é p i a n o, 

experimentei alguns, mas acabei por optar pelo 

piano. Estar a referir que um instrumento é mais 

difícil de tocar/aprender que outro não me parece 

uma resposta muito acertada, uma vez que cada 

instrumento tem as suas particularidades. 

Depende da experiência pessoal de cada um, da 

sua vivência, do tempo que se dedica à 

aprendizagem do instrumento, das expectativas 

que cada um tem. Deste modo, na minha opinião 

todos os instrumentos são interessantes e têm as 

suas especificidades.  

RV: Que requisitos deve ter um aluno para seguir 

a área da música? 

EM: Os requisitos necessários para a música são 

como em qualquer área. Primeiro, deve querer 

seguir música, depois é uma questão de gestão 

de expectativas e dos objetivos de cada um. É 

necessário fazer todo o trabalho para alcançar os 

objetivos pretendidos. 

DF: Quer deixar um conselho para quem está a 

iniciar o seu percurso no piano?  

EM: A música é uma área maravilhosa! O piano é 

um instrumento fantástico! É um instrumento 

harmónico, nós conseguimos estudar várias vozes 

ao mesmo tempo, é muito independente. Mas, 

independentemente de quem está a aprender 

piano ou outro instrumento, o mais importante é 

ouvir música, ir a concertos, procurar bons 

professores e boas escolas de música e procurar 

conselhos de músicos experientes. 

RV: Qual foi o momento mais feliz que viveu 

exercendo esta profissão? 

EM: São muitos…(risos), são muitos…! Ver um aluno 

a tocar um concerto, por exemplo, a tocar em 

público, ou até mesmo, quando a nível de sala de 

aula, um aluno consegue superar as expectativas 

criadas, até mesmo nas coisas mais simples, 

curiosidades manifestadas pelos alunos para a 

aprendizagem, são sempre momentos muito felizes. 

DF: Se tivesse uma máquina do tempo, qual seria o 

compositor que entrevistaria? 

EM: Uau…!! Eu acho que Beethoven, pois foi um 

compositor que me fascinou desde o início do 

estudo da música, até pelas especulações em torno 

da sua vida, pela sua personalidade e pelo facto de 

se dizer que este compositor perdeu a audição. 

Importa também referir que este compositor nos 

deixou obras absolutamente maravilhosas.  

RV: Pode completar a seguinte expressão, ser 

professora é para si… 

EM: Uma alegria muito grande! Uma aprendizagem 

todos os dias e uma profissão que gosto muito! 

A entrevista terminou com a sensação que 

continuaríamos a “ouvir a melodia”! Este foi um 

momento simples e agradável, pois esta 

e n t r e v i s t a f o i , s e m d ú v i d a , u m a b o a 

oportunidade para conhecer um pouco mais o 

percurso e as preferências da nossa professora 

de Piano, Ermelinda Martins. A cortina pode 

ocultar o mestre, no nosso momento de atuação, 

mas não a sua dedicação. No palco, não estamos 

sós, porque a professora que nos ensina 

acompanha-nos em cada nota musical e o seu 

talento também se expressa através dos seus 

alunos. Por isso, agradecemos imenso à 

professora Ermelinda por nos ter dado esta 

oportunidade e de mostrar que a música é uma 

paixão. Como diz o filósofo “nada de grande se 

faz no mundo sem paixão”.  
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Dr. Pompeu Martins - Vereador do 
Desporto do Município de Fafe. 

Por Rodrigo Vaz 

Nesta edição do “Esvoaçar”, continuo a explorar a temática do 

desporto. Por isso, resolvi entrevistar o Dr. Pompeu Martins, 

vereador com o pelouro do desporto da Câmara Municipal de 

Fafe. O planeta, o país, Fafe e o desporto vivem momentos 

difíceis por causa da pandemia. Porém, o desporto é uma 

necessidade social com impacto na vida das pessoas. Contudo, 

há uma abertura promovida pelo fim do confinamento. O 

passado é pretérito, mas ele deixou a sua marca. Com menos 

receitas, menos participação, como será que o desporto vive ou 

sobrevive em Fafe? A Câmara está atenta e procura ajudar a 

atividade desportiva na cidade Justa. 

Rodrigo Vaz (RV): O desporto é um dos seus pelouros. Quais 

são as atividades desportivas federadas existentes na nossa 

Cidade? 

Pompeu Martins (PM): Na nossa cidade existe o desporto 

federado e o não federado. Desporto não federado significa 

que não está dependente de nenhuma federação, ou seja, 

nenhuma federação diz como se deve praticar o desporto, cada 

qual pratica à sua maneira. Dentro do desporto não federado, 

existem associações que têm diversas modalidades. Em Fafe, 

existe uma grande associação que se chama “Associação das 

Modalidades Amadoras de Fafe” que se ocupa da organização 

do campeonato de futebol de 11 e de futsal não federado. Esta 

associação agrega todas as associações amadoras do concelho 

de Fafe que não estão federadas na Associação de Futebol de 

Braga, mas que querem, de igual forma, ter os seus torneios de 

futebol e futsal. Portanto, em relação ao desporto não federado, 

em temos genéricos, significa que não há uma federação que os 

regula.  Quanto ao desporto federado, há várias modalidades. 

Temos o futebol e, embora a Associação Desportiva de Fafe seja 

o clube mais emblemático do nosso concelho, há também um 

conjunto de outras equipas que não estão no campeonato 

nacional, mas também são reguladas pela Associação de 

Futebol de Braga, que pertencem à Federação Portuguesa de 

futebol ligadas ao desporto mais regional. Ao mesmo tempo, 

também federado, existe o futsal com duas equipas, o Grupo 

Nun’Alvares e a Associação Desportiva de Fafe; o Andebol 

Clube de Fafe; a patinagem artística do Grupo Nun’Alvares, o 

basquetebol dos Restauradores da Granja e a petanca.  Ao nível 

de desportos individuais temos o ténis, a natação, o atletismo, 

ciclismo, BTT, enduro, xadrez e o pedestrianismo. 

RV: Qual é ou como a Câmara participa ou apoia essas 

iniciativas desportivas? 

PM: O apoio da Câmara às atividades desportivas divide-se 

genericamente em três partes: primeira o apoio a eventos, por 

exemplo, quando se realiza o Fafe trail (iniciativa do Fafe Runners), 

a Câmara apoia esse evento desportivo, nomeadamente na 

organização dos locais das provas, ao nível da polícia municipal 

para a organização dos espaços e também com um subsídio 

financeiro para ajudar nas despesas que têm com as provas. 

Segundo, o subsídio financeiro que a Câmara atribui para que as 

associações desenvolvam o seu trabalho desportivo ao longo do 

ano. Por último, quando uma associação pretende construir ou 

requalificar, a Câmara, todos os anos, dispõe de uma verba para 

ajudar a terem melhores instalações desportivas no seu espaço.  

RV: Sabendo da importância do futebol para os portugueses, 

que outro desporto poderá representar melhor a nossa 

cidade? Ou seja, que leve Fafe ao país ou mesmo ao mundo? 

PM: Como já foi referido anteriormente, para além do futebol, há 

outros desportos que representaram e continuam a representar 

muito bem a nossa cidade e que levaram e continuam a levar o 

nome do nosso concelho além-fronteiras. É, por exemplo, o caso 

do futsal, uma modalidade que está em grande crescimento no 

nosso concelho. Crescimento este que tem sido tão relevante ao 

ponto da equipa feminina do grupo Nun`Alvares ter disputado a 

final da taça da liga com o Benfica e, embora tenha ganho o 

Benfica, ficou em segundo lugar nessa competição da taça da 

liga. Essa mesma equipa, no campeonato nacional de futsal da 

primeira divisão onde jogam, ficou, também, em segundo lugar. 

São, portanto, vice-campeãs nacionais de futsal que é algo 

extraordinário para uma cidade com a dimensão de Fafe. 

Acrescentando a tudo isto, ainda nesta equipa de futsal feminino, 

4 atletas já ganharam medalhas de ouro nos jogos olímpicos. 

Neste momento, também há 4 atletas que dessa mesma equipa 

foram chamadas para a seleção nacional, estando agora, a fazer 

estágio com a seleção nacional para representar Portugal nos 

próximos jogos de futsal. Outra modalidade que tem 

representado muito bem a nossa cidade é a natação. Nesta 

modalidade, a Associação Desportiva de Fafe tem alcançado 

muito bons resultados. Aliás, há uma atleta olímpica chamada 

Diana Durães que, neste momento, está ao serviço do Sport 

Lisboa e Benfica e irá aos jogos olímpicos de Tóquio e, pela 

primeira vez, vamos ter uma atleta fafense a participar nos jogos 

olímpicos, embora também já houve um fafense a participar 

nestes mesmos jogos, contudo representou a seleção francesa, 

porque era lusodescendente e tinha dupla nacionalidade. 

A equipa de patinagem artística do Grupo Nun’Alvares é uma das 

melhores de Portugal e uma presença constante no campeonato 

europeu da modalidade. 

Existe também em Fafe as artes marciais com ótimos resultados e 

com muitas medalhas. Aliás, nesta modalidade, temos campeões 

da europa e nacionais. Temos também o andebol. Há muitos anos 

que Fafe também é referência na formação do andebol. Neste 

momento, esta modalidade está na segunda divisão, mas durante 

muito tempo, esteve na primeira divisão a nível nacional. No
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desporto adaptado, a Cercifaf tem-nos dado campeões da 

europa com muitos atletas, principalmente na área do atletismo, 

mas também no andebol.  

A nossa equipa de futebol da Associação Desportiva de Fafe 

tem dado aos fafenses muitas alegrias e é a grande referência 

local no desporto de competição a participar no campeonato 

nacional. 

Como vês, embora pequena, a cidade de Fafe tem dado cartas 

ao nível do desporto em várias modalidades.  

RV: Será que o desporto, em Fafe, irá recuperar da 

pandemia? 

PM: Estamos a passar momentos muito difíceis. A pandemia 

mexeu com a vida de toda a gente de todo o mundo. Estamos a 

tentar vencer essa fase com a vacinação que está em curso, mas 

naturalmente, esta paragem fez com que houvesse grandes 

prejuízos. Por exemplo, a Associação Desportiva de Fafe que 

tinha geralmente mais de 2000 pessoas a assistir aos jogos e 

pagavam os seus bilhetes, deixou de ter essa fonte de 

rendimentos porque as pessoas deixaram de poder ir aos jogos. 

Este problema estende-se também  a outras associações com 

dimensões variáveis. 

Para fazer face a esta situação, a Câmara Municipal esteve e está 

ao lado das associações e tem atribuído apoios para que elas 

passem o melhor possível por este momento de paragem. Claro 

que associado a este problema financeiro, o outro problema 

teve a ver com a paragem, pois as pessoas ficaram impedidas 

de praticar desporto. Mas, felizmente, já podemos voltar à 

prática do desporto, sempre com muito cuidado respeitando as 

regras da Direção Geral de Saúde.  

RV: Este artigo é para o jornal da minha turma, 5.ºA. Qual é a 

mensagem que gostaria de deixar para nós, crianças, como 

vereador do desporto? 

PM: Gostava de saudar a vossa iniciativa de ter um jornal 

escolar. A primeira entrevista que fiz em toda a minha vida foi no 

5.º ano. Nessa altura, também tínhamos um jornal escolar e 

coube-me a mim entrevistar o presidente da Câmara da altura, o 

Dr. Parcídio Summavielle. Gostei tanto de fazer entrevistas que, 

quando cresci, quis ser jornalista e acabei por ser jornalista 

profissional durante uns tempos. Fiz rádio, escrevi para jornais. 

Portanto, dou-vos os parabéns por experimentarem fazer 

jornalismo, falarem com as pessoas que governam a cidade, 

que governam as instituições para saberem como é que tudo 

funciona.  

RV:  Qual foi a pergunta que eu não fiz e considera 

importante para nós? 

PM: A pergunta que eu gostava que me fizessem é talvez 

perguntarem-me o que é a política? A política não é só a 

política dos partidos políticos, é também o que estás a fazer 

agora. A política são tomadas de decisão, são pensamentos 

sobre aquilo que nos diz respeito a todos, não só a nossa 

vida individual, mas também quando temos um movimento, 

um projeto em comum, no sentido que há uma interação para 

perceber as coisas que existem na sociedade, conhecer o que 

desconhecíamos. O clube dos pequenos leitores a que pertences 

é disso exemplo. Vocês não estão sozinhos, mas em interação 

com os outros, em nome de uma ideia de que a cultura é algo 

positivo para as pessoas. Ora, isso é uma atitude política, isto é, 

termos uma ideia em que acreditamos e pela qual lutamos e 

praticamos. A política é, portanto, esta forma de vivermos em 

conjunto, de nos preocuparmos uns com os outros. Claro que 

depois existe uma estrutura de partidos políticos. Estes existem na 

nossa sociedade, uns mais à esquerda outros mais à direita, ou 

seja, os partidos têm um conjunto de valores e as pessoas que 

aderem a esses partidos acreditam nesses mesmos valores e vão 

lutar para que aquela sociedade seja coerente com os valores que 

defendem. Eu fui eleito pelo meu partido para estar aqui e, ao 

longo destes anos, tenho uma série de compromissos que tenho 

de cumprir. Trabalho, portanto, numa Câmara que é a Câmara 

Municipal de Fafe, um local onde existem pessoas que 

representam todos os fafenses e todos os partidos e estamos a 

trabalhar para que exista uma terra cada vez melhor e onde haja 

mais participação. Quando olham para a Câmara Municipal e para 

a Junta de Freguesia, têm que sentir que também é a vossa casa 

porque quem manda aqui são todos os fafenses e quando 

tomamos decisões, tomamo-las em nome de todos os fafenses.  

RV: Já que estamos a falar em política, em partidos. Para si, 

porque é tão importante exercer o sentido de voto? 

PM: Sem dúvida que votar é muito importante. Sabemos que a 

juventude não vota muito e há estudos que o comprovam, mas 

exercer o sentido de voto é essencial. Se não houvesse eleições e 

se não gostasses do que eu faço e  vivêssemos numa ditadura 

como, aliás já vivemos, eu poderia ficar com este cargo 

eternamente e sem que tu pudesses fazer nada. Por isso, as 

eleições existem para que as pessoas possam escolher quem nos 

vai governar e, de 4 em 4 anos, o povo é chamado a escolher a 

pessoa que se adequa mais às suas ideias.  

A entrevista foi realizada à distância. Porém a “distância” apenas e 

se deveu à ausência do encontro físico. Este foi, sem dúvida, uma 

grande oportunidade de conhecer o Desporto em Fafe.  

De forma sucinta e pedagógica, o Dr. Pompeu Martins deu-nos 

uma visão das práticas e modalidades que ocorrem em Fafe. 

Também fiquei a saber que há fafenses que levam o nome deste 

concelho mais longe, tendo até verificado que há uma 

participação nas Olimpíadas.   

Por último, senti-me grato pelas palavras amáveis sobre este 

projeto que o nosso jornal. Por isso, só me resta agradecer ao Dr. 

Pompeu Martins por ter me dado esta oportunidade. Tal como a 

expressão latina, “cheguei, vi e venci” e eu diria vi, conheci e 

aprendi. 
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VAMOS CONHECER A RIA FORMOSA 

Válter Domingues Lobo 

 A minha época preferida do ano está a chegar: O Verão! 

 A magia do calor e dos dias longos fazem de mim uma pessoa muito 

mais alegre e com uma vontade incrível de ir para a rua, para a praia e para a água 

brincar horas e horas sem fim. Quando me lembro que o Verão está quase aí,  só 

consigo pensar nos dias em que passeio de barco pela Ria Formosa, com 

paisagens magnificas e cenários ideias para documentários sobre praias 

paradisíacas. 

 O  Parque Natural da Ria Formosa é uma das mais bonitas riquezas 

naturais do Algarve, tanto pela variedade dos seus habitats como pela sua singular 

localização.  

Recentemente eleita como  uma  das 7 

Maravilhas Naturais de Portugal, é uma das três 

áreas protegidas  que definitivamente deve 

visitar nas suas férias de Verão! 

 Trata-se de um sistema lagunar único e em permanente mudança, devido ao 

contínuo movimento de ventos, correntes e marés. 

Classificada como Parque Natural desde 1987, tem uma área de cerca de 18 mil 

hectares, e encontra-se protegida do mar por  cinco ilhas-barreira e duas 

penínsulas: a península do Ancão  (que inclui a incorrectamente chamada  Ilha 

de Faro), a  Ilha da Barreta  ou  Deserta, como é mais conhecida, a  Ilha da 

Culatra (onde se encontra o Farol de SantaSta Maria), a Ilha da Armona, a Ilha 

de Tavira, a Ilha de Cabanas e, finalmente, a Península de Cacela. Toda esta área 

de enorme beleza estende-se ao longo de 60 km da costa sotavento do Algarve pelos concelhos de Loulé, 

Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António desde a península do Ancão até à praia da Manta Rota. 

 Neste pequeno artigo vou apenas falar-vos da “minha” Ilha da Fuseta - que parte do meu Verão é lá 

passado desde que praticamente nasci, da Ilha da Armona e, por fim, a praia do Barril. A razão é simples: de todas 

elas, são aquelas que mais gosto e me transmitem mais recordações.  Portugal é mesmo uma caixinha de surpresas 

e basta percorrer alguns locais menos conhecidos para descobrirmos que o Mundo afinal existe dentro de Portugal. 
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  A Ilha da Fuseta é considerada por muitos sites como uma das mais 

belas praias de Portugal.  Para chegar a esta maravilhosa Ilha, só utilizando o 

barco: a viagem demora exactamente 7 minutos e a aventura começa logo aqui: 

esta viagem, em especial logo pela manhã, é magnifica! 

 Já na ilha, esta possui um extenso areal, as águas são mornas, muito 

calmas, translúcidas onde é possível observar peixes e outras espécies que por 

lá habitam e é um espaço magnifico para nós, crianças! Durante a maré baixa 

formam-se pequenos lagos que fazem as delícias dos mais pequenos e 

também dos graúdos! 

 Para quem procura atividades para completar 

os seus dias de lazer, além dos banhos 

de mar e sol e as longas caminhadas que poderás efetuar pelo areal 

fora, encontras também equipamentos para a prática de canoagem, vela ou 

windsurf.   

 Tem também alguns bares e as maravilhosas bolas de Berlim. 

 Aconselho vivamente! 

 A Ilha da Armona é sem dúvida um paraíso a visitar no Algarve.  

 O extenso areal na praia, a água azul turquesa e de temperaturas 

amenas, convidam a todos os que por ali passam a desfrutar desta maravilha 

da natureza. Não podem mesmo perder. 

 Para chegarem à Ilha da Armona podem apanhar o ferry ou um aqua-

aqua taxi em Olhão e é só desfrutar do passeio pelos labirintos de areia da Ria 

Formosa.  

 Depois, para chegar à praia de mar (sem ser a praia da ria), tem um 

caminho com uma extensão de cerca de 1,5km que é um passeio perfeito para 

vislumbrar as dunas e sentir o aroma da flora aromática - mas confesso que é 

muito cansativo! Parece que nunca mais chegava ao mar! Quando finalmente o 

avistei, ao fundo… “ahhhh, que maravilha” - pensei eu! 

  Vale mesmo a pena, pois vais sentir que tens o Paraíso à tua frente!  

 E aí podes ainda encontrar aquele que, segundo o jornal "The 

Guardian", é o melhor bar de praia da Europa: o bar Camaleão. E eu posso-vos 

garantir que sim: é sem dúvida um belo local para se almoçar, peixe sempre 

fresco e petiscos maravilhosos! 

 Por fim, a praia do Barril, em Tavira: Tem também um areal extenso, 

como todas as outras que referi.  

 O mar é muito cristalino e a temperatura da água é, quase sempre, mais elevada do que em todas as 

outras praias portuguesas! Tal como as outras praias, não tem rochas o que 

permite banhos de mar ainda mais descontraídos e relaxantes.  

 Para visitar esta praia, terás de atravessar uma das pontes flutuantes sobre 

a ria formosa. Há duas pontes que pode utilizar: a ponte pedonal nova e a ponte 

pedonal velha.  

 O velhinho comboio levá-lo-á de Pedras D’El Rei até à ponte flutuante 

nova que lhe dá a passagem para a praia. Se optares por fazer o percurso a pé, 

depois da ponte flutuante terás de caminhar aproximadamente 1 quilómetro. 

13

“Mar, metade 

da minha alma 

é feita de 

maresia…” 

Sophia de Mello Breyer Andresen
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 Podes também atravessar a ria de barco que sai da ilha de Tavira!  

 O que eu mais gosto nesta praia, além do óbvio? Do antigo comboio 

que no passado era utilizado para servir as atividades piscatórias.  

 Este meio de transporte era usado essencialmente para transportar o 

peixe pescado da praia para a aldeia. Hoje em dia, o comboio é mais uma 

atracção turística da área e percebo perfeitamente pois é de comboio que 

vou sempre para esta praia. 

 Podia falar-vos de mais praias na Ria formosa, todas longe das 

multidões conhecidas do Algarve, nomeadamente a Praia da Ilha do Farol, 

Culatra, Cacela Velha, mas o texto seria muito longo. 

 Só vos posso garantir que ao longo do Parque Natural da Ria Formosa encontram várias praias em estado 

selvagem e longe das multidões que costumam, sobretudo no verão, chegar ao Algarve. Estas praias de areia 

douradas e finas e com águas cristalinas, calmas e quentes oferecem primordialmente boas condições para toda a  

família ter uma férias descansadas e em paz - como eu tanto gosto! 
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O QUE VISITAR NA RIA FORMOSA PARA ALÉM DAS 
ILHAS? 

 Além do que eu escrevi sobre as minhas ilhas preferidas, sugiro que visitem também os seguintes 
lugares localizados na Ria Formosa e que valem muito a pena: 

Centro de Educação Ambiental de Marim; 
Faro – Península de Ancão; 
Tavira; 
Cerro da Cabeça; 
Fauna no Parque Natural da Ria Formosa; 
Nature Park; 

A Ria Formosa é palco de múltiplas atividades - 
cultura de bivalves, piscicultura, salicultura… - e 
objeto de intensa visitação ou não estivéssemos no 

coração do Algarve mais bonito! 
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Guilherme Moura 

População: 59,62 milhões 

Presidente: Cyril Ramaphosa 

Capitais: Pretória (executiva/

administrativa), Cidade do Cabo 

( legislat iva) e Bloemfontein 

(judiciária). 

Províncias: Eastern Cape, Free 

State, Gauteng, Kwazulu-Natal, 

Limpopo, Mpumalanga, Northern 

Cape, North West, Western Cape. 

Países vizinhos: A  África do 

Sul tem 5 800 km de fronteira e 3 

797  km de costa. O país faz 

fronteira com  o Botswana, o 

Lesoto, a Namíbia, Moçambique, 

a Suazilândia   e  o Zimbabwe. A 

África do Sul rodeia por completo 

o Lesoto e quase por completo a 

Suazilândia. 

Na parte do oceano a África do 

Sul é banhada pelo  oceano 

Atlântico,  na costa ocidental, e 

pelo  oceano Índico,  na costa 

oriental. O ponto que delimita o 

Oceano Índico do Oceano 

Atlântico é o Cabo das Agulhas. 

Clima: O clima na África do Sul, 

em geral, é semiárido, mas 

subtropical na costa oriental e 

clima mediterrânico no extremo 

sul. O Trópico de Capricórnio 

atravessa a Província do Limpopo. 

Línguas oficiais: a África do Sul 

tem 11 línguas oficiais, que são: 

Inglês, Africânder, Língua Zulu, 

Xosa, Língua Venda, Sesoto, 

Língua Tswana, Sedei, Língua 

tsonga, Língua suai e Língua 

Ndebele do sul.    

Moeda: A moeda da África do Sul é o 

Rand.  

Pontos turísticos: Kruger National 

Park, Museu do Apartheid, 

Constitution Hill, Cabo da Boa 

Esperança, Table Mountain, Lion’s 

Head, Bo-Kaap, Boulders Beach, 

R o b b e n I s l a n d , K i m b e r l e y 

Diamond, Bloukrans Bridge. 

Localização geográfica:   O país 

está localizado no extremo-sul 

da África. O relevo predominante 

é do tipo planalto, sendo que há, 

também, algumas formas de 

r e l e v o d e  p l a n í c i e , q u e 

acompanham o litoral. Na África 

do Sul estão presentes  duas 

formações desérticas: o deserto 

do Kalahari e o deserto da 

Namíbia. 

Breve história: A África do Sul era 

u m a r e g i ã o h a b i t a d a p o r 

populações tradicionais.  No ano 

de 1488, o navegador português 

Bartolomeu Dias contornou o 

e n t ã o c h a m a d o C a b o d a s 

Tormentas, que o rei D. João II de 

Portugal viria a chamar de Cabo 

da Boa Esperança, uma vez que 

levava à riqueza das Índias 

orientais. 

Após a descoberta da Rota 

Marítima do Cabo, ocorreu na 

África do Sul uma expansão da 

colonização europeia feita pelos 

B ô e re s ( c o l o n o s d e o r i g e m 

holandesa, flamenga, francesa e 

alemã) e pelos colonos britânicos. 

Entre os Bôeres e os britânicos 

houve guerras, após as quais 

resultou a criação da União Sul-

Africana, em 1910.  

Em 1931, a União Sul-Africana 

tornou-se independente do Reino 

Unido. Em 1948, o Partido Nacional 

foi eleito e reforçou a segregação 

racial, que já existia.  

Esta segregação ficou conhecida 

como Apartheid, e só em 1990, sob 

a liderança do presidente F.W. de 

Klerk o governo sul-africano 

começou a desmantelar o sistema 

do Apartheid, libertando Nelson 

Mandela, líder do ANC (principal 

partido da oposição), que viria a 

tornar-se o primeiro presidente sul-

africano negro, em abril de 1994, 

nas primeiras eleições multirraciais 

da história sul-africana. Atualmente, 

o presidente da África do Sul é 

Cyril Ramaphosa. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/africa-2.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/%25C3%2581frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lesoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%25C3%25A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lesoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%25C3%25A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%25C3%25A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_%25C3%258Dndico
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Maria Manuel Marinho 

Fafe tem um riquíssimo património arquitetónico que 

nos enche de orgulho! Neste artigo vamos dar a 

conhecer um pouco mais da arquitetura singular, a 

dos brasileiros torna-viagem. 

Mas quem são afinal os brasileiros de Fafe e que tão 

assinaláveis e duradouras marcas deixaram na então 

vila e pelo concelho? 

De acordo com o investigador local, Miguel Monteiro, 

já falecido, são aqueles que na segunda metade do 

seculo XIX e início do seguinte, conseguindo fortuna 

no Brasil, construíram residências, compraram quintas, 

criaram as primeiras indústrias, contribuíram para a 

construção de obras filantrópicas e participaram na 

vida pública e municipal, dinamizando a vida 

económica, social e cultural local. 

Os brasileiros são aqueles que, por razões de vária 

ordem, partem para o Brasil, daí regressando com 

vastas fortunas, que aplicam de forma publicamente 

vistosa. Como tal, os brasileiros de Fafe estão ligados 

a diversos empreendimentos no concelho na segunda 

metade do século XIX.  

C o m o a l g u n s e x e m p l o s e x p r e s s i v o s d e 

empreendimentos públicos da iniciativa dos 

brasileiros fafenses, podem referir-se o Hospital de S. 

José, construído em de 1858, a fundação da Santa 

Casa de Misericórdia, de 1862, a construção das 

primeiras indústrias em Fafe, que são as mais antigas 

do norte do país: a Fabrica do Bugio, por José 

Florêncio Soares, em 1873 e a Fabrica de Fiação e 

Tecidos de Fafe, por José Ribeiro Vieira de Castro em 

1886. Também o Jardim do Calvário, inaugurado em 

1895 e a construção da Igreja Nova de S. José, 

iniciada em 1895 são obras públicas de iniciativa dos 

brasileiros fafenses, que estão também ligados a 

obras benemerência, aos bombeiros voluntários e a 

outros empreendimentos daquela época. 

No entanto, seria na construção de belíssimos 

palácios e palacetes, que se encontram espalhados 

pela cidade que a ação dos brasileiros se faria sentir 

mais profundamente. 

A arquitetura dos brasileiros de torna-viagem é sem 

dúvida um dos traços mais marcantes no urbanismo 

da cidade de Fafe. A arquitetura deste período é, 

desde logo, o símbolo de afirmação e do prestígio 

pessoal do proprietár io e da sua r iqueza. 

Fundamentalmente são palacetes de grandes 

dimensões, alguns deles com jardins “tropicais” com 

palmeiras misturadas com árvores de fruto. As suas 

fachadas são amplas, revestidas de belíssimos 

azulejos multicolores, normalmente, casas de rés-do-

chão e andar nobre, de linhas horizontais, com 

numerosas portas e janelas e de pé direito 

considerável. Portas ricamente almofadas, entalhadas 

e pintadas a branco e ouro. Portões com interessantes 

monogramas desenhados. As varandas estreitas, 

quase sempre a toda a largura do prédio, apresentam 

guardas de ferro forjado ou fundido e ricamente 

ornamentadas. Diversos exemplos de beirais de 

faiança pintados na sua parte inferior, normalmente 

de cor azul. A indispensável claraboia, símbolo maior 

da arquitetura brasileira, a encimar o telhado e a 

iluminar as escadas interiores, muitas delas rematadas 

por cata-ventos de diversas figurações. No interior 

v a s t a s s a l a s e a p o s e n t o s c o m l u x u o s a s 

ornamentações. Escadarias de madeiras preciosas, 

em pau-brasil, rosa, cetim e pinho de Riga. Os tetos 

de estuque, fino recorte, com desenhos relativos às 

funções dos aposentos e lustres de cristal. Por fim, 

possuem delicados móveis e belíssimas porcelanas. 

São estes os traços essenciais destas casas que são 

autênticos palácios, quer pelas suas dimensões, quer 

pela conceção arquitetónica. Ainda hoje são 

admiradas, elogiadas e protegidas como obras de 

arquitetura a preservar e divulgar e que fazem de Fafe 

a capital da arquitetura brasileira. 
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de transmitir esperança e ânimo aos 

portugueses ao afirmar: “ Portugueses, 

não serão as imensidades deste 

d e s a fi o q u e n o s i r ã o d e s v i a r. 

Desenganem-se os profetas da nossa 

decadência.” 

Viva Portugal! 

Aqui vos deixo 

dois dos meus 

p o e m a s 

favor i tos de 

L u í s d e 

Camões: 

Mar Português 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães 

choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu.  

Amor é fogo que arde sem se ver 

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

É um não querer mais que bem querer; 

É solitário andar por entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

DIA DE PORTUGAL, DE 
CAMÕES E DAS 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS. 

Guilherme Moura 

    O Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas é 

celebrado anualmente a 10 de junho, 

data da morte do poeta Luís Vaz de 

Camões, em 1580. Durante o Estado 

Novo, esta data era celebrada como o 

Dia de Camões, de Portugal e da Raça. 

Em 1978 foi convertida no Dia de 

P o r t u g a l , d e C a m õ e s e d a s 

Comunidades Portuguesas. 

As comemorações do Dia de Portugal, 

d e C a m õ e s e t a m b é m d a s 

Comunidades Portuguesas são levadas 

a cabo por todo o país e um pouco 

por todo o mundo, pelos milhões de 

lusodescendentes e emigrantes 

espalhados pelos cinco continentes. 

As Comemorações Oficiais são 

pres id idas pe lo  Pres idente da 

República  e muitas outras grandes 

individualidades como o Presidente da 

Assembleia da República, o  Primeiro-

m i n i s t r o , o s M i n i s t r o s , o s 

E m b a i x a d o r e s e o u t r a s 

personalidades.  

Normalmente, sabemos que estas 

comemorações incluem diversas 

cerimónias militares, exposições, 

concertos, cortejos e desfiles, assim 

c o m o u m a c e r i m ó n i a d e 

condecorações feita pelo Presidente 

da República. Quando foi eleito Chefe 

de Estado, em 2016, Marcelo Rebelo 

de Sousa lançou, em articulação com o 

primeiro-ministro, António Costa, um 

novo modelo de comemorações do 

10 de junho, iniciando-as em 

Portugal e estendendo-as depois a um 

país estrangeiro com comunidades 

portuguesas.  

Este ano, esta data foi assinalada pela 

pandemia, portanto, atendendo a essa 

situação, o Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, escolheu a 

Madeira para comemorar esta data, 

tendo lá efetuado o discurso da 

cerimónia militar comemorativa do Dia 

de Portugal , de Camões e das 

Comunidades Portuguesas. 

Já em 2020, devido à evolução da 

pandemia da covid-19, Marcelo Rebelo 

d e S o u s a t i n h a c a n c e l a d o a s 

comemorações do 10 de junho que 

estavam previstas para a Madeira e 

para a África do Sul e optou por 

assinalar a data com uma "cerimónia 

simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, 

em Lisboa, apenas com os dois 

oradores e seis convidados. 

Em 2019, as cerimónias decorreram 

entre Portalegre e Cabo Verde; em 

2018 decorreram entre os Açores e os 

Estados Unidos da América; em 2017, 

decorreram entre o Porto e o Brasil; e 

e m 2 0 1 6 , p r i m e i r o a n o d a 

i m p l e m e n t a ç ã o d e s t e m o d e l o , 

decorreram entre Lisboa e Paris. 

Este novo modelo, interrompido neste 

ano e no ano passado devido  à 

pandemia de covid-19, inclui dois 

momentos de discurso: um durante a 

cer imónia mi l i tar em terr i tór io 

português e com caráter mais solene, e 

outro mais emotivo, ao fim da tarde, e 

já junto de emigrantes portugueses e 

lusodescendentes no estrangeiro; 

também cortou com a tradição de 

longas cerimónias de condecorações e 

focou todas as intervenções do 

Pre s i d e n t e n o e l o g i o a o p o v o 

português e a Portugal.   

Na mensagem deste ano, o Presidente 

da República não deixou mais uma vez, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%25C3%25BAblica_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%25C3%25BAblica_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Assembleia_da_Rep%25C3%25BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Assembleia_da_Rep%25C3%25BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Assembleia_da_Rep%25C3%25BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_de_Portugal
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REPORTAGEM 

TEATRO-CINEMA DE FAFE: O CORAÇÃO CULTURAL FAFENSE. 

Por: Duarte Ribeiro, Martim Lima e Válter Domingues Lobo 

 Na 5ª Edição do nosso jornal, decidimos fazer uma reportagem sobre o Teatro-

Cinema de Fafe, aquele que é considerado por muitos um dos principais motivos de 

interesse cultural e também arquitetónico da nossa cidade. Conversamos com diversos 

profissionais ligados a este Teatro de variadas formas e iremos partilhar com todos os 

nossos leitores a história do Teatro Cinema, como se trabalha no teatro e quais as funções 

mais importantes, e ainda, conversamos com duas professoras da academia de Música 

José Atalaya para nos contar a ligação da nossa Escola de música com o Teatro, que 

como sabemos, é uma ligação muito próxima! 

 Começamos a nossa reportagem com uma conversa muito agradável com o Dr. 

Coimbra, historiador Fafense que nos explicou de uma forma muito sucinta e simpática a 

historia do Teatro Cinema de Fafe. 

 O Teatro Cinema de Fafe, integralmente recuperado, é um dos principais 

motivos de interesse arquitetónico da cidade de Fafe, constituindo para a época da sua 

edificação, 1923, um importante marco cultural, tendo sido considerado um dos 

melhores teatros do norte do País. 

 A sua fachada, de decoração invulgar e certamente única na região, é de 

belíssimo recorte. Pintada em tom rosa e com desenhos de cupidos alados, como a que 

simbolizar o amor às artes, a fachada tem a data de 1923, abaixo da designação “Teatro-

Cinema”, que se refere ao acabamento das obras, e não à sua abertura, registada no ano 

seguinte. Esta obra   marca o fim das iniciativas dos “brasileiros” de Fafe e dos seus 

descendentes, fechando o ciclo da emigração para o Brasil, terra de rápido 

enriquecimento. A arquitetura do interior é em forma de ferradura, com um teto 

abobadado e decorado com motivos pictóricos alusivos a músicos famosos, além da 

figuração do firmamento. 

 A “jóia da coroa” da cultura local, o Teatro-Cinema de Fafe, foi inaugurada em 

1923, sendo palco de vários espectáculos, até ao encerramento em 1981. Adquirido pela 

Câmara Municipal 20 anos depois, reabriu em 2009, como sala de espectáculos com uma 

programação diversificada e pensado unicamente para regozijo dos municípes.  

No final da conversa ainda conseguimos fazer 3 perguntas, que irá ajudar os caros 

leitores a entenderem um pouco mais e melhor este Teatro, que no fundo, é de todos nós. 

Martim Lima: O que significa para si o Teatro-Cinema? E como acha que a cidade o 

vê? 

Artur Coimbra: O Teatro-Cinema de Fafe significa para mim um espaço de orgulho, uma 

jóia do nosso património cultural, uma mítica sala de espectáculos por onde passaram, 

em perto de um século, grandes nomes das artes performativas, desde o teatro à música 

e à dança, entre outras. 

Um espaço de orgulho, porque todos os fafenses, ao que me parece, se revêm naquela 

casa tão emblemática, que faz parte da identidade colectiva das nossas gentes e do 
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ARTUR COIMBRA

A fachada,  única  no  país,  em  tom 

rosa  e  com  desenhos  de  cupidos, 

simbolizando  o  amor  às  artes, 

propõe  uma  leitura  cuja  função  é 

conduzir-nos  ao  seu  interior.  A 

arquitectura  interior  desenvolve-se 

em  ferradura,  produzindo  uma 

excelente  acústica  e  uma  visão 

p e r f e i t a  d o  e s p a ç o  c é n i c o, 

comparável  aos  mais  belos  teatros 

do Norte, nomeadamente ao vizinho 

Teatro-Circo  de  Braga,  construído 

poucos anos antes (1915).
Artur Coimbra
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imaginário de sucessivas gerações. Uma jóia do nosso 

património cultural, porquanto, pela sua conformação 

arquitectónica, pela sua beleza interior e exterior, pela sua arte, 

pela época em que foi edificado (1923), no final do ciclo 

emigratório em grande escala para o Brasil, o Teatro-Cinema 

faz parte do património e da história da cidade e do concelho, 

como um troféu legado por essa figura de fafense maior e 

imorredouro que foi o Dr. José Summavielle Soares, que 

habitava em frente, e que foi advogado, dinâmico presidente 

da Câmara, Provedor da Misericórdia, competente industrial, 

gerente da Fábrica do Bugio, entre muitas outras qualificações. 

O Teatro-Cinema é um dos principais motivos de interesse 

arquitectónico da cidade de Fafe, constituindo para a época da 

sua edificação um importante marco cultural, tendo sido 

considerado um dos melhores, mais seguros, cómodos e belos 

teatros do norte do País. 

 A fachada, única no país, em tom rosa e com desenhos de cupidos, simbolizando o amor às artes, propõe uma leitura 

cuja função é conduzir-nos ao seu interior. A arquitectura interior desenvolve-se em ferradura, produzindo uma excelente acústica 

e uma visão perfeita do espaço cénico, comparável aos mais belos teatros do Norte, nomeadamente ao vizinho Teatro-Circo de 

Braga, construído poucos anos antes (1915). 

A arquitectura do interior é em forma de ferradura, com um tecto abobadado e decorado com motivos pictóricos alusivos a 

músicos famosos, além da figuração do firmamento. Uma mítica sala de espectáculos inaugurada 10-1-1924, pela Companhia 

Aura Abranches e por onde passaram, nos anos de 1920, as melhores companhias de teatro nacionais. 

A partir daí o Teatro-Cinema teve as actividades que se lhe conhecem: muito teatro, muito cinema, espectáculos de diversa índole, 

bailes da sociedade fafense mais ilustrada e outras sessões de cultura e recreio.  Não será justo, também, esquecer o papel que 

aquela ilustre casa protagonizou como sede de importantes comícios da oposição ao regime salazarista, aquando dos seus 

principais momentos, designadamente as campanhas presidenciais de Norton de Matos (1949) e Humberto Delgado (1958), e as 

eleições a que concorriam a CEUD e a CDE (partidos de oposição), em 1969. Respondendo à segunda parte da pergunta, penso 

que a cidade vê o seu Teatro-Cinema como um elemento integrante do património cultural da cidade e do município e uma sala 

de espectáculos imensamente bela, bem recuperada e onde é um gosto assistir a espectáculos, de qualquer género artístico. 

Válter Domingues Lobo: Em termos futuros, o que é que o Teatro Cinema tem para oferecer à cidade e, em específico, aos 

jovens e crianças? 

Artur Coimbra: A programação do Teatro-Cinema sempre se pautou por um acentuado ecletismo, no sentido de apresentar 

espectáculos do mais variado género, da música ao teatro, à dança, à magia, ao stand up, ao associativismo, para todo o tipo de 

públicos. Nos próximos anos, certamente se pautará por idênticos princípios e objectivos. 

Especificamente para os jovens e as crianças, deveremos voltar proximamente, e assim que as condições sanitárias o 

proporcionem, a programas mais virados para aquelas idades, no âmbito (ou não) dos concertos pedagógicos, do teatro 

pedagógico, do cinema das manhãs de domingo (em colaboração com o Cineclube de Fafe), etc., dentro naturalmente do 

orçamento que à programação cultural for devotado.Mas não custa reconhecer que 

as crianças e os mais jovens nem sempre têm encontrado espectáculos virados para 

a sua faixa etária, para as suas preocupações, para os seus sonhos e desejos. É uma 

área da programação a rever. 

Duarte Ribeiro: Tem alguma história pessoal passada no Teatro Cinema que 

queira partilhar connosco? 

Artur Coimbra :Pessoalmente, não tenho nenhuma história pitoresca para partilhar. 

Ouvem-se  histórias de pessoas que iam ao Teatro, sobretudo nas sessões 

cinematográficas, para namorar, num tempo em que era quase proibido fazê-lo às 
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claras, ou que se divertiam a pregar partidas, lançar objectos, papéis ou coisas menos 

recomendáveis dos camarotes para a plateia… A esses episódios nunca assisti... 

Do ponto de vista pessoal, gostaria apenas de sublinhar que fui acompanhando as obras de 

recuperação do Teatro-Cinema, as quais o salvaram de uma profunda ruína (chovia lá dentro, 

as paredes estavam negras, via-se o céu do interior da sala…). O edifício estava um caos, 

após mais de duas décadas de encerramento. 

Estive também na reabertura da sala, em 25 de Abril de 2009, sendo o programador de 

então e escrevendo um livro que marcou aquele momento fulcral, exactamente a obra 

“Teatro-Cinema de Fafe – Memória para o Futuro”. 

Decidimos, depois, ir até ao nosso Teatro e falar com o Diretor Técnico do Teatro  - André 

Salvador - que nos respondeu a algumas dúvidas sobre a sua profissão, ao qual nos respondeu prontamente e com toda a 

simpatia:  

Martim Cunha: Há quanto tempo trabalhas no Teatro?  

André Salvador: Desde a sua reinauguração em 2009.  

Duarte Ribeiro: Quais as tuas funções no Teatro e as tuas tarefas diárias?  

André Salvador: Diretor Técnico, sendo responsável por toda a área técnica bem 

como pela equipa técnica que é constituída por um técnico de som e um técnico 

de luz. Tenho a responsabilidade de receber a programação e organizar/preparar 

cada evento.  

Faço também a função de Diretor de cena que muitas vezes acumula as funções de 

assistente de palco o que faz com que seja a pessoa com mais responsabilidade 

depois do espetáculo começar.  

Tenho também por obrigação certificar-me que estão as condições reunidas para 

que se possa abrir a sala ao público e começar um espetáculo.  

Válter Domingues Lobo: Lembras-te de algum episódio engraçado que te aconteceu que queres partilhar connosco?  

André Salvador:  Sim. Num evento da vossa escola, a meio do espetáculo uma senhora entrou pelo palco e pediu o microfone 

dizendo que fazia parte da organização, quando a meio do seu discurso reparamos que algo não estava bem com aquilo que era 

dito, até que, mandei desligar o microfone e pedi para a senhora sair imediatamente do palco. 

Martim Cunha: Já ouve algum espetáculo que estava tudo pronto e de repente alguma coisa correu mal?  

André Salvador:  Sim. A meio de um concerto de uma banda de musica tivemos um corte de energia. O vocalista da banca 

aguentou o publico improvisando até que eu fosse rapidamente resolver o problema. Resolvido o problema passado 2 minutos o 

concerto retomou! 

De seguida, fomos conhecer melhor o trabalho dos dois técnicos do Teatro - Luz e Som.  

Foram extremamente simpáticos e atenciosos connosco, inclusive, deixaram-nos mexer nos 

equipamentos de luz e som e ficarmos a entender melhor como tudo se processa num teatro 

como o nosso! O Técnico de Luz chama-se João Manuel Gonçalves e às perguntas feitas por  

cada um de nós respondeu da seguinte forma: 
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Martim Cunha: Há quantos anos trabalhas aqui? 

João Manuel Gonçalves: Eu trabalho aqui desde 2009 ano da abertura desta linda casa de espetáculos após estar mais de duas 

décadas encerrado e ao abandono. 

Duarte Ribeiro: Quais são as tuas tarefas diárias? 

Conta-nos a tua rotina!  

João Manuel Gonçalves:  São várias as tarefas diárias desde fazer um desenho de luz sempre em conformidade com o espetáculo, 

montagens, afinações, ensaio e operação na hora do espetáculo. 

Num dia normal e depois de conhecer as necessidades do espetáculo começo com a montagem de todos equipamentos de 

iluminação já com todas as posições definidas. 

Seguem-se as afinações e colocação de filtros de cor se for o caso, passando então à parte mais importante que é a programação 

na mesa de luz para que tudo sai na hora e sítio certo. 

Válter Domingues Lobo: É um trabalho com muita responsabilidade?  

Como te sentes nos dias dos espetáculos?  

João Manuel Gonçalves:  Considero que sim, é um trabalho com alguma 

responsabilidade pois põe em causa todo o trabalho de uma grande equipa 

desde restantes técnicos a artistas, sei que quem vem assistir ao espetáculo 

vem para se divertir e pagou o ingresso ora tudo terá que ser perfeito 

(dentro dos possíveis).  

É claro que na hora do espetáculo sinto um nervosismo fininho toda a 

iluminação cénico fica a meu cargo. 

Imaginem o que seria um artista de grande renome ou mesmo o Zé da esquina que também por cá passa entrar em cena e 

ninguém o ver seria catástrofe total!!!  

Tudo tem que estar bem programado e ensaiado para que no fim as palmas sejam merecidas e sentidas.  

Salientamos que o Sr. Técnico de luz ensinou-nos a mexer no equipamento e estivemos alguns minutos cada um a ver como se 

põe as luzes em palco, como se mudam as cores, intensidade, etc. Foi muito divertido e agradecemos a simpatia! 

De seguida, visitamos o espaço e equipamento do som. O Gil Gonçalves é o responsável pelo som no Teatro e às nossas 

perguntas sobre todo esse processo respondeu-nos da seguinte forma:  

Martim Cunha: Qual a função no Teatro? 

Gil Gonçalves: Sou técnico de som. 

Duarte Ribeiro: Há quantos anos trabalhas aqui? 

Gil Gonçalves: Desde a reabertura do Teatro, 25 Abril 2009 (12 anos) 

Martim Cunha: Quais as tuas tarefas diárias (rotinas)? 
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“Tudo tem que estar bem programado e ensaiado para que no fim as palmas sejam merecidas e sentidas.” 
João Manuel Gonçalves

GIL GONÇALVES
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Gil Gonçalves: Geralmente no início da semana é arrumado tudo o que foi utilizado no fim de semana anterior para se proceder a 
uma montagem do próximo evento com o palco limpo e arrumado. Procedo á 
montagem do equipamento solicitado para o próximo evento e testo tudo. No dia 
do evento, posso ser eu a operar (a fazer o som) ou se a equipa tiver o seu próprio 
técnico, apoio o mesmo. E assim sucessivamente. Quando não há eventos 
programados, aproveito para soldar cabos que se danificaram, limpar microfones, 
afinar tripés, testar novas ideias que surgem para implementar em novos 
espetáculos, etc. 

Válter Domingues Lobo: É um trabalho com muita responsabilidade? 

Gil Gonçalves: Tem o seu grau de responsabilidade e há sempre um nervoso 
miudinho porque queremos dar o máximo de nós para que o espetáculo seja o 
mais agradável possível para o público assim como, queremos que os músicos/
atores se sintam o mais confortável possível. 

Espero ter sido esclarecedor. Um grande abraço e parabéns pelo vosso excelente 
trabalho! 

No final da reportagem,  fomos conversar com a Prof. Cristina Cunha e Prof. Manuela Reis, símbolos máximos da nossa Academia 

de Música, que nos explicaram com o maior dos carinhos e alegria o que o Teatro 

Cinema de Fafe representa para a Academia e para as mesmas, pois como todos 

nós sabemos, a Academia de Música e o Teatro Cinema têm uma antiga historia 

de amor muito conhecida! 

  

A Professora Manuela Reis foi nossa professora durante os 4 anos do primeiro 

ciclo, para quem entrou aos 6 anos na Academia. Mostrou-nos pela primeira vez o 

que é um “Dó” e o que é tocar as primeiras notas no piano, para alguns. É, sem 

dúvida, uma pessoa muito importante para nós e só podemos agradecer-lhe o carinho e a amizade com que sempre nos recebe!  

Obrigada Professora! 

Martim Lima: Sabendo que o Teatro Cinema de Fafe é quase como uma segunda casa para a nossa Academia (incluindo a 

sala Manoel de Oliveira), perguntamos-lhe como se sente nos dias em que organiza espetáculos e audições com os seus 

alunos? 

Manuela Reis: Em dias de espetáculo, sinto-me super excitada e muito nervosa. Depois vou-me entregando às tarefas a fazer, que 

são sempre muitas e tento não deixar que o turbilhão de emoções não afetem o desempenho dos alunos, para que cada um 

possa usufruir ao máximo da experiência de estar em palco, se sinta uma estrela e para que sinta o momento como seu e único. 

Válter Domingues Lobo: Como prepara os alunos para os dias de espetáculo? 

Manuela Reis: Procuro que, em cada espetáculo, cada um dê o melhor de si e 

possa crescer com a experiência. Porque a meu ver, o palco tem que ser um 

lugar mágico, repleto de mensagens e uma oportunidade para a alma se abrir e 

expressar. E isso tem que passar para o outro lado. Para que isso aconteça, tento 

dar a cada um o papel que vai de encontro à sua personalidade e aos seus 

talentos, para que os possa expressar, desenvolver e até muitas vezes descobrir 

novos talentos.  

Na preparação para o espetáculo, tento incutir e estimular a auto descoberta, a 

auto confiança, a participação ativa, o espírito  de entreajuda e  aceitação dos 

limites do outro, o espírito de sacrifício e a disciplina necessária para que a obra 

nasça.   
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“Um músico precisa de palco… o palco 

são as asas do músico assim como o 

instrumento é a voz da alma de cada 

músico.”

Cristina Cunha

MANUELA REIS
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E fico à espera que todos embarquem nessa viagem e saiam dela mais ricos e realizados.  

Duarte Ribeiro: Lembra-se de algum momento caricato que queira partilhar connosco num destes espetáculos? 

Manuela Reis:  Ao longo destes anos, houve vários momentos caricatos e hilariantes que aconteceram em palco. E aí está mais 

uma oportunidade de crescer, aprender com os erros e não se deixar derrubar por eles. 

Mas, aquele que nunca vou esquecer, aconteceu num espetáculo de natal, em que havia um presépio ao vivo. Foi então, que sem 

avisar, a nossa senhora desapareceu. Tinha ido à casa de banho e como era muito novinha, não soube manter a sua imaculada 

veste branca no devido lugar. Então quando voltou para o palco, trazia a saia da túnica presa à cinta na frente e, como se não 

bastasse, trazia uns collans cor de laranja em vivos por baixo. Por isso dava muito nas vistas e para colmatar toda esta situação 

cómica, vai e senta-se no presépio de pernas abertas. 

Foi um momento hilariante e divertido, mas como estes houve muitos ao longo do tempo. Porque num espetáculo com crianças, 

ou não, por mais que se ensaie e se trabalhe para a "perfeição", há sempre espaço para o imprevisto.  

Aprendamos pois com isso, a aceitar as nossas imperfeições e que elas não nos 

impossibilitem de continuar a crescer e a alcançar as nossas metas. Obrigada por esta 

oportunidade meninos e muitos beijinhos! 

  

 Para finalizar a nossa reportagem, falamos com a Prof. Cristina Cunha - que foi 

professora de muitos de nós - nos primeiros 4 anos do ensino do primeiro ciclo - e 

continua a ser este ano e como sempre o faz, falou com o seu coração. 

 A Prof. Cristina Cunha é muito importante para todos nós pois foi graças a ela 

que começamos a aprender as primeiras notas musicais, a entender o que é a música e 

a perceber de que é feito um artista! 

Válter Domingues Lobo: Sabendo que o Teatro Cinema de Fafe é quase como uma segunda casa para a nossa Academia 

(incluindo a sala Manoel de Oliveira), perguntamos-lhe como se sente nos dias em que organiza espetáculos e audições 

com os seus alunos? 

Cristina Cunha: Cada espetáculo é um momento único que preparo com alma e 

coração para tentar proporcionar aos meus alunos um momento mágico e 

inesquecível. É evidente que me sinto sempre ansiosa e preocupada para que 

tudo corra muito bem, mas a sensação no final, depois de ver os rostos felizes 

dos meus alunos compensa toda a preocupação, ansiedade e trabalho. Um 

músico precisa de palco… o palco são as asas do músico assim como o 

instrumento é a voz da alma de cada músico. Cada espectáculo permite que o 

músico se exprima e tenha sensações únicas e atrevo-me a dizer viciantes, que 

preparam para a vida e desenvolvem o ser humano no seu todo.  

Martim Lima: Lembra-se de algum momento caricato que queira partilhar connosco num destes espetáculos? 

Cristina Cunha: O momento mais caricato que me lembro foi no final de um concerto que era organizado pela câmara , no qual 

apareceu uma senhora toda aperaltada e que com muita naturalidade pediu o microfone. Quando lhe deram o microfone ele foi 

para a frente de palco e começou a falar sobre a sua vida. Estávamos todos em palco a tentar perceber o que estava a acontecer…

conseguia sentia os olhares do público a olharem para mim como a questionar se faria parte do espetáculo e quando um dos 

membros da organização conseguiu finalmente tirar a senhora do palco e as cortinas fecharam… olhamos num silencio 

assustador uns para os outros e desatamos todos a rir sem parar! Esse foi sem dúvida um dos momentos caricatos! 
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CIRSTINA CUNHA
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A MENINA DO BINÓCULO 
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A menina do binóculo – o ano letivo está a terminar!

Sou estudante, frequento o 5º ano (muito diferente do 1º ciclo) e tenho de estudar para os 

testes das diferentes disciplinas. Os meus pais dizem que a minha profissão é “estudar” e eu tenho de 

ser responsável. Tento fazer o meu “trabalho”. Fico muito satisfeita quando recebo um teste com uma 

avaliação muito boa, pois sinto que o meu esforço foi recompensado.  

Quando isso não acontece, penso que há mais oportunidades e o importante é não desistir. 

Assim, as notas e o fim do ano escolar puseram-me a pensar.  

Era altura de pegar no meu binóculo. Ele estava ali guardado na caixa. Resolvi observar a 

avaliação e como era um fim de ano. Espreitei através do meu binóculo e encontrei os meus pais. Lá 

estavam eles a sorrir para mim. Perguntei-lhes como era a escola no tempo deles e como era a 

avaliação. Com o seu tom de voz vibrante, o meu pai disse-me que na sua altura havia muitos alunos 

que reprovavam, ou seja, repetiam o ano. Também disse que tirar 5 era muito difícil e havia meninos 

que tiravam 1. A minha mãe docemente abanou com a cabeça, confirmando as palavras do meu pai. 

Eu fiquei muito admirada! 

Então, resolvi ver o passado através da experiência dos meus pais. A escola era exigente. 

Agora, a escola é exigente, mas há mais oportunidades para nós. Por exemplo, os meus avós não 

tinham gramáticas e enciclopédias espalhadas por casa.  

Não havia internet muito menos computadores. Os livros eram muito caros e muitas vezes 

tinham de ir à biblioteca para consultá-los. Atualmente, temos outras facilidades. Temos muita sorte em 

ter estas condições que eles não tiveram.  

Olhei para o meu binóculo e, mais uma vez, pensei nos fins de semanas que passei a estudar, 

nos dias que só me apetecia dormir, mas tinha de estudar, nas séries que vi mais tarde, porque tinha de 

estudar. Parece difícil e é, mas esta é minha tarefa. Quando recebo uma boa nota, dizem “que sorte”… 

Não é sorte, é trabalho! 

            O ano está a terminar, penso que valeu a pena estudar, aprender. Também brinquei e tive os 

meus momentos para conhecer a “amiga preguiça”. Enquanto guardava o binóculo, sorri, porque há 

uma coisa que nunca deixei de ser: uma criança feliz! Boas férias! 
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“APRENDER COM O CORAÇÃO” 
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Amor na comunidade 
escolar. 

Leonor  Teixeira 

   Amor, o que é? É uma das 

mais bonitas qualidades do 

ser humano. É um sentimento 

de profunda afeição e estima 

por outros.  

 Toda a comunidade 

depende do amor para ser 

feliz.Mas será que a nossa 

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

esforça para pôr isso em 

prática?  

 Bem, começando 

pelos funcionários tenho que 

confessar que fico muito feliz 

quando eles são amorosos 

connosco. 

 No que diz respeito 

aos professores, fico mais 

m o t i v a d a a t ra b a l h a r e 

aprender com aqueles que 

mostram amor, o que não 

acontece com aqueles que 

têm apenas uma atitude 

rígida.  

 Por ultimo, falo de 

nós, alunos e admito que 

precisamos de ser muito mais 

amorosos. 

   Com isto, pretendo 

elogiar todos os que põem 

em prática este amor e a 

todos os outros incentivar a 

fazê-lo, porque com amor 

somos todos mais felizes.

Concurso - “Aprender com o coração” - Associação de 
pais e encarregados de educação do AE Carlos 
Teixeira. 

Válter Domingues Lobo 

  

 Hoje decidi escrever um pequeno texto sobre concursos. Mas 

não sobre aqueles concursos que estão habituados a ouvir falar, como o 

concurso nacional de leitura, as olimpíadas de matemática ou então o 

tão conhecido Hypatiamat. Não! Nada disso! 

 Falarei sobre o mais belo dos concursos que ouvi falar até hoje: 

“Aprender com o coração”  - organizado pela Associação de pais e 

encarregados de educação do nosso agrupamento -  no qual se 

pretendia que os alunos elaborassem um pequeno vídeo de 1 minuto 

com o tema em cima referido, ou seja, um tema que a todos diz respeito, 

sem qualquer excepção. 

 Falar sobre o coração e sobre os seus sentimentos e cuidados a 

ter com ele (em termos de saúde) deve ser dos temas mais interessantes 

e bonitos para se trabalhar em algo! 

 É um tema que pode ser abordado de diversas maneiras, 

perspectivas e conhecimentos diferentes, mas sempre com um final 

glorioso e o objectivo sempre cumprido, isto é, independentemente dos 

vídeos elaborados, dos trabalhos pensados e da forma como se 

concretizaram, o sentimento que fez mover a vontade de o realizar e 

apresentar ao Mundo é muito maior que outro valor qualquer! Entendem 

a minha ideia? Eu penso que sim! 

 Quero, por estes motivos todos, através do nosso jornal, felicitar 

os alunos e turmas que realizaram os videos (todos bonitos e com 

mensagens muito especiais). Felicitar pela coragem, amizade, união e, 

acima de tudo, pela aprendizagem que todos tivemos nestes dias em 

que ocorreu o concurso. 

 Felicitar a grandiosa associação de pais e encarregados de 

educação do agrupamento pela ideia tão simples, mas tão importante 

para todos nós! 

 Felicitar, por último, todos os vencedores! Felicitar, também, 

toda a comunidade escolar! Aprendemos todos com o coração! 
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O MEU TALENTO 

Bárbara Fernandes 

Sou talentosa!  Serei talentosa? Qual é o meu talento? 
 

Olá o meu nome é Bárbara Fernandes e tenho dez anos. 

Desde sempre que adoro mostrar os meus talentos às outras 

pessoas e apresentar aquilo que sou capaz de fazer. Considero 

que tenho vários talentos e hoje vou apresentá-los. 

O primeiro é desenhar. É como se fosse uma tela em 

branco e tenho de pintar o meu coração, enchê-la de vida, de 

amor… Pego nas tintas, e elas são as minhas emoções para colorir 

o meu mundo.  

O segundo é dançar. Para mim a dança é uma forma de 

expressar os meus sentimentos. Acho que danço melhor quando 

algo acontece, seja feliz ou triste. Ando numa escola de bailado, a 

aprender ballet clássico e contemporâneo desde os dois anos.  

Eu sou muito feliz a dançar. 

O terceiro é cantar. Para mim, cantar é tudo aquilo que eu quero fazer. Quero ser cantora e 

quero que o mundo ouça a minha voz. O meu último talento é tocar piano e penso que também seja 

um dos meus grandes talentos.  

Com tantos talentos, digamos que sou uma “menina das artes”. Gostava de alcançar todos com 

aquilo que consigo fazer. Como digo sempre “nunca devemos de desistir dos nossos sonhos”. Tenho de 

acreditar em mim e lutar por o meu verdadeiro desejo.  

26
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CURIOSIDADES 
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Guilherme Moura 

A língua 
portuguesa. 

Sabias que … 

A língua portuguesa é uma 

língua internacional falada nos 

5 continentes, nos países que 

fazem parte da comunidade 

dos países de língua 

portuguesa (CPLP): Portugal, 

Angola, Moçambique, Cabo 

Verde, Guiné Bissau, São Tomé 

e Príncipe, Timor e Guiné 

Equatorial.  

É a terceira língua europeia 

mais falada no mundo; a 

quarta língua mais falada no 

mundo – mais de 280 milhões; 

a primeira língua mais falada 

no hemisfério sul; e a quinta 

língua com maior número de 

utilizadores na Internet. 

O português faz parte do 

mundo político e económico 

atual, sendo língua oficial da 

União Europeia, da União 

Africana, das organizações 

Ibero-Americanas, das 

agências e organismos das 

Nações Unidas, num total de 

32 organizações 

internacionais. 

É uma língua com muito 

potencial e espera-se que em 

2050 atinja os 380 milhões de 

falantes;  

É uma língua que aproxima os 

continentes na cultura, política 

e negócios, e que aproxima as 

pessoas que a usam por todo 

o mundo. 

Margarida Camelo 

Sabias que os coelhos possuem visão panorâmica de 360°, 

permitindo que eles detetem predadores vindos de todas 

as direções? 

Guilherme Lemos 

Sabes porque existe aquele furo no meio da caneta BIC? 

  

Quase toda a gente já usou uma caneta BIC, podemos dizer que elas são no mínimo um 

verdadeiro sucesso. Somente nesse segundo milhares de pessoas devem estar 

escrevendo com uma delas. Não é por acaso que a empresa é a maior no ramo de 

produção de canetas. Isso sem contar que se você sair agora procurando uma na sua 

casa com certeza vai encontrar, seja na bolsa, no escritório ou na mesa do trabalho elas 

estão sempre a mão. Mastigadas quebradas ou sem tampa, lá estão as velhas BIC de 

guerra. 

A ideia de criar uma caneta esferográfica veio do jornalista húngaro László Biró (Ponto 

para a imprensa), que estava farto de encher canetas tinteiro durante todo o dia, e ainda 

ter que ficar esperando a folha secar. Assim, totalmente inesperado, quando ele viu uma 

bola rolar sobre uma poça d’água, que ao sair deixou um rastro de água por onde 

passou, ele teve uma ideia, reuniu com seu irmão Gyorgy que era químico, e inventaram 

uma versão comercialmente viável desse objeto. 

Assim lá pelos anos 1938, os irmãos Biró, patentearam o design diferencial que trazia 

uma pequena bolinha na ponta, que rolava e libertava tinta do tubo. Antes disso, outras 

empresas já tinham tentado criar as canetas esferográficas mas boa parte delas não fez 

nenhum sucesso, por apresentar inúmeros vazamentos, ressecamentos e má distribuição 

da tinta. Em 1940 os irmãos começaram a licenciar o produto para fabricantes de outros 

países, e pouquíssimo tempo depois a história das canetas BIC começou. 

Com o objetivo de controlar melhor o fluxo, BIC, investiu em tecnologia suíça para 
conseguir uma esfera que se adequasse melhor à cavidade permitindo que a tinta 
corresse livremente e sem derramar. E foi ai que surgiu o pequeno furo na lateral. 

Por mais que o furo pareça inútil, ele serve para igualar a pressão atmosférica dentro e 
fora da caneta. Sem ele, seria impossível usar o objeto dentro de um avião ou no topo de 
um prédio por exemplo. A diferença na pressão faria com que a caneta estourasse 
sujando tudo ao seu redor. E isso foi um fator decisivo para que os pilotos britânicos e 
americanos utilizassem as canetas esferográficas durante a Segunda Guerra Mundial, 
ajudando a popularizar incrivelmente o produto. 

E o furo da tampa? Foi criado em 1991, para aumentar a segurança dos usuários, isso 
porque, como deves calcular, toda a gente tem mania de ficar a mastigar as tampas e, 
por vezes, alguém se engasga com uma delas, se não fosse esse buraquinho na ponta, 
as pessoas poderiam morrer asfixiadas. 

Espero que tenham gostado! 
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SUGESTÕES 
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Rodrigo Daniel 

Há Lendas que conduzem a lugares sombrios, a vales atormentados e a bosques amaldiçoados. O 

Diabo, o tesouro escondido, a juventude perdida, um cavaleiro que assombra uma pacata vila...  

Os heróis que encaram o sobrenatural tentam sobreviver, mas a ameaça real que enfrentam troca-

lhes as voltas mesmo quando tudo parece correr bem. Junta-te ao padre Brown e acompanha esta 

história de perder a cabeça!  

A coleção #Clássicos reúne as mais fantásticas obras da Literatura juvenil e apresenta um momento 

em que os heróis e as heroínas falam dos Livros uns dos outros!  

Rodrigo Daniel 

Há um rapaz que só se mete em sarilhos, odeia as segundas-feiras, a escola e a 

catequese; quer ser pirata, ladrão e assaltar casas assombradas! Esse rapaz chama-se 

Tom Sawyer e, se leres as suas histórias, verás como, no fundo, apesar da matreirice, é um 

jovem muito corajoso e com um coração de ouro.  

Descobre ainda o que Huckleberry Finn, o seu melhor amigo, tem a dizer sobre as aventuras da sua 

quadrilha.A coleção #Clássicos reúne as mais fantásticas obras da Literatura juvenil e apresenta um 

momento em que os heróis e as heroínas falam dos Livros uns dos outros! 

Rodrigo Daniel 

Ben e a sua família estão a curtir as férias na Europa, até que o malvado mago Hex libera o poder de quatro 

cristais misteriosos!  

Apenas Ben 10 pode quebrar o feitiço! Então prepare-se para se transformar em poderosos alienígenas, lutar 

contra inimigos, resolver quebra-cabeças e explorar um mundo 3D emocionante. Herói em ação! 

O jogo passa-se no universo animado de Ben Tennyson, um jovem que usa o seu fiável Omnitrix para se 

transformar em diferentes criaturas alienígenas e salvar o mundo.  

Para fazer isso, Ben tem que revelar a verdade por trás de quatro cristais misteriosos que ameaçam conquistar 

o seu mundo.  

Os jogadores podem se transformar em poderosos alienígenas e trabalhar juntos para enfrentar inimigos 

temíveis nesta aventura cooperativa.

Rodrigo Daniel 

No filme “Luca”, acompanhamos uma  bonita história de amadurecimento sobre um 

jovem que vive um verão inesquecível repleto de sorvetes, massas e passeios 

intermináveis de scooter. 

Luca compartilha essas aventuras com seu novo melhor amigo, mas toda a diversão é 

ameaçada por um segredo profundamente bem guardado: 

eles são monstros marinhos de outro mundo, logo abaixo da 

superfície da água.
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ILUSTRAÇÕES  - ESPIRAIS   
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CANTINHO DA POESIA 

30

Nesta edição, partilhamos com todos os 
nossos leitores um poema de Álvaro 
Magalhães, O Limpa-Palavras e outros 
poemas - “O mesmo rapaz de sempre.” 

Quando o rapaz viu a maçã 

que reluzia ao sol, 

lambeu o lábio superior três vezes. 

Como um gato. 

Agora só faltava roubá-la, 

que a maçã tinha dono. 

O sr. Horta conhecia cada maçã do seu pomar. 

Contava-as todas as noites, 

antes de se ir deitar. 

Tinha tanto medo de ser roubado 

por um rapaz mais esperto 

que dormia acordado: 

um olho fechado , o outro aberto. 

Era um homem prevenido o sr. Horta, 

mas era apenas um homem. 

E o rapaz era mais do que um rapaz: 

pousou as mãos na terra sem hesitar 

e caminhou de gatas, 

corpo tenso e arqueado, 

como um tigre, ou um jaguar.

Caladinho como 

um rato, 

esperou 

com paciência a 

sua vez 

e só então chegou 

ao cimo do muro 

com um salto de gamo. 

Depois pulou de pedra em pedra 

como uma cabra montês. 

Já dentro do pomar colou-se ao chão 

e , de  repente esqueceu braços e pernas 

para rastejar na relva. 

Como um caimão ou uma serpente- 

De ramo em ramo, 

como um macaco, 

trepou até ao cimo da macieira, 

onde comeu a maçã sem a limpar. 

e cuspiu as pevides para longe. 

Quando o sr. Horta deu um tiro para o ar, 

deixou-se cair e correu para a rua 

com o rabo entre as pernas. 

Como um coiote, ou um chacal. 

No fim de tudo era um rapaz, 

o mesmo rapaz de sempre: 

um magnífico animal.
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DIVERTE-TE A APRENDER 
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João Guilherme 

CUBO  de  RUBIK 

Cubo Mágico, também conhecido como  Cubo de Rubik, é 

um  quebra-cabeça  tridimensional, inventado pelo professor 

de arquitetura húngaro Ernő Rubik em 1974.  

Inicialmente construído em madeira, hoje existe em vários 

formatos, sendo o mais comum o de plástico com 6 faces de 6 

cores diferentes (verde, branco, vermelho, azul, laranja e 

amarelo).  

Também existe em forma de triângulos, circunferências, prismas entre outros modelos.  

O cubo tem um dispositivo interno que mantém cada uma das faces unidas, permitindo girar 

as peças em torno do eixo principal.  

É considerado um dos brinquedos mais populares do mundo, com mais de 900 milhões de 

unidades vendidas.  

É possível atingir 43 quintilhões de combinações diferentes. 

Existem competições nacionais e internacionais, o Campeonato Mundial de Cubo de Rubik 

realiza-se de dois em dois anos.  

O australiano Feliks Zemdegs de 22 anos é o recordista mundial de cubo mágico (que ele 

resolve em inacreditáveis 4,22 segundos). 

O cubo mágico ajuda a desenvolver a destreza manual, o raciocínio lógico e aumenta a 

capacidade de concentração contribuindo assim para melhorar o desempenho na disciplina 

de Matemática.  

Eu já tenho o meu e tu?

Sofia Santos 

FESTA JUNINA 

No Brasil comemora-se a 

festa junina, alguns devem 

saber, mas para quem não 

sabe vou falar: 

Fe s t a J u n i n a t a m b é m 

conhecida como festa de 

São João, surgiu no século 

X V I e f o i c r i a d a p o r 

influências portuguesas. 

Também faz homenagem a 

santos como: São João e 

Santo António. 

As comidas, brincadeiras, 

roupas e músicas são a 

melhor parte de toda a 

festa. 

A s m e n i n a s u s a m u m 

vestido xadrez, tranças 

como penteado, pintinhas 

n a s b o c h e c h a s e , s e 

quiserem, podem usar um 

c h a p é u d e p a l h a . O s 

meninos usam uma blusa 

xadrez de manga comprida, 

u m a c a l ç a j e a n s c o m 

deta lhes color idos no 

joelho, um bigode feito de 

lápis de olho, ou marcador 

preto, e um chapéu de 

palha. 

A comida normalmente 

inclui pipocas, paçocas, pé 

de moleque, algodão doce 

etc. Estes são alguns doces!  

A s b r i n c a d e i r a s m a i s 

conhecidas são pescaria, 

jogar a bola na boca do 

palhaço, corrida no saco, 

jogar o arco dentro da 

garrafa, entre outras.  

Hino do Esvoaçar a caminho…  
Válter Domingues Lobo e Victória Fernandes 

 Decidimos escrever uma canção sobre o nosso jornal. Logo após a escrita, 

surgiu uma música ao piano. Depois da música, que é a nossa grande paixão, 

surgiu o hino! Será apresentado pela turma em Setembro!  Curiosos? 

O nosso avião de Papel!   

Fiquem com o vídeo da sua construção. 

Especial agradecimento aos funcionários que nos ajudaram a colocar o avião na entrada da nossa 

escola! Sem eles não seria possível. 

https://youtu.be/EuypJl0zyt0 

https://youtu.be/EuypJl0zyt0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quebra-cabe%25C3%25A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ern%25C5%2591_Rubik
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brinquedo
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Maria Manuel Marinho 

Nesta edição, já com cheirinho a férias, nada 

como sugerir algumas leituras. Esta primeira 

escolha tem um cariz sentimental que me liga à 

autora.  

Maria José Costa, uma escritora e muito 

mais… 

Maria José Costa nasceu na década de 70 e é 

natural de Angola. Esta fafense frequentou a 

Universidade Católica, onde se formou em 

Humanidades, ficando habilitada para o ensino 

de português, latim e grego. Posteriormente, 

seguiu com os seus estudos e é mestre em 

Sociologia pela Universidade do Minho.  

Escreve poesia desde tenra idade, mas 

sempre guardou os seus poemas. Recentemente 

criou uma página pessoal onde publica a sua 

poesia para os amigos mais ínt imos e 

apreciadores deste género literário. Em 2020, 

publicou o seu primeiro livro, intitulado “A 

menina que queria desligar o sol”. Ainda no 

mesmo ano, ousou uma segunda publicação, “O 

Mestre, a Discípula e o Bicho Invisível”. Este livro, 

em formato digital, e-book, explica o “bicho 

invisível” aos mais novos e foi apresentado, no 

Dia Mundial Da Criança, em Fafe, ou seja, foi 

lançado em plena pandemia. 

Maria José Costa apresenta-se, no seu 

primeiro livro, como uma pessoa que “adora 

escrever histórias”, pois “escreve há anos e sonha 

desde sempre”.  

Ela considera que “a educação é a sua 

paixão, nela explora o imaginário e, através da 

escrita, gosta de colorir o mundo com fantasia e 

magia”.  Diz que tem na gaveta histórias para 

contar! 

Escolhi esta escritora, embora ela não se 

considere como tal, porque tem um especial 

significado para mim: é minha amiga. Ela convidou 

algumas crianças para ilustrar o e-book. Eu tive o 

privilégio de participar. Primeiro fiquei nervosa, 

dada a responsabilidade, e era a primeira vez que 

realizava um trabalho desta natureza.  

Depois achei que foi uma experiência 

maravi lhosa e interessante. Só me resta 

acrescentar: posso abrir a sua gaveta?! 

Fiquem curiosos e procurem o livro, 

intitulado “A menina que queria desligar o sol”, 

através do e-mail: maria.borboleta@sapo.pt e o E-

Book “O Mestre, a Discípula e o Bicho Invisível”. 

Cliquem no seguinte Link: https://bit.ly/35txYVD 

https://bit.ly/35txYVD
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Neno foi guarda-redes entre 1981 e 1999, tendo 

surgido para o futebol no Barreirense, passando 

depois por Vitória de Guimarães (onde terminou a 

carreira), Vitória de Setúbal e Benfica. Neste período 

jogou também na Selecção Nacional. No Benfica 

partilhou a baliza com o célebre Michel Preud’homme. 

Actualmente era o responsável de Relações Públicas 

do Vitória de Guimarães. 

Antigo futebolista morreu aos 59 anos! 

O pai era um homem conservador (Salazarista nas 

palavras de Neno), não gostava que os sete filhos 

jogassem futebol, as duas meninas nem se falava e a cantoria também não lhe agradava. O professor apreciava o silêncio e 

dava tostões ao Neno para que se calasse e o deixasse trabalhar. Nada correu como o senhor Augusto Barbosa Barros 

planeava. Neno deu jogador de futebol e cantor. Era através de acordos com a mãe, mais tolerante, que Neno e os irmãos 

conseguiam abertura para jJogar à bola “era uma coisa de que gostava muito”, mas cantar encantava-o. O primeiro ídolo foi 

Roberto Carlos, mais tarde Júlio Iglésias. 

Faltar às aulas ou não ter boas notas era coisa impossível, em casa de professor, que, ainda por cima, conhecia os colegas e 

mantinha-se informado. A vontade de dar uma boa educação aos filhos terá sido o motivo por que, após o 25 de abril, a família 

se mudou para Portugal. Isso e as simpatias pelo regime do Estado Novo que o pai cultivava e que não lhe garantiam grande 

futuro em Cabo Verde. 

Lembrava sempre o frio que sentiu no primeiro inverno no Barreiro. Impossibilitados de trazerem muitos haveres, a roupa era 

pouca e adaptada ao clima dos trópicos, também não havia dinheiro para comprar nova. O Barreiro nem é tão frio como o frio 

que havia de encontrar quando, mais tarde, veio para Guimarães, mas naquela altura parecia-lhe gelado. 

O jogo da bola, na rua está claro, era a forma como os rapazes socializavam na década de 1970. Bom de bola e com uma 

capacidade natural para o relacionamento, o Barreiro tornou-se o seu elemento natural num instante. 

Dava nas vistas a jogar na rua, era “elástico” (alcunha) e não demorou a 

aparecer no Santoantoniense e depois no Barreirene, tinha 13 anos. Do pai 

recebeu o aviso: “Ao primeiro chumbo acaba-se o futebol”. 

“Em Cabo Verde toda a gente é do Benfica, até hoje”, disse uma vez numa 

entrevista. Pelo Bento e pelo Eusébio, Neno também tinha simpatia pelo clube 

da Luz. Mas confessou que também simpatizava com o Sporting, por causa do 

Damas. Os guarda-redes são um mundo à parte. 

Aos 15 anos, Benfica, Sporting e Vitória de Setúbal andavam atrás do rapaz que ainda nem jogava com luvas. Quando subiu à 

equipa principal do Barreirense, na equipa havia dois guarda-redes experientes e chegou o rapaz dos juniores. O certo é que, 

mesmo a contragosto do treinador, Neno impôs-se, no primeiro jogo que fez até penáltis defendeu. 



JORNAL ESCOLAR DIGITAL 5ºA - A.E.PROF. CARLOS TEIXEIRA-FAFE

PASSATEMPOS 

Érika Mota 

34

Encontra as 10 palavras relacionadas com a matemática na 
sopa de letras.

a f h y d i v i s a o t r v b n p l

r r a m a b s p p t v f q l t h n k

e a n u z a d l o r b g a m r j g m

i h g l s r n a r e a y s h e a r g

s j u p x i b m k e n u d o w d s i

c n l a m e t f l q m j b g q i f d

x m o e n f e p m a k l f r a ç a o

q i e r d g f o b s l p o p r a i g

w s t s g l y l a d i b i l t o l r

m u l t i p l i c a ç a o m j e p d

y b s f m b i g v f u d l b l r o s

u t e r n v g o y b y o m x m t k c

d r a a l s p n w n t b n s r g i v

e a p o p a e o e o r f e r f r u h

d ç t e w q d s t p e g y c y e t s

c a u r q t n r c l w r h e z t g q

a o j t t r o e f i g u a l d a d e

o s l c h e s i c g f t u d f a v g
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Quebra-cabeças  

O que é impossível levantar do chão? 

  Se ontem fosse amanhã, que dia seria hoje? 

  

Todos são cães, menos dois. Todos são gatos, menos dois. Todos são 

tartarugas, menos dois. 

 Quantos animais de estimação eu tenho? 

Juan tinha 700 maçãs, José tem 500 maçãs, Maria terá 750 maçãs, quem 
tem mais maçãs? 

Quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? 

Penny teve 5 crianças. A 1ª chama-se Janeiro. A 2ª chama-se Fevereiro. A 
3ª, Março. A 4ª, Abril. Qual é o nome da 5ª? 

Sudoku

8   4  6   7

      4   

 1     6 5  

5  9  3  7 8  

    7     

 4 8  2  1  3

 5 2     9  

  1       

3   9  2   5
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1. Ronaldo 

2. Pepe 

3. Guerreiro 

4. Sanches 

5. Moutinho

1. Guedes 

2. Felix 

3. Palhinha 

4. Neves 

5. Dalot

Q R S R E Y U I O P M F

G M O U T I N H O O N D

U U Q N W E R T U I A F

E L E K A J H G F D S G

R Ç M D N L B V C D X H

R Q A Z E C D D E R S J

E L P O I S U O Y T Z K

I K T G H M J L P O A L

R J E F E L I X R I T Ç

O H A X D F G H J A O S

V G E P E R T Y H U L A

B F N E V E S N W I A N

C D N P K Ç I P L O D C

I O P E Ç H L K J H G H

F D S A L Q W E R T Y E

H J J A K L Ç P O I U S

G F P D S A Z X C V B N
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Jonathan Oliveira 

PETIT GATEAU  

Ingredientes: 
• 1 ovo 
• 4 colheres (sopa) de farinha de trigo 

• 4 colheres (sopa) de açúcar 
• 4 colheres (sopa) achocolatado em pó 
• 2 colheres (sopa) de leite 
• 2 colheres (sopa) de óleo 

Modo de preparo: 

1. Coloque, numa caneca, a farinha, o açúcar, o 
achocolatado e misture. 

2. Depois acrescente o ovo e mexa bem. 

3. Por fim, coloque o leite, o óleo e mexa até ficar 
homogéneo. 

4. Leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 
segundos. 

5. Verifique o ponto da massa com um garfo e, 
se a cobertura ainda não estiver firme, 
coloque por mais 30 segundos. 

6. O bolinho está pronto. 

Maria Leonor Oliveira 

POLVO NO FORNO  

Ingredientes: 

• 1 Polvo 
• Azeite 
• Alho 
• Sal 
• Batatas Pequenas 
•

Preparação: 

Cozer o polvo com água e sal. Depois de cozido retira-se e 
coloca-se num pirex. 

Rega-se com azeite e vai ao forno a gratinar. Quando 

estiver dourado retire-se e espalha-se o alho picado por 

cima do polvo. 

Pode ser acompanhado com batatas a murro, que 

deverão ser cozidas com a casca e bastante sal. Depois de 

cozidas, vão ao forno uns 15 minutos, retiram-se e dá-se-

lhe um murro. Rega-se com azeite e alho picado. Este 

prato pode ser acompanhado com uma salada mista ou 

legumes cozidos. 

Victória Fernandes 

PATANISCAS DE BACALHAU 

Ingredientes: 
• 2 postas de bacalhau 

• 3 ovos  

• 1 cebola pequena ( picada )  

• 8 colheres de sopa de farinha  

• 2 colheres de sopa de salsa picada  

• 1 chávena de leite ou água da cozedura do bacalhau  

• Sal, pimenta e azeite. ( a gosto )  

Preparação: 
• Cozer o bacalhau, tirar a pele e as espinhas e lascar  

• Num recipiente, juntar o bacalhau desfiado, os ovos, a 
farinha, a salsa, e a cebola e envolver bem  

• Ir juntando aos poucos o leite ou a água da cozedura do 
bacalhau, até a mistura ficar um pouco líquida e temperar 
com sal e pimenta  

• Numa frigideira larga, aquecer o azeite e fritar as 
pataniscas às colheradas, pressionando-as com um garfo de 
modo a que fiquem baixinhas  

• Colocar sobre papel absorvente para secarem.  

Maria Leonor Rodrigues 

LIMONADA FÁCIL 

Ingredientes: 

4 limões  

250 g de açúcar  

Hortelã q.b 

Gelo q.b 

1 pau de Canela  

1 l de água  

Preparação: 
• Espremer os sumos dos limões 

• Verter para um jarro. Adicionar o açúcar e mexer bem. 

• Adicionar o gelo, a hortelã e a canela e deixar macerar. 

• Por fim adicionar a água e servir bem fresco. 

Nota: Pode reduzir a quantidade de açúcar se for a seu 
gosto. 
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ANEDOTAS 

  
   O meu mau feitio já vem de nascença. 

Quando nasci fiquei logo um ano e tal sem falar com ninguém.

-Avó, que fazes tanto tempo 
na cozinha em frente ao 

armário? 
- O médico mandou-me ter 

atenção ao açúcar… até 
agora o pacote ainda não se 

mexeu… 

- Joãozinho, imagina que eu tenho seis 
laranjas numa mão e cinco na outra, o 
que tenho no total? 

- Mãos enormes professora.
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5º A 

Ah! Ah! Ah!

Ah! Ah! Ah!

Ah! Ah! 
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