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TERMINAR, PARTIR, (RE)COMEÇAR
Não sabendo como começar este texto
cujo título se inicia por
“terminar”, surge-me a
ideia de divagar acerca
da palavra usada para
designar o sexto mês do
ano “junho”.
Então, o nome do
mês, “junho”, corresponde a Juno, deusa
romana, esposa de Júpiter, representada por
uma mulher bela e jovem. Muito mais haveria para acrescentar.
Contudo, esse não é o
propósito deste texto,
pretendendo
apenas
constatar um facto no
âmbito do calendário
escolar. Assim, neste
contexto, o educativo,
“junho” é um dos meses mais desejado por
todos, pelos mais diversos motivos, provocan-

do, igualmente, diferentes estados de espírito.
Genericamente,
termina um ano de trabalho árduo, quer para
alunos e professores,
quer para os funcionários da ação educativa.
Para uns, o mês de junho corresponde ao fim
de um ciclo, o que implica, frequentemente,
uma mudança e, muitas
vezes, também, uma
partida para outros destinos, (re)começando
novos percursos; para
outros, avizinha-se uma
pausa para mais tarde
(re)começar uma outra
etapa, idêntica às anteriores, mas sempre diferente. Todos estão contentes por chegar ao
fim mais um ano de trabalho, vislumbrando as
tão desejadas férias

para descansar o corpo,
mas,
principalmente,
para relaxar e amenizar
a alma, o espírito ou
seja lá o que for, porque
já não há santo que ajude a ser paciente e tolerante com uma palavra
mal dita ou uma intervenção menos adequada.
Todavia, este é
um período de angústias e incertezas para
muitos
profissionais,
porque o fim do ano
letivo significa partir
para outras paragens
longínquas ou, então,
ficar…onde? Enfim! Resta a Fé e a Esperança de
que o melhor possa
acontecer antes, durante ou depois da pausa
letiva!

EB1 de Cabanas e não à
EB1 de S. Caetano.
Seguidamente, a
Diretora do AERT, Drª
Paula Costa, reflete sobre escola e os valores
a ela associados, porque A velha escola...

Há de gerar uma nova educação
Diz-se que a escola é de todos e que to-
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Para
começar...lamenta-se o lapso
ocorrido, na edição de
abril, na página 7, tendo
sido trocado o nome do
estabelecimento de ensino onde foi realizada
uma atividade, no âmbito do Dia dos Afetos.
Assim, a notícia em causa reportava-se à escola
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A VELHA ESCOLA...HÁ DE GERAR UMA NOVA EDUCAÇÃO
Dalai Lama defende que "A
responsabilidade de todos é o único caminho para a sobrevivência
humana." A responsabilidade é o
único caminho da sobrevivência
humana, em todos os campos da
sociedade: no
seu dia a dia,
no
trabalho,
nas suas relações
sociais,
nos seus desafios pessoais…
Na educação,
as coisas não andam muito longe
da verdadeira semântica de uma
das mais maravilhosas máximas
daquele grande humanista. A educação e a escola do século XXI encontram-se perante grandes desafios como é o caso da globalização,

da convivência multicultural, assim
como o rápido desenvolvimento
económico e tecnológico que colocam alunos e professores de todo
o mundo, diante de novas e constantes exigências. O nosso Agrupamento não passa de uma pequeníssima amostra dessa realidade,
onde se verifica um número significativo de alunos oriundos de algumas partes do mundo (Brasil, Cabo
Verde, Rússia, Venezuela, por
exemplo) um fator que, se bem
trabalhado com responsabilidade,
pode permitir um intercâmbio cultural e social maravilhoso, numa
partilha de saberes étnicos que
podem enriquecer com aprendizagens significativas o desenvolvimento de todos os nossos alunos.

As normas de igualdade e liberdade sociais responsáveis sempre
estiveram de mãos dadas com o
desenvolvimento da educação
mais moderna. Os nossos alunos
devem aprender a orientar-se no
contexto dos direitos e deveres
cívicos, para saberem defender,
sob a própria responsabilidade, os
seus interesses e convicções, podendo munir-se de um autocontrolo, da tolerância, do espírito
crítico e da autocrítica, a grande
transformação do conceito da
educação para o aluno do século
XXI. A educação moderna não
corresponde apenas à cultura
científica, mas também à cultura
democrática, resultando na formação de jovens responsáveis,
criteriosos e defensores de uma
vida com qualidade para a sociedade que todos representamos.
Reconheço que o trabalho requisitado a qualquer escola
nunca foi nem nunca será fácil.
Desde o dia em que comecei a
desempenhar o cargo de Diretora
deste Agrupamento, quantas vezes vi, olhos nos olhos, o desespero dos professores, dos alunos,
dos pais e encarregados de educação quando eles se veem
“impedidos” de exercerem o seu
“cargo” pelos muitos “muros”
que oferecem resistência às suas
ações? Como Diretora, vejo e sinto os problemas que, de uma forma ou de outra, todos sentem e é
por isso que continuo ao lado de
todos, para poder contribuir com
a ajuda possível, tendo por base a
minha cota de responsabilidade.
Não baixarei os braços, porque
não faz parte da minha maneira
de ser. Continuarei ao lado de
todos, para que, todos juntos,
consigamos dar a melhor educação aos alunos que escolheram o

Agrupamento de Escolas de Rio
Tinto - AERT como palco para singrar na sua vida académica, pessoal
e social.
Ao longo dos séculos, o Homem muniu-se das técnicas e dos
meios mais variados para conseguir
sobreviver a vários tipos de contrariedades e/ou rigidez, quantas vezes impostas pela sua própria personalidade, sim, porque, quer queiramos quer não, as consequências
derivadas do modo como a pessoa
encara e reage aos factos, podem
ser desoladoras,… ou não!… Tendo
por base que o todo é sempre formado pelas suas partes, na minha
perspetiva, a parte positiva da personalidade de cada um continua a
pesar mais do que a parte negativa.
Por isso, acredito que face a muitas
dualidades e face a muitas situações conflituosas, será sempre possível dar-se a volta à questão, prevalecendo sempre o bom senso e a
inteligência de se conseguir contornar qualquer tipo de problema. Reconheço que nem sempre é fácil,
reconheço que nem sempre as situações trabalhadas tomam o rumo
que desejamos para uma melhor
compreensão e tratamento dos
factos postos em cima da mesa. A
gestão de conflitos é uma constante que é exigida a cada agente educativo, sejam professores, pais e
encarregados de educação, alunos
e funcionários, porque todos são
confrontados com múltiplas questões que urgem resoluções tantas
vezes (des)compreendidas pela
parte oposta.
A relação escola-família
impõe, cada vez mais, uma tática
inteligente e responsável para se
conseguir um trabalho que se pretende profícuo e de qualidade nas
nossas escolas. É nesta crescente
autonomia que alunos, pais e en-
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A VELHA ESCOLA...HÁ DE GERAR UMA NOVA EDUCAÇÃO
carregados de educação, e professores conseguem, perante a autoridade escolar, que este desenvolvimento continue o seu caminho. O
papel do diretor de turma é fulcral
e nem sempre é fácil, no tratamento dos casos que têm nas mãos,
sendo-lhe exigido uma boa dose de
calma para que o resultado do seu
trabalho redunde em mais e melhor progresso equilibrado para os
alunos da sua direção de turma, e
uma maior recetividade por parte
das famílias. Só assim, numa proximidade escola e família, é possível
traçarmos o perfil dos nossos alunos para este século XXI; usarmos a
responsabilidade, a calma, a refle-

xão bem como a tomada de consciência, para podermos formar
jovens responsáveis, calmos, refletivos e conscientes, porque, como
sempre aconteceu ao longo dos
tempos, todos aqueles que educam tornam-se no modelo a seguir, aos olhos daqueles que são
educados. O AERT continua a querer ir sempre mais além… tudo
depende dos valores, atitudes e
convicções que emergem do interior de cada um de nós.
Trabalho à parte, agora, o
tempo que entra nas nossas vidas
é o tempo da renovação da natureza, dos aromas suaves que nos
chegam nestes dias mais compri-

dos e com temperaturas que
convidam mais ao exterior de
nós próprios. Ser feliz: uma obrigação!
PS - “...carpe diem, quam
minimum credula postero". Uma
tradução possível para a frase
“...colha o dia de hoje e confie o
mínimo possível no amanhã”.
A todos os professores,
alunos, pais e encarregados de
educação, assistentes operacionais e demais parceiros e toda a
comunidade educativa, votos de
umas Boas e merecidas Férias.
A Diretora Paula Costa

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DO CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL
Como forma de comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, o clube decidiu dinamizar,
no dia 8 de março de 2017, no auditório da nossa escola, uma ação
de sensibilização sobre medidas de
autoproteção, apresentada pelo
técnico da proteção civil de Gondomar, Sérgio Sousa. No final da pa-

lestra, o clube entregou um desdobrável que elaborou ao longo do
período, em colaboração com a

disciplina de Educação Visual. Foi
também entregue um manual de
riscos, oferecido pela Câmara
Municipal, para cada aluno levar
para casa e informar a família
sobre formas de atuação em situações de emergência.

A CIDADANIA NO DIA A DIA
Bombeiros – são pessoas
treinadas
para
atuarem em caso
de incêndio, de
resgate ou de
emergência médica – são cidadãos
com funções alargadas a quase
todas as áreas da
proteção civil.

Mas a cada um de nós cabe a interajuda e a comprová-lo
temos o caso ocorrido no parque
de estacionamento da nossa escola quando, no dia 22 de maio, sem
causa aparente, se incendiou um
carro. Dado o alerta, acorreram ao
local dois funcionários da escola
que, instintivamente, levaram o
extintor do ginásio (onde estavam
a trabalhar) e apagaram o incêndio.

Homenageemos o senhor Adão Oliveira e o senhor
Jorge Costa que, sem olhar a
medos, desempenharam um
papel de bons cidadãos, atentos
e oportunos – obrigada.
Profª Ana Mª Pereira
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(IN)DISCIPLINA – na Escola e o (IN)SUCESSO ESCOLAR RESPONSABILIDADE DE TODOS
A INDISCIPLINA é uma realidade em evolução. É um problema
de todos nós. O sucesso da educação depende da mediação de conflitos, de responsabilidades partilhadas e de soluções em conjunto
– Escola- Família – Aluno.
Nos dias de hoje, há uma
preocupação cada vez maior, não
só na escola, mas também na e
com a família.
É importante que esta seja
uma relação equilibrada, que pais
e professores se unam como parceiros por um bem maior – a criança. Pais e escola não podem nem
devem demitir-se do seu papel,
sendo importante procurar estratégias e recursos.

Com esta base, e integrado
no Projeto Segurança, do AERT,
realizou-se uma Palestra/debate,
no dia 31 de março, na EB1 de S.
Caetano 1, onde participaram
vários oradores, como a Diretora
do AERT, PSP de Rio Tinto, Dr.
Carlos Castro e Dra. Ana Leite,
psicólogos) e Associações de Pais
do 1º Ciclo.

Foi
um
momento muito
bom, pois, para
além de haver
partilha de informação, de forma
a tentar encontrar
soluções em conjunto, todos os alunos do 4º ano
fizeram atuações.
4ºF

ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO ―CORAÇÃO VERDE‖ AO JI DAS
AREIAS
Este reconhecimento é o
culminar do trabalho, no âmbito
do projeto "Lipor Geração+”, que
se apresenta como uma oferta facilitadora de práticas, que suportam
a melhoria no desempenho ambiental das instituições e a consciencialização dos impactos ambientais
na sociedade e na economia, promovendo uma otimização dos recursos humanos e materiais, afetos
aos processos de gestão ambiental.

Neste percurso de trabalho,

a
instituição
promoveu
a recolocação de equipamentos
de deposição seletiva de resíduos, resultando numa maior
proximidade com os equipamentos e um consequente crescimento dos resíduos recicláveis
encaminhados para valorização
por parte das Instituições.
Desenvolveram-se
ainda campanhas de poupança de
água e energia, de Prevenção e
Redução do Desperdício de Alimentos bem como a promoção
e manutenção das Hortas Biológicas, Espaços Verdes e a preocupação com a Biodiversidade,
aspetos sempre presentes nas
dinâmicas das instituições e que
resultaram em práticas muito
enriquecedoras para estas Comunidades Educativas.
Desde a realização da Au-

ditoria de Avaliação Inicial, até à
realização da Auditoria de Certificação, os Técnicos da Lipor registaram
um crescimento médio na ordem
dos 20%, ao nível do comporta-

mento ambiental da instituição, o
que levou a este reconhecimento.
Segue-se o desafio de manter nos
próximos 2 anos o patamar de certificação que deverá ser renovado
no final deste período.
Instituições do Geração+ no rumo da
Prevenção: 40 ações desenvolvidas na
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos! Geração+:
13 Novas instituições certificadas!
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SEMANA VERDE EUROPEIA—2017
A

Comissão
Europeia
definiu a realização da Semana
Verde para o
período de 29 de
maio a 2 de junho, sendo considerado o maior evento do ano no calendário ambiental da Europa. Este
ano, a Semana Verde foi dedicada
aos empregos verdes, refletindo-se
sobre as competências verdes e
respetiva formação necessária. Frequentemente, pensa-se que os empregos verdes estão diretamente
relacionados com as ecoindústrias.
Contudo, a importância e preocupações graduais com a sustentabilidade têm chegado a todos os setores industriais.
Assim, tem havido uma grande preocupação por parte das indústrias, na utilização dos recursos,
investindo ao nível da eficiência
energética, nas energias renováveis
e na gestão de resíduos e de recursos hídricos de modo a poupar dinheiro, ao diminuir a dependência
das matérias-primas e das importações.
Tendo a Europa assumido
grandes compromissos no domínio
da luta contra as alterações climáticas, uma das prioridades será transformar o nosso sistema energético
num sistema hipocarbónico, implicando grandes investimentos, a
nível global, para desenvolver um
sistema energético descentralizado
e renovável, acompanhado também de um investimento nas competências da população ativa.
Desta forma, A EU oferece
apoio prático para ajudar as empresas e os cidadãos, através de programas como o Programa-Quadro
de Investigação e Inovação Horizonte 2020. O Fundo Social Euro-

peu também apoia ações para melhorar as competências dos trabalhadores. Em Espanha, por exemplo, o FSE atribuiu mais de
22
milhões
de
euros
a
um Programa de Emprego Verde que ajudou cerca de
60 000 pessoas a adquirir competências através de 2000 cursos de
formação diferentes. Além disso,
tem sido dada atenção especial ao
auxílio a trabalhadores em setores
económicos em declínio, dandolhes novas competências para que
possam entrar no mercado do emprego verde. O programa de educação e formação da UE Erasmus+
está também a desenvolver atividades nesta área. Por exemplo,
o projeto Green S&C melhorou as
competências verdes na Toscânia
do sul, em Itália, para satisfazer a
procura das empresas locais. Estudantes universitários e jovens que
terminaram recentemente o ensino secundário puderam fazer formação noutros países, desenvolvendo competências técnicas e
profissionais nos domínios da eficácia energética, da eficiência do
ciclo de resíduos e do desenvolvimento de produtos ecológicos,
entre outros processos verdes.
O Prémio “Capital Verde da
Europa” foi criado em 2010 e é
atribuído a uma cidade que esteja
na vanguarda da vida urbana ecológica. A atribuição deste prémio
funciona como fonte de inspiração
para outras cidades, melhorando a
sua própria reputação e tornandose um local atrativo para visitar,
trabalhar e viver. Na seleção da
cidade vencedora são tidos em
conta os seguintes critérios atenuação das alterações climáticas e
adaptação aos seus efeitos, transportes locais, zonas verdes urbanas que integram uma utilização

sustentável do solo, natureza e
biodiversidade, qualidade do ar
ambiente, qualidade do ambiente acústico, produção e gestão de
resíduos, gestão da água, tratamento de águas residuais, ecoinovação e emprego sustentável,
eficiência energética, gestão ambiental integrada.
Em Portugal, Guimarães
tem implementado uma série de
medidas correspondentes a boas
práticas ambientais, desde 2015,
tendo como objetivo tornar-se
“Capital Verde Europeia”, em
2020, acabando de formalizar a
sua candidatura.
Em 2017, a cidade de Essen recebeu o prémio “Capital
Verde da Europa”, devido ao seu
êxito na transformação de uma
cidade cuja economia era dominada pelo carvão e pelo aço, para
uma cidade mais limpa e verde.
Para tal, foram tidos em conta
indicadores diversos que abrangem aspetos tão variados como o
desempenho energético, a biodiversidade, as zonas urbanas verdes, a produção e gestão de resíduos e as medidas de adaptação
ou atenuação associadas às alterações climáticas.
A cidade de Essen localizase na Alemanha e foi, em tempos, uma cidade mineira. Atualmente, cerca de 80% da população ativa trabalha no setor dos
serviços e das finanças, recebendo cerca de 140 000 trabalhadores pendulares por dia. Estabeleceu o objetivo de criar 20 000
postos de
trabalho
no
setor
ambiental
até 2035.
Profª Cristina Viana
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A SALA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ser aluno da Educação Especial é mesmo isso - ser ESPECIAL:
é entrar na sala de aula trazendo
ainda restinhos de
sono
a
toldarlhes a vista (como
se de uma
nuvem se tratasse), mas sempre com
um sorriso nos lábios;
é cambalear desordenadamente enquanto se aconchegam na
ternura acolhedora das senhoras
Assistentes Operacionais, dispostas a
partilhar beijos e abraços.
E cada um que chega a distribuir um rasgado “bom-dia” ou simplesmente um esboço de “estouaqui!”, há sempre um abraço amigo
que lhes retribui a forma de carinho
e se entrega, no papel de Professor
ou de Terapeuta, para o ajudar a
«caminhar» no novo dia.
Todos juntos percorremos
montes e vales, saltamos de letra em
letra, de número em número, mergulhamos na história de Portugal,
descrevemos monumentos e fazemos artesanato… - todos juntos (e
muito juntinho ao coração destes
nossos alunos tão ESPECIAIS) construímos muitas histórias onde os
príncipes e as princesas somos nós,

que levamos pela mão uma cadeira
de rodas com meninos dentro, como se se tratasse da «abóbora da
Branca de Neve».
E está a terminar mais um
ano escolar. Para trás fica o muito
que fizemos juntos: rimos, sorrimos, olhámo-nos… E, por entre
trocas de carinho, fomos construindo os nossos presépios, os nossos
desenhos, os nossos monumentos
(castros e cidade), pusemos à prova
a criatividade de cada um, o nosso
querer/ser capaz, e a nossa tenacidade. Divertimo-nos muitas vezes
jogando às escondidas com as letras, os números e as canções, enquanto espreitávamos o crescer
das plantas do cantinho do jardim
da nossa escola, por estes meninos
cuidado.
E porque «Mãe é Mãe»,
«Família é Família», também a eles
homenageámos o seu carinho, esforço e perseverança na preciosa
ajuda que encetámos para o crescimento destas crianças, sempre que
para eles fizeram prendinhas artesanais a provar-lhes que: “Somos
meninos felizes – obrigada”.
Para o ano haverá mais,
mais e mais…
Para o ano haverá tudo
aquilo que na nossa Sala de Educação Especial não se esgota (renovase): sorrisos, alegria, aprendiza-

gens…, novas construções, novos
abraços – e sempre o “Bom-dia” rasgado e doce de todos os que aqui
trabalham e da nossa Diretora (Drª
Paula) que representa a moldura dos
nossos Prémios de Mérito e o suporte do Coração de Viana (ou da escola
de Rio Tinto) que saiu da criatividade
deste grupo.
Foi Muito Bom trabalhar/
aprender aqui neste local tão ESPECIAL da nossa escola.
A juntar ao excelente grupo
de funcionárias e colegas, tivemos a
argamassa dos alunos que também
me puseram à prova e me ajudaram
a crescer. Caminhámos juntos ao
longo do ano, pisando a estrada dos
dias que sempre
nos conduzia ao
porto de abrigo
que é a Direção.
Obrigada por isto – agora vamos à procura de um novo
amanhã, devagarinho, empurrando uma cadeira
de rodas ou a
segurar num fio
de “balão do pensamento”.
… mas vamos!
Até que o Ano Escolar recomece e esta sala se repovoe.
Profª Ana Pereira

EXPOSIÇÃO ―OCEANOS‖
Os alunos com Necessidades
Educativas Especiais, do nosso Agrupamento de Escolas, participaram,
com um mural, na exposição subordinada ao tema “ Oceanos”, promovida pelo Centro de Reabilitação da
Areosa, no âmbito do Ano Internacional do Turismo Sustentável para o
Desenvolvimento e Estratégia Nacional para o Mar 2013/2020.
Estes participaram nesta exposição com uma tela por eles ela-

borada, onde se encontrava delineada uma baleia. Neste trabalho,
além dos professores de Educação
Especial, tivemos a colaboração/
orientação do Professor da Oficina
de Artes, Gregório Rabaçal.
Nesta atividade foram utilizados materiais plásticos e reciclados.
A participação nesta exposição teve como principal objetivo
sensibilizar a população para a

preservação dos oceanos.
Os alunos participaram com
empenho e entusiasmo na realização
desta atividade.
Alguns alunos e Professores da
Educação Especial estiveram presentes na inauguração da referida exposição que decorreu no Instituto da
Segurança Social do Porto, no dia 30
de maio.
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PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ―PALAVRAS SOLTAS‖
Os alunos com Necessidades
Educativas Especiais, do nosso
Agrupamento de Escolas participaram no concurso literário e artístico
"Palavras Soltas 2017”, promovido
pelas Bibliotecas Escolares das Escolas do Concelho de Gondomar,
que decorreu no segundo período.
Os alunos concorreram com
textos originais, tais como, escrita
com símbolos, textos em prosa e
em poesia com ilustrações.
No passado dia 6 de junho,
pelas 21.00H, na Sala de Ouro, do
Pavilhão Multiusos de Gondomar,
teve lugar a cerimónia de encerramento deste projeto, com a coroação do trabalho realizado por estes
alunos, cuja produção literária e/ou
artística foi publicada num livro.

Além
do
prémio,
todos os alunos receberam um diploma de participação e um
louvor
por
parte da comissão organizativa e pela Vereadora da Educação. Foi um momento emocionante para estes alunos pelo reconhecimento por parte da comunidade educativa, pelas Bibliotecas
Escolares e respetiva Câmara de
Gondomar.
Por último, foi entregue,
pela Vereadora da Educação e da
Cultura, em representação do Sr.

Presidente da Câmara Municipal,
Marco Martins, a cada um dos
Agrupamentos/Escolas não Agrupadas deste Concelho, um cheque-oferta no valor de 100 euros,
destinado à aquisição de materiais de apoio para os alunos da
Educação Especial.
Este atividade contribuiu
para aumentar s autoestima dos
alunos participantes ao verem
refletido no livro o resultado do
seu trabalho e serviu, também,
para dar a conhecer à comunidade
as
capacidades/
potencialidades dos alunos com
Necessidades Educativas Especiais.
Profs Educação Especial

BONECAS FELIZES
Os alunos
do 2ºE, da Escola
E.B. 1 de Caetano
Nº1, este ano, treinaram muitas técnicas e materiais, nas
aulas de Expressão
Plástica, sob a orientação da professora Olga Fernan-

des, de forma a obterem mais conhecimentos e com vista a terem
boas notas nas Provas de Aferição.
Um dos trabalhos de que
os alunos mais gostaram de fazer
foram as “Bonecas Felizes”, onde
aplicaram diferentes materiais e
deram asas à imaginação.
2ºE, E.B 1 S. Caetano Nº1

PEQUENOS ―ARTISTAS‖, GRANDES OBRAS
No terceiro período, os
alunos do 4ºA,
da Escola E.B.1
de Alto de Soutelo, abordaram
a obra literária
“A maior flor do
mundo”, do escritor José Saramago, nas aulas
de Apoio ao Estudo, com a professora

Olga Fernandes.
Apesar da obra ter um vocabulário complexo, os alunos acharam a história muito interessante.
A professora propôs aos
alunos criarem uma capa que ilustrasse a obra que leram, na disciplina de Expressão Plástica.
Os alunos aderiram com
entusiasmo à proposta de trabalho e o resultado foi muito positivo.

Os trabalhos foram expostos na biblioteca da escola
sede do Agrupamento no Dia
do AERT.
4ºA, E.B.1 Alto de Soutelo
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ALUNOS DO 1º CICLO EM COMPETIÇÕES

No dia 25 de janeiro de
2017, participaram no Campeonato
Nacional Mini Olimpíadas da Matemática 68 alunos do 3º ano e 76
alunos do 4º ano, das escolas do 1º
ciclo, pertencentes ao Agrupamento AERT, tendo obtido o 1º lugar os
seguintes alunos:
3º ano – Alexandre Felipe
Cardoso - 60 pontos - EB1 Alto
Soutelo, 3A; Leonor Caló Pinto
- 60 pontos - EB1 Alto Soutelo, 3A;
4º ano – Sérgio Manuel Costa –
54 pontos – EB1 Alto Soutelo, 4B.

2º, 3º e 4 º anos no Campeonato
Nacional Canguru sem Fronteiras.
O 1º lugar foi conquistado
pelos seguintes alunos:
2º ano – 60 pontos – Hugo Davim Barbosa – 2A - EB1 Alto Soutelo;
3º ano – 96,25 pontos – Dinis Rodrigues – 3C - EB1 Cabanas;
4º ano – 100,00 pontos- Luís Miguel Martins – 4D - EB1 Cabanas.

tiveram o privilégio de representar
a sua escola nas CNC na universidade de Aveiro, no dia 8 de maio, onde conseguiram boas conquistas,
de um modo geral.
As três equipas do agrupamento melhor posicionadas, num
total de 408 equipas a nível nacional:
Posição 41 - Miguel Guilherme Silva
(3ºano) e Afonso Paupério (4ºano)
Posição 48 – Sérgio Costa (4ºano) e
André Cavaleiro (4ºano)
Posição 71 – Sofia Santos Ribeiro
(4ºano) e Abel Domingues (4ºano)

Campetições Nacionais de Ciência

Parabéns a todos os alunos
participantes e professores envolvidos.
Os alunos com os melhores
resultados em cada escola tiveram
direito a prémios e diplomas.

Os alunos do 3º e 4º anos do 1º
ciclo, que conquistaram os melhores resultados no DIZ 3 em
rede, realizado na escola sede do
agrupamento, no dia 8 de março,

No dia 30
de março, participaram
161
alunos do Agrupamento,
do

Profª Sara Pereira

1ºE EM PERCURSOS D’OURO
No dia 10 de maio, a
nossa turma realizou uma visita de
estudo no âmbito do Programa
Percursos D`Ouro. Começamos por
visitar a Biblioteca Municipal de
Gondomar, onde ouvimos a divertida história “Chibos Sabichões”,
acompanhada de uma dramatização com fantoches. De seguida,
visitamos o Centro de Educação
Ambiental da Quinta do Passal,
que era uma antiga Quinta Agríco-

la, que proporciona aos visitantes atividades temáticas relativas ao ambiente. Como o tempo
não esteve a nosso favor, vimos
a exposição “Mar
de Plástico”
e
jogamos
um jogo.

Depois de almoçarmos no
Centro Escolar de Valbom, seguimos para o Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Valbom. Até ficamos
a conhecer as suas mascotes! Uma
delas, a cadela Dina, foi salva de um
incêndio! Por fim, visitamos o Clube
Naval Infante D. Henrique, onde
pudemos apreciar a sala de troféus.
Foi um dia bem passado e
todos gostamos muito!
1º E, EB1 de S. Caetano 1

PENSAR ANTES DE COMPRAR
Na escola aprendemos que
antes de comprar, seja o que for, é
preciso pensar onde gastar principalmente o dinheiro: num bem
necessário ou desnecessário.
Devemos sempre avaliar se
realmente necessitamos desse

bem e se temos dinheiro para o
comprar. Devemos também ter
o cuidado de guardar uma parte
do dinheiro, no caso de haver
uma situação inesperada.
Não nos devemos deixar
influenciar pelos anúncios publi-

citários, pois o objetivo dos mesmos é vender através de imagens
bonitas, mas normalmente esses
produtos não são bens de primeira
necessidade.
Não devemos gastar mais do
que temos. Fazer um
(continua)
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PENSAR ANTES DE COMPRAR
orçamento para as despesas necessárias é muito importante e no final
se sobrar dinheiro, podemos realizar alguns desejos.
Também não nos podemos
esquecer de guardar uma pequena
parte para doar a alguém com carências.
Fui a uma loja,
Lá um brinquedo comprei.
Que fixe parecia
Mas quando a casa cheguei…
Para que me serve?
Não sei!
Fui à loja da minha avó,
Comprar canetas de todas as cores,

Um ou outro totó
Da cor de cabelo dos senhores.
Para que me serve?
Não sei!
Já comprei dois póneis.
Muito giros e coloridos.
Brinquei um dia ou dois
Logo me fartei.
Para que me serve?
Não sei!
Fui à loja comprar
Um carro de brincar
Cheguei a casa e estava partido
O vendedor devia estar de castigo!
Para que me serve?
Não sei!

Eu comprei uma sapatilha
Que brilha, que brilha.
Ai que azar o meu
Já gastou a pilha.
Para que me serve?
Não sei!
Comprei três camisolas
Quando dez já tinha.
Cinco euros elas custaram.
Sem dinheiro fiquei!
Para que me serve?
Não sei!
3º A – EB1 Alto de Soutelo

O ABECEDÁRIO DOS ANIMAIS
A é a abelha, que pica a velha.
B é o besouro, que luta contra o
touro.
C é o canguru, que bate com o cú.
D é a doninha, que é nojentinha.
E é a égua, que gosta de usar régua.
F é o furão, que é um parvalhão.
G é o grou, que dá saltos como tu.
H é a hiena, que quando se ri temos
pena.
I é a iguana, que como uma banana.

J é o jaguar, que de carro gosta de
andar.
L é o leão, que tem medo de um
pavão.
M é o macaco, calça um sapato.
N é o narval, odeia o carnaval.
O é a ovelha, perdeu uma orelha.
P é o piolho, que só vê de um olho.
Q é o quati, que está a olhar para
ti.
R é o rouxinol, sentado ao sol.
S é a sardinha, que gosta da vizi-

nha.
T é o tubarão, que migra no verão.
U é o urso, que tira um curso.
V é a vaca, que joga à macaca.
X é o xarroco, com o cérebro oco.
Z é a zebra, que tem uma risca
negra.
3º A, EB1 Alto de Soutelo

O MERCADOR DE COISA NENHUMA
Eu e o meu pai estamos sempre juntos. Quando ele está a trabalhar, eu fico com a minha avó, porque
sou órfã de mãe. A minha mãe morreu quando eu tinha cinco anos.
Um dia, eu fui visitar o meu
pai ao trabalho. Ele deu-me uma malinha, onde tinha tudo o que eu precisava para ir viajar. Eu pensei:
“Porque será que ele me deu
esta malinha?”
Eu, como sou muito curiosa,
fui perguntar ao meu pai. Ele respon-

deu-me:
- Não reparaste que é para
tu viajares? Espero que voltes com
dinheiro.
- Agora já percebi!
Peguei na malinha e fui
viajar. Quando cheguei lá, construí
a barraca e comecei a vender:
- Quem quer ramos de
árvores?!
Gritei mais uma vez, mas
não funcionou. Então, decidi vender amor. Para meu espanto, uma

senhora perguntou-me onde eu
encontrei amor. Eu respondi:
- No coração!
Comecei a contar as
minhas histórias a toda a gente.
Finalmente, com dinheiro, cheguei eu a casa.
Foi assim a minha viagem.
Leonor Correia Pereira
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A ALMA DA ESCOLA—A BIBLIOTECA ESCOLAR
Ao longo do ano letivo a Biblioteca Escolar surgiu como um
local de estudo, de leitura, de concursos, de exposições, de pesquisa,
de trabalho, de livros, de escolhas,
enfim, de informação. Orientar o
aluno na biblioteca, incentivar a
leitura, organizar atividades de
pesquisa é afinal o papel da Biblioteca Escolar. Como diz Umberto
Eco, a escola devia ensinar para a
biblioteca: "Usar a biblioteca é
uma arte subtil. Não basta o professor dizer na escola: “como estão
a fazer este trabalho de investigação, vão à biblioteca buscar o livro
ou pesquisar na Internet“. É preciso ensinar os alunos a usar a Biblioteca Escolar, a saberem utilizar as
estantes ou o catálogo, mas também a pesquisar na Internet, enfim, a usar os recursos de que esta
dispõe. Mas a sua maior valência é
a possibilidade de informar, selecionar a informação e transformá-la
em conhecimento. Hoje pretendese que os alunos desenvolvam
competências nas literacias digitais, da leitura, da informação, e
dos média. Deste modo, a Biblioteca Escolar é a “alma“ da Escola, a
chave sobre o mundo.
Aconteceram muitas atividades, ao longo do ano lectivo e todas elas foram divulgadas no blogue da Biblioteca Escolar (http://
bedoavert.blogspot.pt/), mas, no

final do ano letivo, fomos revisitados pela Lagartinha Comilona. Os

alunos do Jardim de São Caetano
2 leram, com as educadoras, o
livro, levarando às crianças o imaginário da leitura; falaram da alimentação saudável, dos dias da
semana, dos números, do habitat
da lagartinha e da sua metamorfose em borboleta.

O entusiasmo destas crianças na procura da lagartinha e nas
vivências em redor desta personagem captaram atenção na leitura e propiciaram a possibilidade
de, num futuro muito próximo,
estes alunos caminharem na leitura e tornarem-se novos leitores.
O imaginário associado à
imagem, à cor, à ilustração e ao

texto são as ferramentas adequadas à leitura. Cada leitor tem uma
forma diferente de ler e de apreender a leitura. Se perguntarmos ao
grupo, cada um captou uma imagem, uma palavra, um som, ou uma
cor, mas todos leram e todos sentiram a presença do conto, da história e da personagem.
A Biblioteca Escolar é, sem
dúvida, um suporte importante para a formação básica do leitor, por
estar dentro da escola, ser referência de leitura e espaço cultural para
os discentes, sejam eles pequenos,
adolescentes, jovens ou adultos,
seja qual for o grau de formação.
Na nossa Biblioteca Escolar foram
feitas cerca de 975 requisições domiciliárias, significando que, ao longo do ano, 975 alunos, docentes e
auxiliares levaram livros para ler,
compraram-se livros, angariou-se
fundo para livros e, acima de tudo,
ganhamos mais uma Biblioteca Escolar para São Caetano 1 de que,
brevemente, daremos notícias.
A importância do livro e da
leitura como fonte de saber e de
cultura não se esgota aqui, sendo
um caminho longo, permanente,
cheio de curvas e contracurvas,
mas no final talvez alguns dos alunos tenham adquirido o direito de
ler em qualquer lugar.
Coordenadora BE Mª do Rosário
M Pinto

―A VIDA MÁGICA DA SEMENTINHA‖ DE ALVES REDOL
No dia 4 de maio de 2017,
eu e os meus colegas fomos à biblioteca assistir a uma história contada por uma contadora de histórias
chamada Ana Esteves.
A história chamava-se: “A
vida mágica da Sementinha”, de
Alves Redol. A contadora contou–
nos tudo com alegria e expressivi-

dade. Interpretou muito bem
as
personagens.
Gostei
muito de ouvir
a história, mas a parte de que
gostei mais foi quando a Sementinha pensou que estava a andar

de avião.
Por fim, penso que foi divertido e engraçado, mas penso
que a contadora poderia trazer um
adereço.
Espero que para o ano esta
atividade se repita.
Bianca Pereira e
Filipa Santos, 5ºG
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A LEITURA COMO MAGIA...
No Jardim de Infância (JI) de
S. Caetano, a leitura faz parte do
dia a dia…o livro integra a organização do ambiente educativo tornando-se indispensável a cada interveniente desse mesmo espaço.
Reconhecendo que o leitor
deve ser construído por etapas sucessivas e evolutivas, fomenta-se o
gosto pela leitura, relevando a imagem, o ler em voz alta e dando sabor a cada palavra, entoação, …
dinamizando as diferentes expressões como as do domínio da educação artística e subdomínio das artes
visuais, enfatizando o domínio da
linguagem oral,... obtendo ganhos
imprescindíveis para a aquisição de
literacias, como é exemplo a literacia da informação. Neste âmbito,
este ano lectivo, a Semana da Leitura foi enriquecida com a colaboração das famílias. Foram vários os
participantes: pais, tios, irmãos, …
que rechearam o desenvolvimento
de todos com apresentações diversificadas, criativas e sobretudo com
o verdadeiro sentido de saber dar
ao outro. Os ganhos no prazer de
saber escutar, desejar ler, pesquisar,.. levou-nos à criação do Projeto
“Brincar aos 4 cantos do Mundo”
num encontro com a Biblioteca Es-

colar(BE) da EB2, 3, este ano lectivo, numa maior proximidade educativa e onde descobrimos novas
portas de compreensão do mundo. Novos recursos, foram disponibilizados pela professora Rosário, Bibliotecária que, numa disponibilidade prazerosa, ajudou a
“Motivar para a leitura”. Outros
agentes educativos da área da leitura como contadores de histórias
e escritores ajudaram também
esta viagem de leitores em construção, que desejamos vivos na
adultez! Num trabalho articulado
e sequenciado, JI/Famílias/BE/
outros agentes, foi visível a valorização da diversidade, promovendo a autoformação e o autodesenvolvimento, tendo as crianças adquirido competências e aprendizagens significativas para a vida.
Como afirma Augusto Cury
“Educar não é informar, mas formar pensadores”, o que consideramos desafiador, mas educar é

para o JI de S. Caetano um desafio onde o seu coletivo educativo
rentabiliza os seus saberes e onde os valores, como partilha, tolerância, respeito, diálogo, liberdade, amor…,são os contornos
mais sérios na construção de cidadãos capazes mas sobretudo
felizes!
A Leitura mantém-se viva

em cada um como Magia, numa
panóplia de oportunidades e sendo transversal a qualquer área,
aprender, saber comunicar e
muito, muito mais torna-se mais
acessível, podendo mesmo fazer
chegar cada aluno ao sucesso
escolar e sucesso de vida ativa
enquanto cidadão de um mundo
cada vez mais mutável, híbrido e
exigente!
Jardim de Infância S. Caetano
Maria José Queirós

GERONIMO STILTON
(A propósito da visita de Geronimo Stilton – habitante ilustre da
ilha Ratázia, formado em Ratologia
da Literatura Rática e em Filosofia
Arqueorrática Comparada, diretor do
jornal mais famoso na Ilha dos Ratos,
“O Diário dos Roedores”, colecionador de cascas antigas de Parmesão e
“autor” da famosa coleção de livros
com o seu nome – à Escola Básica dos
2.º e 3.º Ciclos de Rio Tinto, no decurso do 1.º período escolar do ano leti-

vo 2016/2017.)
Tudo começou no passado
dia 14 de junho, quando eu estava
a folhear um livro do Geronimo
Stilton e, dentro dele, encontrei
um folheto a informar do
“Concurso Revolução”. Fiquei logo
com vontade de participar.
Passados uns dias, fui comprar o livro “O Castelo das 100
Histórias” e comecei, de imediato,
a fazer as palavras cruzadas do

referido concurso, que terminava a dia 30 de junho. Como me
restavam poucos dias para descobrir e completar o jogo, tive
que me dedicar bastante à procura das respostas, nos livros
que já tinha dessa coleção e
naqueles que fui ver e consultar
numa livraria.
Finalmente, só no dia 29
de junho (!), descobri a última
palavra em falta e apressei-me
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GERONIMO STILTON
a ir ao posto dos correios entregar
a carta destinada à Editorial Presença, a fim de participar na iniciativa que tanto me entusiasmara.
De aí em diante, só me restava esperar!
Mais tarde, no dia 17 de
agosto, quando visitei o fantástico
site do Geronimo Stilton, vi que
tinham sido já divulgados os nomes
dos cinco vencedores do concurso,
nos quais eu estava incluída, deixando-me muito feliz!!! Em resultado disso, para o dia 17 de novembro seguinte, ficou agendada a
ida do Geronimo Stilton à Escola

Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Rio
Tinto, que eu frequento, para me
ser entregue o prémio correspondente.
Assim, nesse dia tão esperado, no período da manhã, o
Geronimo Stilton veio, então, à
minha escola, juntamente com
uma animadora da editora. Esta,
depois de se ter apresentado e de
ter falado um pouco da coleção
de livros em apreço, começou por
fazer diversas perguntas ao público presente no auditório acerca
das aventuras do nosso querido
Geronimo Stilton e, em seguida,

começou a contar a única história
dele passada em Portugal, de seu
título “Na Rota de Vasco da Gama”.
Foi um evento muito divertido, principalmente quando o Geronimo Stilton me entregou o prémio
e, de seguida, começou a distribuir
“carimboautógrafos” por toda a
gente!!! E todos os meus colegas
das turmas do quinto ano de escolaridade receberam, também, das
patas do Geronimo Stilton, um estojo com cheiro a queijo!!!
Patrícia Santos, 5º F

UM DIA DE SONHO
UMA SURPRESA NO GINÁSIO COM O 5º E
Numa terça-feira recente
deste terceiro período escolar, na
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de
Rio Tinto, os alunos da turma E, do
5.º ano de escolaridade, preparados para mais uma aula de Educação Física, viveram a mais inesperada surpresa, superior a tudo
quanto as suas férteis imaginações
conseguiram alguma vez engendrar.
No ginásio, com toda a turma já em absoluto silêncio, equipada e pronta para iniciar a aula, apareceu, de repente, uma das funcionárias responsáveis pelo espaço,
pedindo que o mesmo fosse evacuado.
― O que se passa??? Alguma coisa de grave está a acontecer??? ― perguntou a Margarida,
muito preocupada e aflita.
― Tem calma! Não deve ser
nada! ― exclamou o Rafael (como
sempre) muito relaxado.
― O professor deve estar a
preparar o campo para que possamos jogar futsal ― afirmou logo o
Tiago, cheio de entusiasmo.

― Vocês, rapazes, só pensam em futsal! Não se esqueçam
que o professor nos disse, há
umas aulas atrás, que iria haver
um sarau muito em breve ―
referi eu, entrando no diálogo
que, entretanto, se alastrara a
todo o grupo.
― Não vamos tirar conclusões precipitadas ― afirmou a
serena Sofia. ― Quando a dona
Sandra nos chamar, logo ficaremos a saber o que se passa.
Volvido algum tempo,
chega até nós um “meninos,
vamos entrar”, proferido pela
aludida funcionária, quase parecendo ter ouvido as palavras da
Sofia.
― Pronto, já vamos descobrir o que se passa ― declarou a Nádia, na sua habitual impaciência.
― Uaaaaauuu!!! ― exclamou toda a turma, perante aquilo que aos seus olhos agora se
mostrava.
Com efeito, no ginásio,

tudo estava pronto para o prometido sarau. Os alunos, entusiasmados, começaram de imediato a implorar ao professor João Paulo para
darem início aos exercícios livremente.
― Eu não disse que eles estavam a preparar o sarau de ginástica? – intervém a Márcia, tentando
ficar com os meus louros.
― Se bem me lembro, Márcia, foi a Ana que disse isso! ― contestou a Bia.
― Mas faz de conta que eu
também disse ― insistiu a Márcia,
muito envergonhada e contrariada,
quase fazendo birra.
Acolhendo o pedido feito, e
como estava de bom humor, o professor acedeu e deixou que todos
os alunos realizassem as atividades
livremente. Porém, algo inesperado
viria, em pouco tempo, perturbar o
normal desenrolar da aula.
― Professor, o que está atrás
daquelas cortinas? ― indagou a
Rita, muito curiosa.
― A seu tempo descobrirão…
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UM DIA DE SONHO
UMA SURPRESA NO GINÁSIO COM O 5º E
― respondeu o professor, a
sorrir, deixando a incógnita no ar.
Todos estavam visivelmente felizes e divertidos, realizando os
exercícios de que gostavam, quando, de súbito, ouvem uma voz suave e terna a chamá-los:
― Meninos, meninos, lembram-se de mim?
Pasmados, sem saberem do
que se tratava e de onde ou de
quem era aquela voz, e mesmo sem
antes terem podido responder alguma coisa, continuou essa mesma
voz:
― Sou eu, a fada Oriana!
Com certeza que se lembram de
mim!
E sem sequer ter dado tempo a qualquer resposta, prosseguiu:
― Há pouco, não pude deixar de reparar que vocês perguntaram ao vosso professor o que estava atrás daquelas cortinas. Então,
acompanhem-me, para acabarmos
e satisfazermos essa vossa curiosidade.
― Isto está a ficar cada vez
mais estranho! ― exclamou a Érica,
já desconfiada.
Todos os alunos estavam
muito ansiosos por descobrir aquele “mistério” que lhes aguçava a
imaginação, pareciam vinte e um
macacos à procura das suas bananas. Todavia, sem que pudessem
ter percebido ainda o que estava a

acontecer, de repente, as cortinas
abrem-se e… perante o seu espanto geral… veem as bancadas repletas com todos os colegas de 5.º e
6.º ano da escola! E as surpresas
não ficaram por ali! De imediato,
foram convidados a dançar com
uma bailarina famosa e jogar
futsal com um jogador profissional!!!
― Foi o professor que organizou tudo isto? ― perguntou a
Andreia.
― Fui sim, com a ajuda
dos outros professores da turma
― respondeu o professor.
― MUITO OBRIGADO,
PROFESSOR!!! ― clamou toda a
turma, muito grata e em delírio.
Mal concluído o agradecimento pela surpresa, estava na
hora de ir descobrir quem eram os
convidados-surpresa! Estava toda
a gente ansiosa por saber.
― Meninos e meninas ―
intervém a fada Oriana ― os convidados deste vosso sarau são… a
princesa Beatriz, esposa do nosso
caro príncipe Nabo, ou melhor,
Austero, da Terra da Mailância, e
o famoso jogador de futsal Ricardinhooooo!!!
-― Uau!!! Uau!!! Brutal!!!
― comentou, gritando, toda a
gente.
Sem perder tempo, no
ginásio, todos os alunos se dirigiram para onde se sentiam mais

interessados e para onde podiam
fazer aquilo de que mais gostavam. Algumas meninas foram dar
um “show” de dança, em conjunto com a bela princesa Beatriz.
Os rapazes, por seu lado, foram
quase todos jogar com o Ricardinho, sob os olhares atentos, também, de algumas meninas que
não quiseram perder a oportunidade de admirar um dos seus
ídolos do desporto.
No final, todos os alunos
mostraram agradecimento ao
professor.
― Este foi o melhor dia
que passámos juntos! Muito
obrigado pela surpresa, professor ― disse eu, em nome da turma.
― Este dia ficará para
sempre na memória do 5.ºE ―
proferiram alguns dos alunos,
também.
Quando saiu do ginásio,
toda a turma deu um forte abraço conjunto e todos eles reconheceram aquela máxima muitas
vezes transmitida pela diretora
de turma, a professora Olga:
“Professor é como pai e
mãe. Exalta-se, chama a atenção, castiga, impõe-se, olha nos
olhos… mas, lá no fundo, só quer
o bem dos seus alunos e só quer
vê-los crescer, aprender, vencer
e serem felizes.”
Ana Rita Resende, 5.ºE

TORNEIO INTER-TURMAS
Neste 3º período, decorreu na
Escola EB 2/3 de Rio Tinto, o Torneio
Inter-Turmas de Futsal para o 9º ano
de escolaridade. Este torneio foi reali-

zado no dia 24 de maio, a partir
das 16h30. A organização deste
evento ficou a cabo do Departamento de Educação Física, mais

propriamente do Núcleo de Estágio do presente ano lectivo,
composto pelos professores
Edgar Cruz e Rita Rodrigues. O
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TORNEIO INTER-TURMAS
torneio de Futsal contou com a
participação de 7 turmas, sendo
todas do género masculino (à exceção da equipa vencedora que constituía um elemento feminino no
plantel). O nível competitivo revelou-se bastante homogéneo, tendo
sido a turma C do 9º ano a grande
vencedora deste evento.
Este foi o terceiro torneio
organizado neste ano letivo, tendo
no 1º Período decorrido o Torneio
Inter-Turmas de Badminton para o
7º ano de escolaridade, onde os
grandes vencedores foram os alunos Cláudio Sampaio (7ºA) e Hele-

na Moreira (7ºA).
No 2º Período realizou-se o
Torneio Inter-Turmas de Andebol
para o 8º ano que, tendo sido a
turma C a grande vencedora da
competição masculina, e a turma
E na competição feminina.

Estes torneios têm como
objetivo proporcionar aos alunos
um momento competitivo, enraizando o fair-play e respeito pelos
adversários na cultura desportiva
de cada um, bem como possibilitar
a todos desempenhar outras funções como árbitro, marcadores e
delegados de mesa, funções essas
que constituem uma parte fundamental no desporto.
O Núcleo de Estágio de Educação Física

CONCURSO DE MÚSICA, DIA DO AERT E SARAU DE GINÁSTICA
Um concurso é sempre uma
competição, entre adversários. Na
música, mais do que em qualquer
outra modalidade, o maior adversário é sempre o próprio concorrente! Tem de se concentrar, dominar os nervos, esquecer que está
num concurso, e fazer uma prova
em que a personalidade fica à
“mostra”: sensibilidade, coragem,
autocontrolo, …
Este ano, na sua terceira edição, o concurso de música contou
com noventa e um concorrentes,
ou seja, noventa e um vencedores
que ultrapassaram a grande barreira do “fazer música”! A prova con-

sistia em cantar ou tocar um dos
instrumentos acompanhantes
da canção “Dunas” dos GNR.
Dos noventa e um
“vencedores”,
destacaram-se
vinte e três: quatro cantores,
três bateristas (utilizando sons
de teclados eletrónicos), dois
acordeonistas (também em teclados), cinco flautistas, uma
clarinetista(!), três guitarristas,
uma cavaquista e três percussionistas, tendo estes últimos sido
a grande “alma” da nova versão
desta canção. Quase todos aceitaram um novo desafio que foi o
de
se
juntarem
num

“supergrupo”, fazerem dois ensaios
semanais, durante três semanas,
nos intervalos de almoço(!), para se
apresentarem em dois acontecimentos de grande importância para
esta comunidade escolar: O Dia do
AERT e o Sarau de Ginástica.
A felicidade cúmplice dos
músicos em cima do palco e os comentários simpáticos de quem os
ouviu tocar, obrigam o Concurso de
Música e a participação musical no
Sarau de Ginástica a tornar-se uma
tradição na escola, tal como já é o
Dia do AERT. Porque isto é escola,
no seu melhor!
Prof. Pedro Almeida

―DIREITOS‖ DOS HABITANTES NA II GUERRA MUNDIAL
II Guerra Mundial. Só de
ouvir isso exprime bem a ideia de
terror e medo que se viveu nesse
tempo. Muitos humanos foram
desrespeitados, tantas mortes em
vão… o porquê? Nunca saberemos
visto que é preciso ter uma mente
muito suja para fazer isso.

Ao estudar este tema,
só se pensa na principal face da
guerra, os tiros, etc... Muitos até
pensam, de forma ignorante,
claro, "que fixe", mas as pessoas
que sofreram, que não tinham o
que comer, que foram tratadas
"abaixo de cão", tenho a certeza

que não pensam isso.
Tanta guerra, tanta guerra,
mas porquê? Esta é a sociedade
"estúpida" em que vivemos, em
que são capazes de matar, torturar,
arruinar a vida das pessoas só para
mostrar quem tem mais poder.
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―DIREITOS‖ DOS HABITANTES NA II GUERRA MUNDIAL
Os alemães roubavam, espancavam, torturavam e assassinavam todos aqueles que se opunham, um verdadeiro terror... A
insegurança dos que andavam na
rua devia ser imensa, era muito
perigoso…
Vou dar-vos mais um exemplo: o ataque do Japão à base naval
do Havai, EUA. Morreram muitas
pessoas e muitas coisas foram destruídas. Não defendo a "resposta"
dos EUA, as bombas de Hiroshima e
Nagazaki. Pensando bem, é aqui
que nos devemos focar, pelo facto
de que eram totalmente desneces-

sários esses ataques... Fizeram-no
porquê? Na minha opinião, para
mostrar poder, sem dúvida nenhuma … é este o mundo ignorante e
injusto em que vivemos.
Outro exemplo são os
campos de concentração, com
cerca de 80000 habitantes! Vejam
bem! 80000 pessoas a serem tratadas muito mal, pareciam
"bonecos".
Pensem bem! 80000 pessoas em cada campo. Como devem saber, os campos de concentração eram muitos, ou seja, eram
também muitas mais as pessoas

que viviam lá, quer dizer, que
sofriam!!!
Acho que deveríamos
todos ter direitos, não há um dia
que não veja uma coisa que possa ser mudada em prol do bem
de todos, se não fores tu quem é
que vai dar o primeiro passo?
O mundo muda a cada
gesto teu. Nunca se esqueçam
disso, pois o teu gesto vai influenciar o gesto do outro e assim
sucessivamente, e isso vai criar
uma onde positiva...
João Alves, 9ºD

QUINZENA DA LIBERDADE
No âmbito das comemorações do Dia da Liberdade (25 de
abril de 1974) e do Dia do Trabalhador (1 de maio), os grupos disciplinares de História e de História e
Geografia de Portugal, em articulação com a equipa de Projetos de
Desenvolvimento Educacional e
com a Biblioteca Escolar, dinamizaram, entre os dias 24 de abril e 8 de
maio, a QUINZENA da LIBERDADE.
Do programa fizeram parte:
- Exposição de cartazes e de
fotos, na biblioteca e no átrio exterior da escola. Agradecemos o trabalho e colaboração dos alunos, em
particular do 6º e do 9º ano escolaridade e da Associação 25 de Abril.
- Palestras no auditório da
escola:
26 de abril – “25 de abril na
1ª pessoa”, pelo professor Luís Carvalho;
27 de abril – “Valores de
abril”, pela drª Aurora Vieira;
3 de maio – “Não podiam
trabalhar com fome”, pelo Dr Daniel Vieira.
- “Profissões vêm à Escola” –
o entalhador, senhor José Santos e

a representante da Cindor, D. Rosa
Lamas, vieram à escola e na sala
dos alunos podemos ver o trabalho
e a arte de entalhador e de ourives. No auditório da escola tivemos
a visita do Museu Mineiro deS. Pedro da Cova, que nos deu a conhecer a dura profissão dos mineiros.
- Exposição, no átrio principal da escola, sobre “Profissões
tradicionais de Gondomar”: lavadeira, carpinteiro, marceneiro, entalhador, ourives, agricultor, mineiro e pescador.
- Sarau “ Dar voz à Liberdade” , no dia 5 de maio podemos
assistir e “juntar a nossa voz” a
vários momentos de dança, de declamação de poemas e atuações

musicais de um coro
formado por professores da escola e do coro
convidado, Vox Populi.
Na planificação e dinamização desta “Quinzena da Liberdade” pudemos contar
com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Gondomar,
Junta de Freguesia de Rio Tinto,
Junta de Freguesia de S. Pedro da
Cova-Fânzeres, Museu Mineiro
de S. Pedro da Cova, Grupo de
Danças e Cantares do Centro Social de Soutelo, Associação 25 de
Abril, Associação de Pais da Escola E B 2, 3 de Rio Tinto, Drª Carmelina Moura e grupo Vox Populi. A todos apresentamos os nossos sinceros agradecimentos.
Foi uma quinzena rica de
partilha de saberes, de experiências, de valores e de afectos. Afinal, Escola é mesmo isso!
Gostaria de terminar com
a mensagem que a professora
Maria José Monteiro, enquanto
coordenadora da Equipa de PDE
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QUINZENA DA LIBERDADE
e responsável pelo sarau “Dar Voz
à Liberdade”, transmitiu a todos os
que tiveram a vontade e a sorte de
“dar voz à liberdade”. Passo a
transcrever:
“(…)o símbolo que está no
convite que vos foi endereçado são
pássaros, lembrei-me de um texto
de Ruben Alves. E com base nesse
texto vos digo que há escolas que
são gaiolas e há escolas que são
asas.
Os pássaros engaiolados desaprendem a arte do voo, perdem
a sua essência...
Mas as asas devem ser preparadas para o voo, e a escola encorajar a voar…
Por isso escolhi esta escola

para ser a minha gaiola...gaiola
com portas e janelas abertas para
encorajar os alunos a voar; para
receber outros pássaros, de outras gaiolas, para com eles também aprender...
Mas eu também não posso
desaprender de voar, para poder
ensinar...
Então...tenho que agir, praticar vários voos...

E por isso estamos aqui...
Certamente até deveria vos agradecer o facto de terem vindo...mas
prefiro pensar que vieram espontaneamente, e em liberdade, para
que nesta humilde gaiola, possamos todos não desaprender a voar.
Assim continuará esta escola,
de portas e janelas abertas à liberdade; uma escola justa, responsável, com respeito pelas diferenças,
sempre cumprindo a lei, e contando
com vocês para que se possa continuar a voar. “
Profª Cândida Guimarães
(Em nome dos grupos disciplinares de História e de História e Geografia de Portugal)

PROTEGE O QUE É DE TODOS
De manhã mal nasce o dia
Já o trabalhador despertou
Para continuar na labuta
Que a faina não terminou.
Sempre e sempre a mesma coisa
Nos campos ou na oficina
Nascer para trabalhar
É decerto a sua sina.
Produz para si e p´ra todos
Rega o trabalho com suor
Mima e manuseia as alfaias
Acariciando-as com amor.
Semeia, planta e lavra
Transforma o campo em jardim

Colhe os frutos do seu trabalho
Que celebra num festim.
E se na rua, ao passar
Vires brilhar num pescoço
Lembra-te de quem trabalha o ouro
Que o molda com muito esforço.
Ser mulher é ser a fêmea
Que tem tarefas a fio
Ajuda os filhos e o marido
E lava a roupa no rio.
Todas as tarefas são dignas
Da mais humilde ao doutor
Cumpridas com dedicação
E torneadas com amor.

A nossa escola homenageia
A todos os que produzem
A tantos que fazem história
E a bom futuro conduzem.
É de mãos laboriosas
Que se constrói Portugal
Copia as boas obras
Para a eles seres igual.
Vamos preservar o que é nosso
Fruto d´outras gerações
Tanto e tanto ensinamento
Que nos enche os corações.
Profª Ana Mª Pereira

PORTUGAL DEMOCRÁTICO
Na madrugada de 25 de abril
de 1974 deu-se um golpe militar
que derrubou o regime político
ditatorial, que vigorava em Portugal desde 1926.
A revolução, preparada pelo
MFA (Movimento das Forças Arma-

das), tinha dois objetivos fundamentais:
- estabelecer um regime
democrático;
- pôr fim à guerra colonial.
O país passou a ser dirigido por uma Junta de Salvação

Nacional, presidida pelo General
António Spínola, que posteriormente seria nomeado Presidente da
República e Adelino da Palma Carlos, Primeiro Ministro do 1º Governo Provisório.
A consolidação da demo-
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PORTUGAL DEMOCRÁTICO
cracia portuguesa demorou cerca
de dois anos. Este período ficou
marcado por momentos difíceis. A
tranquilidade pública foi perturbada por constantes manifestações
de rua, greves sucessivas e perseguições políticas aos conservadores, mas também a marcará a realização das primeiras eleições livres
para a Assembleia Constituinte, no
dia 25 de abril de 1975, em resultado das quais foi elaborada uma nova Constituição, a Constituição de
1976, aprovada, por maioria, em 2
de abril de 1976.
A Constituição de 1976 estabelece um regime parlamentar e

pluripartidário, assegura os direitos e liberdades fundamentais dos
cidadãos, que, a partir de então,
podem participar ativa e livremen-

te na escolha dos órgãos de soberania. As principais conquistas
da revolução de abril estão aí
consagradas, assim como, os direitos e deveres dos portugueses, dos quais se destacam os
seguintes:
- Igualdade perante a lei;
- Direito à liberdade e à segurança;
- Liberdade de expressão, de informação e de associação;
- Direito de voto;
- Direito à educação e à cultura.
Profª Cândida Guimarães

ADOTA UM MONUMENTO
No Plano Anual de Atividades do AERT constam, felizmente,
múltiplas e variadas atividades!
Uma das atividades propostas pelos grupos disciplinares de
História e Geografia de Portugal e
de História (disciplinas que privilegiaram a articulação como forma
de atuação e da qual obtiveram
excelentes resultados) foi o Adota
um Monumento”. Desde o início do
ano letivo, os alunos foram motivados pelos professores a “adotarem”
um monumento.

Os objetivos desta atividade eram ambiciosos. Saber pesquisar, saber utilizar as fontes, compreender o passado e saber comu-

nicar sobre esse
passado exigem
uma grande articulação entre todos os intervenientes, nomeadamente, entre alunos e respetivas
famílias, ultrapassando a simples
compreensão das
ideias e explicações do professor
ou do manual em contexto de sala
de aula.
As reconstituições plásticas
de monumentos, as maquetes, exercem impacto
sobre os alunos e famílias
e permitem um acesso
“próximo” aos testemunhos do passado, assim
como funcionam como um
estímulo à imaginação. Os
envolvidos são convidados
a participar, a aprender de forma
ativa e, talvez o mais importante, a
valorizar o património.
No dia do AERT, dia 2 de

junho, foi possível apresentar o
resultado deste árduo e agradável trabalho! Foi com especial
agrado e orgulho que os professores organizaram a exposição
de maquetes dos vários monumentos adotados.
Em nome dos professores envolvidos, gostaria de dar os
parabéns e deixar sinceros agradecimentos aos alunos e famílias.

Profª Cândida Guimarães
(Em nome dos grupos disciplinares
de História e de História e Geografia
de Portugal)
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VISITA À EURODISNEY
No dia
3 de abril,
fizemos uma
visita à EuroDisney.
A EuroDisney é um
parque
de
diversões
muito famoso
pela magia que proporciona a crianças e adultos que visitam este
espaço encantado.
Estivemos desde as 10:00
horas até às 18:00.
Quando chegamos à EuroDisney, ficamos muito admirados,
porque realmente não tem comparação o que vemos nas imagens
com o que sentimos ao vivo, sendo
outra magia e outra sensação.

Como o espaço era bastante grande, dividimo-nos em 4 grupos e marcámos um ponto de
referência para nos encontrarmos
à hora combinada.
Tentamos aproveitar ao
máximo aquele dia, pois é um
parque de diversões tão grande e
tão divertido que sabíamos que
não íamos conseguir andar em
todas as atrações.
Algumas das diversões onde tentamos andar, estavam fechadas por problemas técnicos ou
devido ao clima dos dias anteriores. Então, tivemos que optar por
outras diversões semelhantes.
No final da tarde, assistimos a um desfile alegórico das
personagens da Disney, o que
realmente foi ainda mais mágico,

pois estávamos
a ver as
nossas
personagens
preferidas de infância.
Foi um dia único que recordaremos com muita emoção.
Para quem está a pensar
em ir à EuroDisney, recomendo que
vá, porque realmente aquilo foi
uma experiência de que nunca nos
vamos esquecer. Acreditem que é
bem diferente estar a ver fotografias da EuroDisney ou estar fisicamente a sentir o momento e toda a
magia.
Inês Maganinho, 8B

A CATEDRAL DE NOTRE -DAME
No lugar da catedral merovíngia, o bispo
Maurice
de
Sully coloca,
em 1163, a primeira pedra da catedral de Notre-Dame de Paris, audacioso projeto cuja construção durou cerca de 200 anos. As suas dimensões gigantescas, sem equivalente, superam as
catedrais
de Amiens
e de Reims
de 1230, as
torres culminam a
69 metros.
NotreDame será
o maior edifício religioso ocidental
até meados do séc. XIII.
Durante a revolução, a esta-

tuaria é danificada. A parir de
1845, os arquitetos Viollet-le-Due
e Lassus estão encarregados da
restauração de Notre-Dame e
refazem a decoração esculpida.
Desde 1991, a catedral está
inscrita no património mundial da
Unesco no sítio “Paris, margens
do Sena”.
Achei esta visita muito
interessante, porque nos transporta até à nossa infância, pois o
corcunda de Notre-Dame vivia
nestas torres. Aconselho a subida
até ao topo, pois
oferece um belo
panorama sobre
o rio Sena e suas
pontes e, ao mesmo tempo, uma
vista maravilhosa
sobre Paris. As partes de que
mais gostei nesta visita foram as
gárgulas (que aparecem no filme
do corcunda), o campanário, a

vista do cimo da torre sul e a beleza
da fachada ocidental.







Informações práticas:
Duração: cerca de 50 min;
A subida efetua-se em grupos de
20 pessoas;
Não há casas de banho;
400
degraus
sem elevador;
Visitas adaptadas para pessoas deficientes.

Francisca Andrade,
8B
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A TORRE EIFFEL
A Torre Eiffel é uma torre
treliça de ferro do século XIX localizada no Champ de Mars, em Paris,
que se tornou um ícone mundial da
França e uma das estruturas mais
reconhecidas do mundo. A Torre
Eiffel foi construída por Gustavo
Eiffel para a Exibição Universal de
1889, em Paris, realizada na data
do centenário da Revolução Francesa. Uma estrutura revolucionária
para a época.
A torre possui 324 metros de
altura e fica cerca de 15 centímetros maior no Verão, devido à dilatação do ferro. Foi a estrutura mais
alta do mundo desde a sua conclusão até 1930, quando perdeu o
posto pra o Chrysler Building, em
Nova Iorque, Estados Unidos. Não
incluindo as antenas de transmissão, a Torre é a segunda estrutura
mais alta de França, atrás apenas
do Viaduto de Millau, concluído em

2004.
Ainda hoje, é um dos principais símbolos de Paris e de França.
A Torre levou dois anos para ser
concluída e foi inaugurada pelo
Príncipe de Gales que, posteriormente, tornou-se o Rei Eduardo
VII do Reino Unido.
A torre tornou-se o símbolo
mais proeminente de Paris e de

França. A torre é uma parte do
cenário caracterizado em dezenas de filmes que se passam em
Paris. O seu estatuto de ícone é
tão determinado que ainda serve
como um símbolo para todo o
país, como quando ela foi usada
como o logotipo da candidatura
francesa para sediar os Jogos
Olímpicos de Verão de 1992.
A torre tem três níveis para os visitantes. Os ingressos podem ser adquiridos nas escadas
ou elevadores do primeiro e do
segundo nível. A caminhada para
o primeiro nível é superior a 300
degraus. O terceiro e mais alto
nível só é acessível por elevador.
Do primeiro andar vê-se a cidade
inteira, tem sanitários e várias
lojas e o segundo nível tem um
restaurante.
Cláudia Dinis, 8ºB

MUSEU DO LOUVRE
O Museu do Louvre localizase no Palácio do Louvre, em Paris, e é
um dos maiores e mais famosos museus do mundo.
Quem o visita pode observar
inúmeras obras de arte, famosas em
todo o mundo, como por exemplo, o
retrato de Mona Lisa ou Gioconda, as
esculturas da Vitória de Samotrácia e
a Vénus de Milo, bem como enormes
coleções de artefatos do Egito antigo,
da civilização greco-romana, artes
decorativas e aplicadas e numerosas
obras-primas dos grandes artistas da
Europa como Ticiano, Rembrandt,
Michelangelo, Goya e Rubens, numa
das maiores mostras do mundo da
arte e cultura humanas.
É um museu que se distingue
de todos os outros pela sua imagem e
arquitetura do edifício, composta por
diversos géneros de estilos arquitetó-

nicos (barroca, classica, moderna,
renascentista,etc..), concentrando
num único edificio toda a beleza
dos diversos estilos referidos.
Quando nos encontramos junto
do mesmo e o observamos, atentamente, a sua imponência provoca emoções só possiveis por nos
encontrarmos ali presentes.
Alguns alunos do 8ª ano,
inclusive eu, visitamos algumas
partes do museu do Louvre, como
por exemplo, a parte das antiguidades egípcias, foi como se tivés-

semos viajado até ao Egito, uma
civilização antiga com mais de
3.300 anos antes de Cristo, e lá
pudemos ver o famoso Escriba,
múmias egípcias, a galeria das
Esfinges, entre outras imponentes obras. Vimos, ainda, obras
lindíssimas e conhecidas em
todo o mundo, bem como a
parte das joias de Luis XIV, onde
pudemos ver realmente do que
tanto se fala sobre ele, ao visitar percebemos no luxo e a
grandiosidade em que vivia...
Adoramos tudo o que
conseguimos ver e adoraríamos
repetir a experiência !
Estas recordaçoes permanecerão nas vidas de todos
aqueles que lá estiveram presentes.
Ana Rita Pereira, 8ºB
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PLACE PIGALLE
A Place Pigalle é uma praça
pública
situada
no
9º
arrondissement de Paris, entre o
Boulevard de Clichy e o Boulevard
de Rochechouart, perto do SacréCœur, ao pé da colina de
Montmartre. O lugar tem nome do
seu escultor, Jean-Baptiste Pigalle
(1714-1785), e é o distrito mais
conhecido do Quartier Pigalle.
A praça e as ruas
circundantes eram, no final do
século XIX, um bairro de estúdios
de pintores e cafés literários, dos
quais o mais famoso era o Nouvelle
Athènes.

A Place Pigalle inspirou
uma canção célebre de Georges
Ulmer: "Un p'tit jet d'eau, une
station de métro, entourée de
bistrots, Pigalle ...". ("Um
pequeno esguicho de água, uma

estação de metro, cercado
por bares, Pigalle ...")
"Place Pigalle" é também o
título de uma canção
escrita por Alex Alstone e
Maurice Chevalier. Foi
gravado por Chevalier com
orquestra (Jacques Hélian,
maestro) em Paris, a 9 de
abril de 1946.
Esta praça, por ser um
ponto central entre alguns dos
principais sítios turísticos, é muito
importante, quer para atravessar,
quer para observar.
Paulo Silva, 8ºB

MOULIN ROUGE
O « Moulin Rouge»( em
português significa Moinho Vermelho) é um cabaré tradicional,
construído no ano de 1889, por Josep
Oller, que já era proprietário anteriormente do Paris Olympia. Localiza-se na
zona de Pigalle, no Boulevard de Clichy, ao pé de Montmartre, em Paris,
França.
É famoso por ter no terraço do seu edifício um grande moinho vermelho, cujas pás se movem.
O Moulin Rouge é um símbolo emblemático da noite parisiense e
tem uma rica história ligada à boémia da cidade.

Há mais de cem anos
que o Moulin Rouge é um lugar
de "visita obrigatória" para muitos turistas. O Moulin Rouge
continua a oferecer, na atualidade, uma grande variedade de
espetáculos para todos aqueles
que querem evocar o ambiente
boémio da Belle Époque e que

ainda está presente no interior da
sala de espetáculos. Não obstante o
estilo e o nome do Moulin Rouge de
Paris, foram imitados por muitos
clubes de variedades e salas de espetáculos em todo o mundo.
O Moulin Rouge é um famoso ponto turístico, em Paris, quer
para quem apenas o observa de dia
ou de noite sem entrar, quer para
quem frequenta os cabarés. Uma
das suas características, que mais
chama à atenção, é o próprio moinho que, quer faça chuva, quer faça
sol, está sempre a rodar.
Paulo Silva, 8ºB

MUSEU DO PERFUME —FRAGONARD PARIS
Foi no dia 5 abril que ocorreu a visita ao Museu do Perfume, em Paris. Todos os alunos
que participaram na visita foram
bem recebidos pelo simpático
guia, Sr. Francisco. Foi, sem dúvida, uma ótima experiência
que esclareceu as dúvidas que,
eventualmente, poderiam surgir
sobre diversos aspetos relacio-

Foi explicada a origem do
perfume de forma clara e, também, o processo através do qual
se formam as fragrâncias. Foi
mostrado através das máquinas
onde a magia acontece. O olfato
dos alunos e professores foi posto à prova quando o guia passou
nados com o processo de ela- um pequeno frasco que continha
boração de um perfume.
um doce e exótico cheiro que,
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MUSEU DO PERFUME —FRAGONARD PARIS
mais tarde, descobriram ser de maracujá. Descobriram, também, que
o perfume tem notas, o que foi deveras curioso, porque ninguém
imaginava que algo como notas
pudesse ser aplicado no caso das
fragrâncias. A visita continuou e
várias histórias foram contadas,
para explicar o uso do perfume em
determinadas épocas, assim como
os pequenos objetos que apareciam em exposição. Foi explicada a
diferença entre água de toilette,
água de perfume e perfume. Deu-

que eram da autoria
da magnífica casa e
foi oferecida uma
pequena
amostra
como recordação do
curioso museu.
Foi uma experiência
única, afinal não é
todos os dias que se
pode estar num lugar tão bom como o
grande Museu do
se por terminada a vista quando
foi possível cheirar os perfumes

Perfume.
Maria Silva, 8º A

BASÍLICA DO SCRÉ COEUR
A Basílica do Sagrado Coração (Sacré Coeur) é uma das igrejas
mais importantes e conhecidas em
Paris. Está localizada no alto de
Montmartre, uma colina de 130
metros de altura de onde se pode
contemplar uma vista magnífica de
Paris.
Quando chegamos à basílica,
encontramos umas escadas enormes com muitos turistas a tirar fotos e a subir para visitar o local. Na
entrada, toda a gente é revistada
por uma questão de segurança.
A sua história
A ideia de construir um templo dedicado ao Sagrado Coração
surgiu depois da guerra Franco-

Prussiana,
como pagamento da
promessa
feita
por
Alexandre
Legentil e
Hubert
Rohault de
Fleury de
erguer uma
igreja, caso a França sobrevivesse
às investidas do exército alemão.
O arquiteto Paul Abadie projetou a basílica depois de vencer
um concurso com mais de 77 arquitetos, mas ele morreu logo após
o início da obra.

O estilo é marcado por
influências românicas e bizantinas e foi construído em mármore. Muitos elementos da basílica
são baseados em temas nacionais: o pórtico, com três arcos, é
adornado por duas estátuas de
Santa Joana D'Arc e do Rei São
Luís IX e o sino de dezanove toneladas. A construção começou
em 1875 e foi concluída em
1914.
Achei esta visita muito interessante e gostei muito da basílica, da sua arquitetura e, principalmente, dos detalhes nos
tetos e da sua vista.
Filipa Merêncio, 8ºB

O ARCO DO TRIUNFO
O Arco do Triunfo é um monumento, localizado na cidade de Paris,
construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte,
o qual ordenou a sua construção
em 1806. Inaugurado em 1836, a monumental obra detém, gravados, os
nomes de 128 batalhas e 558 generais. O arco localiza-se na praça Charles de Gaulle, no encontro da aveni-

da Champs-Élysées. Nas extremi-

dades das avenidas encontramse a Praça da Concórdia e na
outra La Defense. O monumento foi concebido por Jean Chalgrin.
O Arco do Triunfo faz parte do Eixo Histórico - uma série
de monumentos e grandes vias
públicas num percurso que vai
desde o pátio do Louvre até
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O ARCO DO TRIUNFO
ao Grande Arco de la Défense.
O Arco do Triunfo representa as glórias e as conquistas
do Primeiro Império Francês, sob a
liderança de Napoleão Bonaparte.
Na minha opinião, o inte-

resse do arco do triunfo reside na
sua história, naquilo que representa para o povo francês.
É impressionante a exposição militar, que pode ser visita-

da no Arco do Triunfo, e que nos dá
a conhecer a forma de vestir dos
generais e de outros militares da
época de Napoleão.
Diogo Nogueira, 8B

MANUEL ALEGRE—VENCEDOR DO PRÉMIO CAMÕES 2017
Este ano,
o Prémio Camões foi atribuído ao poeta e
romancista português Manuel
Alegre, tendo sido o 12º autor português, num total de vinte e nove
autores, a receber o mais importante prémio literário da língua
portuguesa. Foi uma escolha
“unânime e rápida” por parte do
júri que fez o anúncio a partir da
sede da Biblioteca Nacional Brasileira, poucos dias antes do 10 de
junho, Dia de Camões, ou seja, de
Portugal e das Comunidades Portuguesas.
O percurso poético e cívico
de M. A. foram determinantes para
esta escolha, comemorando-se os
cinquenta anos da publicação do
livro O Canto e as Armas. Não menos importante é a sua obra ficcional e ensaística, apesar de esta última ser em menor número.
Manuel Alegre recebeu a
notícia com “serenidade e alegria”
e, no seu ponto de vista, o maior
reconhecimento vem de quem o
lê, vencendo várias censuras. Reconhece, todavia, uma “particular
satisfação” pelo facto de ter recebido um prémio com o nome de
Luís de Camões, dado que este
constitui uma referência literária
ao longo da sua obra, desde o início, tendo reeditado, recentemente, o seu livro “Vinte poemas para
Camões”. O escritor aproveitou
também para recordar o Prémio

Pessoa, anteriormente recebido
e com um grande significado
cultural.
M. A. é poeta, romancista
e ensaísta, tendo tido um longo
percurso como lutador antifascista. Foi um dirigente histórico do PS e foi candidato à Presidência República em 2006.
Nasceu em Águeda, em
1936, numa família de tradição
política liberal, uma vez que o
seu trisavô também marcou presença nas revoltas contra D. Miguel. Iniciou os estudos secundários em Lisboa e concluiu-os no
Porto. Em 1956, matriculou-se
no curso de Direito, em Coimbra, envolvendo-se nos grupos
estudantis de oposição ao salazarismo, tendo aderido ao partido comunista em 1957 e que
abandonou em 1968. Em 1962,
foi mobilizado para Angola, onde foi preso pela PIDE, em 1963,
passando meio ano n Fortaleza
de S. Paulo, em Luanda, onde
escreveu muitos dos poemas de
oposição ao salazarismo. Ao regressar a Portugal, o regime fixou-lhe residência em Coimbra,
mas em 1964 foi para Paris exilado.
Manuel Alegre começou a
escrever muito cedo e publicou
poemas a partir de 1960, em
revistas como Vértice e Via Latina, tendo também participado
em antologias e obras coletivas.
Contudo, a sua verdadeira estreia surgiu através da publica-

ção de dois volumes de poemas
Praça da Canção (1965) e O Canto e
as Armas (1967), que foram apreendidos pelas autoridades antes do
25 de Abril, mas que circulavam
pelo país em cópias datilografadas
e manuscritas. Os seus poemas
eram, frequentemente, ditos e cantados em eventos culturais de oposição ao regime, com uma forte
dimensão lírica e musical, tornando
-se poesia de intervenção da época.
O Prémio Camões foi criado
em 1988 pelos governos de Portugal e do Brasil, sendo atribuído a
“um autor de língua portuguesa
que tenha contribuído para o enriquecimento do património literário
e cultural da língua comum”, segundo o protocolo então assinado. Este
protocolo foi revisto em 1999, impondo que o prémio seja alternadamente atribuído em território português e brasileiro, havendo também a intenção de equilibrar o número de vencedores portugueses e
brasileiros, bem como a preocupação de fazer representar as várias
literaturas africanas. O primeiro
escritor português a receber o galardão foi Miguel Torga, em 1989,
depois Vergílio Ferreira (1992), José
Saramago (1995), Eduardo Lourenço (1996), Sophia de Mello Breyner
Andresen (1999), Eugénio de Andrade (2001), Mª Velho da Costa
(2002), Agustina Bessa-Luís (2004),
António Lobo Antunes (2007), Manuel Antº Pina (2011) e Hélia Correia (2015).
Profª Cristina Viana
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A lua ainda lá estava
Quando a bruma subiu ao céu
A rosa rubra brilhava
Quando o fogo alastrou á floresta
A estrela ainda luzia
Quando a alvorada chegou
Mas agora a minha pergunta
Uma sem outra igual
Uma alma branca e pura
Num mundo tão perigoso
Tao sozinha e excecional
Essa alma viveria?
Não
Porque esta história é bem real
Joana Fernandes, 7ºA

A MÚSICA
A música também é uma inspiração
que nunca irei esquecer,
que vive no nosso coração
sem nunca desaparecer.
A música também está ligada à
dança
ritmos, passos, notas...
eu ainda tenho esperança
de criar uma dança com botas.
As botas batem no chão do palco
para fazerem mais efeito,
têm de ser de salto alto,
para o som sair perfeito.
Beatriz Solteiro, 7ºA

Nas ondas do teu cabelo
Ensinaste-me a nadar
Agora que és careca
Ensina-me a patinar
Santo António
Santo Padroeiro
Diz ao governo
Para não tirar mais dinheiro.
Nuno Silva 7ºA

O Verão está a chegar
E à praia irei refrescar.
Com as amigas irei
e brincadeiras farei.
Mais um ano terminei
E para casa eu irei.
Esta turma nunca esquecerei
pois, no meu coração a levarei.

A água é o herói
Que combate o fogo,
Difícil de vencer.
Se a água é vida,
O fogo é o medo
Que tudo destrói
Sem para trás olhar.
Amigos ou inimigos?
Papéis reversíveis
Consoante a vida.

Nair Montoia, 7ºA
Helena Moreira, 7ºA

A dança é movimento
que me traz felicidade
e me faz soltar
a raiva, a tristeza ou a alegria.
Nela se criam amizades
e conhecem-se lugares.

Tudo descoberto, tudo por descobrir…
Tantos sonhos que temos,
Mas os pesadelos assombramnos…

Tenho conselheiros
para quando precisar
e que sempre me conseguem ajudar.

Quando sonhamos na terra
O céu é o limite
O céu é o nosso sonho
Quando na terra caímos.

Anabela Guedes, 7ºA

Sem imaginação
Não tenho imaginação
Nem sei onde a encontrar.
Se alguém a vir
Estou pronta a ouvir
Onde a procurar.
Onde é que a têm?
Se calhar não sabem…
Só a veem
Às vezes, de repente,
Sem ninguém contar.
Anabela Guedes, 7ºA

A água e o fogo
A água é beleza e vida
Com ela a natureza cresce,
Mas quando o fogo aparece
O diabo ou o inferno parece.

Na terra, distância nos querem,
Mas quando no céu paramos
Saudades deixamos na terra…
Beatriz Pereira, 7ºA

A vida
É um curto espaço de tempo
Que deves aproveitar,
Andar de bicicleta com os amigos
E ir à praia nadar.
Cuidado com a vida!
Ela prega muitos sustos.
Tem atenção com o que decides
Evita certos percursos.
André Moreira, 7ºA
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Felicidade
Esperança
Roteiros
Invencíveis
Altamente
Sensacionais

mas por ti não corro atrás…
Nem sei se seria capaz.
Perguntas- me o por quê,
Não te sei explicar, rapaz…
Passaram-se anos, aqui esperando,
mas não vou lutar mais, porque
de ti desisti!

Divertidas
Esplendidas

Muito menos ilude.
Amor de mãe é saber estar
Com os filhos que são
O seu maior tesouro.
É por isso que
O amor de mãe é o maior do mundo.
Patrícia, Carvalho. 7ºB

Beatriz Bastos e Cláudia Pinho, 7ºB

Vento
Espantosas
Risonhas
Alegres
Ótimas

O caminho

Cláudio Sampaio, 7ºA

Eu sei que não estou sozinha,
mas não vejo ninguém!
Não gosto de estar aqui,
por isso chamem alguém!
Solidão não é bom…
Mas agora não há nada a fazer!
Ninguém quer estar comigo.
Vou enlouquecer…
Ninguém merece estar assim!
Estou aqui tão perdida…
Preciso de ajuda…
Seguir um caminho,
mas também não o vejo!
Será que também fugiu de mim?
Por que está isto a acontecer-me?
Vou enlouquecer…
Passaram-se anos,
sozinha ainda estou.
Por favor, tirei-me daqui!
Será que alguém me escutou?
Cláudia Pinho, 7ºB

Ando por aqui perdida sem saber
onde estou!
Será que me perderam a mim
ou foi ele que me abandonou?
Pelos vistos não faço falta
nem mesmo a quem me quer.
Será que fiz algo errado?
Deixei de te ter ao meu lado,

Seu nome cantarei,
seu caminho seguirei.
Protege-me das dificuldades
contra todas as maldades !
Seu nome espalharei
e atrás dele correrei!
Apenas um caminho existe,
como daquela vez, quando sorriste.
Seu nome gritarei
e atrás dele sorrirei!
Apenas um caminho existe
e encontrei-te quando estava triste.
Seu nome cantarei,
seu caminho seguirei.
Protege-me das dificuldades
contra todas as maldades!
José Alves, 7º B

A mãe é quem está sempre connosco
Mãe é a melhor pessoa do mundo!
O seu amor é maior do que o universo.
Risonha mal os filhos vê.
Depois de nos aturar a vida toda
E por mais zangada que esteja,
Ela sempre nos amará.
Mãe não nos desilude

Cada uma é delas é
diferente das outras!
Um dia terei uma,
Mas primeiro quero
Tocar-lhe e os seus segredos
De mistério descobrir!
É por isso que
A coruja é o animal da noite.
Patrícia, Carvalho. 7ºB

Ela é como um raio de sol
Que alimenta o seu dia,
Mas é à noite que aparece
Pronta para o levar para o Paraíso.
Às vezes discutem,
Mas voltam outra vez juntos,
Porque o Amor é fundamental
Para este par amoroso.
Diogo Lima, 7ºB

Vivemos felizes esta época,
Época na qual tudo fazemos.
Regras? Nem pensar!
Escola? Nem falar!
Olá, Férias!
Que estais quase a chegar!
Maria Ribeiro, 7ºB
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Nome de rei
Nome de lince
Nome tão bonito
Que podia ser de príncipe!

tinha deixado
sozinha, numa ilha desabitada!

Nome de ator
Nome de cantor
Nome tão conhecido
Que causa esplendor!

O homem encontrou a pedra
e com a pedra conseguiu o fogo
que com a madeira alimentou!

Nome de cão
Nome de gato
Nome tão lindo
Que podia ser escrito num prato!
Nome de artista
Nome de portista
Nome tão esplêndido
Que podia estar numa lista!
Nome português
Nome norueguês
Nome tão inteligente
Que podia ser inglês!
Leandro Leite, 7ºB

Num dia de muita agitação no mar,
Ondas grandes não tinham medo
de avançar.
Uma velhinha muito assustadiça
Vagueava pelo mar com um barco
Que mais parecia uma rolha de cortiça.
O barco tinha espaço para um tripulante
E a pobre, ó pobre senhora,
Só desejava, ofegante, à costa chegar!
Desejava chegar a casa do seu neto
com quem vivia antes de a deixar.
Tinha ido à procura de um tesouro
que não conseguia encontrar.
O corpo do marido que há muito a

Carolina Neves, 7ºB

O homem apanhou madeira
e com a madeira construiu casas
que formaram aldeias!
O homem encontrou o ferro
e com o ferro fez armas
que trouxeram a morte!
O homem encontrou o petróleo
E com o petróleo alimentou as
máquinas
Que levaram à evolução!

Bola é o objeto que eu vou chutar. Para golos marcar
O que vou fazer é ganhar
Lado a lado com os meus colegas.
Júlio Sampaio 7ºA

As férias vão começar
e eu à beira- mar vou passear.
Vou divertir-me com os meus
amigos
que estarão sempre comigo.
Afonso Castro, 7ºA

Com a escola a terminar
nas férias já estamos a pensar.
Prontos para a diversão,
com família e amigos, até mais
não.
Helena Seabra, 7ºA

O homem tem máquinas
E com as máquinas destrói
Este mundo onde vive
e com ele vai acabar!

Férias é estar com a família
Estar com os amigos, relaxar
Divertir, ir passear à beira-mar
Aproveitar o sol, ir para a praia e
piscina.

Eduardo Soares, 7ºB

A escola acabou
O ano passou.
Muitos meses a estudar
Para quando crescer
Conseguir trabalhar.
As férias vão começar
Animação não vai parar,
Sempre, sempre a dançar
Com os teus irmãos a chatear
Catarina Silva, 7ºA

As Férias estão a chegar e vai ser
para jogar
Uma vez por cada dia.
Tendo em conta o súor
Eu vou jogar até me fartar

Ir para a rua à noite com os amigos
Brincar às escondidinhas, falar,
etc
Ir à praia à noite com a família
Acampar à beira-rio
Com a família e amigos!
Viajar, conhecer sítios novos
Aprender outras línguas e
Conhecer outros amigos.
Catarina Bártolo, 7ºA
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O RETORNO DAS MARGARIDAS
Fixo um tampo vazio, gasto,
com resíduos de verduras. Nada
ouço! A falta de silêncio é contudo
atroz! O tumulto invade a área de
chegadas do aeroporto Francisco
Sá Carneiro, quebrado de quando
em quando pela voz melíflua da
hospedeira que, longinquamente,
recruta viajantes atrasados. Não os
vejo, mas pressinto-os!
Os que chegam sufocam
saudades entre bagagens e suores
adquiridos num espaço reduzido e
onde alguns medos se elevam. Uns
desafiam o tempo com passos inquietos e rostos sem expressão. E
são estes que, quase sempre, calcorreiam o pavimento polido e arrebanham telemóveis, que instantaneamente pousam assim que se
agitam em frémitos perante os que
os vêm receber. Perante os que
lhes depositarão as suas saudades
e que eles arrebatarão em transe
de alegria… para um exterior a que
sou alheia.
Pouso os cotovelos na banca. A boca está liberta mas sem
ação. As mãos, essas protegem-me
o rosto das agruras de um ar a
quem diariamente imploro a minha
sobrevivência… neste espaço, fechado para mim… que sou apenas
uma vendedeira de flores. Vendedeira de esperanças, a seres que
logo, logo, as alcançam…
No piso de cima, era muito
pior! Tumulto havia pouco! Aportavam àquele espaço - prévio a todo
o espaço do mundo - pequenos
grupos que, de modo gradual, se
desmembravam. E era sempre assim! Sorrisos com dor, abraços com
hora…
Para lá foi o Paulo. Que lhe
interessam as partidas, as premências de saudade, as ânsias de quem
ousa desafiar os céus!… lê o desporto, ouve o MP3, pisca o olho às

nórdicas… Pouco lhe importa se
há lágrimas sobre as flores que
vende!
Venho de um quarto cedido por uma amiga da minha tia.
A minha mãe? Nunca a vi. A
minha tia nunca mo disse, mas
também nunca disse o contrário.
E eu, nesta idade de vinte e três
anos, entendo que as histórias
ouvidas, pouco sólidas, me confessaram que a vida de quem me
trouxe ao mundo não pode ser
contada. Ela e ele terão tido um
passado de jovens despedaçados
pela heroína que lhes prometera
o céu… e para lá foi João, o meu
pai! A ele vi-o de olhos especados
no teto do corredor, teria eu uns
cinco anos. O mesmo tempo que
eu vivia sem mãe e ele sem mulher. Mais tarde, ouvi algo como
overdose.
Levanto-me às cinco horas
e caminho por entre medos, que
tento escorraçar, e coragens, que
procuro em mim, por um trilho
que atravessa um campo até à
paragem do autocarro.
Vi-o por entre pétalas de
margaridas. Vestia o fato de trabalho. Não era muito alto, nem
gordo nem magro, aliás, eu nem
sei bem como ele era apesar de o
ter conhecido, depois, em toda a
sua intimidade. Sei que tinha uns
olhos ali cinzentos, junto ao mar,
azuis, que me perpassavam a vida… e eu acreditei que aquele
homem me conhecera de outras
vivências, ou desta… e sabia que
eu era órfã… e que morava de
favor… e que odiava desfrutar dos
dias caiados por beijos e sussurros de amor… quando os meus
últimos sentimentos jaziam na
urna da tia Isaura!
- Olá. Não corra, não está
atrasada!

Percebi que aquele era o dia
único! Aquele dia que as fadas apenas concedem aos meninos que
colocam o dente de leite na almofada… e que a minha fada agora mo
dera, porque nesse tempo remoto
tinha sido muito distraída! A feérica
oferta tinha chegado!... Embora
atrasada como eu, como alguns
passageiros e alguns voos.
Retirou do primeiro lote uma
margarida… que nos uniu as mãos…
para sempre! Aquele sorriso vi-o
durante três meses. Durante os
quais também eu recebia os lotes
de flores com sorrisos já regados
por beijos que o Chico me atirava,
enquanto a sua motorizada agonizava e aquecia a alvorada nos semáforos em vermelho.
Depois, veio a grande notícia:
cerca de duzentos trabalhadores
para o desemprego!
Um primo falou-lhe num trabalho de lavoura… disse-lhe que
era além, no país de onde chegam
as flores, era lá, na Holanda, que
ele era preciso… E eu vi-o de cá, de
baixo!... a subir na escada rolante, a
subir!... vi também o avião da
KLM!... e fui testemunha daquela
dor arrebatadora de motores a
avançar em desafio a uma manhã
pálida e a um céu expectante!
São seis e vinte e cinco: o
avião aterrou às seis horas e desde
as seis e vinte que os caixotes vindos de Aalsmeer estarão prontos a
ser levantados.
Há uma questão a resolver.
Parece que chegou uma caixa a
mais. Nada de importante, algum
mal-entendido… confirma-se mais
tarde com o fornecedor.
- Despacha-te! – apressa-me
o Paulo, segurando os trolleys de
transporte.
Ambos colocamos nos carrinhos as flores, que espiam o novo
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O RETORNO DAS MARGRIDAS
mundo. Mas conservo a inusitada
caixa entre mãos. Nela espreita
uma margarida!...
Como sempre, deixamos o
terminal de carga. Mas, como
nunca aconteceu, sigo Paulo até
ao piso de cima. E como nunca
aconteceu, caminho para a fila do
check-in.
- O que é isso? - interroga-

me Paulo, estupefacto.
- Um bilhete, da KLM…
chegado com as margaridas!
- E as flores… da loja?
- Por favor… oferece-as
a… a quem se separa dos seus!...
- O quê? Não entendo!...
– grita-me ele.
- É fácil, vê à tua volta os
rostos de saudade!...

- E tu? - pergunta-me,
indagando, confuso, o espaço
em volta.
-Eu? Eu vou conhecer
como… a área das partidas…
pode levar a uma saborosa…
chegada! Vou para a terra das
flores!!... para a Holanda!
Profª Emília Lemos

POETIZANDO
O menino do rebuçado
( na sequência dos trágicos acontecimentos de Nice)
No lajedo estival
A criança
De cabelo bem tratado
Vítima da cor do mal
Prostrada
Tem o corpo estilhaçado,
A seu lado, sobre a estrada,
Está um rebuçado
Pelo corpo arremessado
Durante o passeio normal.

Lar esvaziado num momento
Só um
Lar trocado por tormento
Lar despojado
De todo um quotidiano feliz
Agonizando na dor
Pela morte do petiz
Em passeio de rebuçado.
Nesse lar, agora sem fala,
Varandas, quartos e sala
São apenas um só fado,
Imerso em infinito choro
De dor, pelo menino assassinado
Ali prostrado na rua tão ao lado,
Triste menino martirizado.

A criança antes bela
Antes do ato selvagem
Tinha um rebuçado com ela
Guardado para o arraial
Acarinhado na viagem.

Um só fado,
Um infindo magoado coro!...
Pelo menino do rebuçado !

Havia-o trazido alegremente
De um lar de paredes e quartos,
Sala, varandas e brinquedos,
Numa azáfama frequente,
Naquele dia, sem medos,

Clamam por ti ruas e vendavais
Sabes a doce e vento feliz
Todos te amam, poucos te agarram
No rodopio pleno da vida
Atravessaste séculos e ideais
Apregoaste o sorriso na cicatriz
És palavra cada vez mais sentida
Liberdade!

Havia-o trazido, pela idade,
De um lar de pessoas, crianças e
gato
De um lar de quotidiano trato
De um lar de amizade
De um lar comum

Liberdade

Palavra gritada, fustigada, desejada
Alcançada e retalhada
Que caminho esse que conduz ao
teu altar?

Gente a odiar?
Trabalho a estagnar?
Gumes dentro do lar?
Inocentes a naufragar?
Liberdade, tão adiada!...
Por ti muitos morreram
Por ti muitos escreveram
Por ti muitos em cárceres transiram
E continuas renegada
Formatada entre cruéis luxos
Entre pardos carros obtusos
Entre memórias distorcidas
Entre esgares de falsas vidas
Liberdade!
Liberdade
Regressa ao cerne do ser
Regressa à criança ao nascer
Regressa ao teu primordial plano
Regressa ao ato humano
Regressa ao teu livre viver!
Profª Emília Lemos

Palavra amor? Não, não sei…
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Diz-me: quais são as letras para escrever a palavra amor?
Sim, eu sei, era suposto eu já saber todas as palavras de cor…
Mas não, acredita que nunca se pode conhecer o que está
Demasiado encoberto pela fumaça que nos passa
Nunca se pode conhecer o que pode estar para além
Das entrelinhas de cada personalidade que nos cerca
Por isso, não me canso de pedir, a ti ou a outro alguém,
Que me ensineis de novo a caminhar neste mundo
Não me digas para continuar a procurar ou a descobrir
As muitas intempéries humanas que ainda estão pra vir
Estou cansada de rumar contra as forças das marés
De estudar os braços de sol por entre o negro das nuvens
De amaciar a força levítica das ondas dos meus mares
De suavizar inutilmente os corações empedernidos e gigantes
De limar as arestas que cada vez parecem menos distantes
De tentar educar os pequenos corações a emergirem pra vida…
Vá, diz-me, quais são as letras, para escrever a palavra amor?
Estou cansada de procurar. Sem rodeios: ajuda-me por favor!...
Votos de umas boas e merecidas férias
Profª Deolinda Reis

SUGESTÕES DE LEITURAS PARA FÉRIAS
“O período de ação da
Inquisição nos países
ibéricos é certamente
um dos períodos mais
negros da longa história da Igreja…E não são
poucos os que atribuem à opressão e censura católicas, torturas e
fogueiras com que expulsaram sábios e comerciantes, homens de virtude e de dinheiro, devido
à sua origem judaica - .Demónios por
Sefarad, de Ernesto Salgado Areias,
imerge-nos nesse período conturbado
e vergonhoso da História humana, através duma narrativa simultaneamente
densa e transparente, onde o melhor e
o pior da alma humana se digladiam.”
“Madeline Hart é uma estrela ascendente no partido britânico no poder:
bonita, inteligente, motivada para o
sucesso por uma infância pobre. Mas

Madeleine tem também um segredo sombrio: é amante do primeiro-ministro,
Jonathan Lancaster. Os
seus raptores descobriram o romance e decidiram que Lancaster
deve pagar pelos seus pecados.”
“Numa sociedade imaginada, o materialismo controla todos
os aspetos das vidas dos
seus habitantes. Todas
as pessoas têm números
em vez de nomes, todos
os alimentos são medidos com total exatidão e
até os afetos são contabilizados ao grama. E, nesta sociedade, as famílias têm artistas em vez de
animais de estimação.”

“Passado nos recônditos fiordes islandeses,
este romance é a voz
de uma menina diferente que nos conta o
que sobra depois de
perder a irmã gémea.”
“Auschwitz-Birkenau,
o campo do horror,
infernal, o mais mortífero e implacável. E
uma jovem que teima
em devolver a esperança. Sobre a lama
negra de Auschwitz,
que tudo engole, Fredy Hirsch ergueu uma escola. Num lugar onde
os livros são proibidos, a jovem Dita
esconde debaixo do vestido os frágeis volumes da biblioteca pública
mais pequena, recôndita e clandestina que jamais existiu.”
Por Cristina Viana

