
Editorial 
 

Escrever sobre o Dia 

Internacional da Mu-

lher não é tarefa fácil, 

se não quisermos cair 

em banalidades ou fra-

ses feitas! 

Partindo do pressuposto que os dias 

internacionais e mundiais têm sem-

pre por detrás histórias e episódios 

de discriminação, de desigualdade, 

de sofrimento, de sacrifício e de 

morte, o Dia Internacional da Mu-

lher não é exceção. Basta pensarmos 

noutros dias internacionais, como o 

da Paz, do Cancro, da Criança, do 

Trabalhador, da Tolerância, da Água, 

para concluirmos que o ser humano 

é capaz do melhor e do pior e que a 

história da Humanidade é o seu pró-

prio julgamento. 

A origem do Dia Internacional da 

Mulher pode, atualmente, ser associ-

ada a uma lenda ou a um mito, dado 

que não existem estudos consisten-

tes que sustentem todas as teorias e 

versões existentes. Facto é que o dia 

8 de março passou, desde 1975, a 

ser comemorado pelas Nações Uni-

das como Dia Internacional da Mu-

lher, muito embora, atualmente, a 

celebração deste dia tenha perdido 

parte do seu sentido original e ad-

quirido, à semelhança de tantos ou-

tros, um carácter festivo e comerci-

al. 

Contudo, o dia existe e devemos 

celebrá-lo! Por isso, 

Se te consideras linda e especial, 

mesmo que o espelho te engane e 

diga que não... 

Se te sentes vulnerável, mas revelas 

coragem nas tuas ações... 

Se és tempestade em dias calmos e 

paz em dias agitados... 

Se soas alegre e melodiosa, mesmo 

quando choras por dentro... 

Se te irritas à mínima coisa, mas re-

velas uma inimaginável paciência... 

Se gostas de conviver com os ou-

tros, mas também sabes estar conti-

go própria... 

Se és fronteira, sem ser barreira... 
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Amadora, 2 de fevereiro de 

2015 

Exmo. Sr. Presidente da União 

Europeia e dos Restantes Con-

tinentes 

Saudações 

Gostaria de lhe pedir, em nome de todas 

as crianças do mundo e igualmente em 

nome da Unicef, um Mundo melhor para 

todos, não só para as crianças mas tam-

bém para adultos e idosos. Faço o pedido 

não só a si, mas também a outros presi-

dentes, ao Papa, a bispos e arcebispos, 

aos senhores do poder. 

Gostaríamos de ter um mundo: com me-

nos poluição de fábricas e de casas para 

que a camada de ozono fosse regenera-

da; sem guerra e com paz - era bom que 

os Jihadistas parassem, porque não que-

remos a 3ª Guerra Mundial!; sem racismo 

e sem descriminação, porque somos to-

dos diferentes e todos iguais  e as pesso-

as têm de aceitar isso; sem luxo e sem 

pobreza (que todos tenhamos dinheiro, 

mas não a mais); sem doenças e com me-

dicamentos e curas. Os laboratórios de-

veriam ter apoio para se investigarem 

tratamentos para doenças; sem crise e 

sem desemprego, todas as pessoas deve-

riam ter um trabalho. 

Não vou pedir sem morte, porque a 

A presença da Escola Cardoso Lopes no Concurso Nacional de Leitura 

A fase distrital do Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano 

Nacional de Leitura em parceria com outras entidades, contará com a 

presença de três alunas desta Escola. São elas: Vanessa Vieira, da turma 

C, do 8º ano; Monique Soares, da turma B, do 8ºano e Sarah Silva, da 

turma C, do 7º ano. Estas alunas venceram a 1º Fase do Concurso e 

agora estarão presentes na 2º prova, integrada na 2ª Fase desta competição, a decor-

rer na  Lourinhã, no próximo dia 8 de abril. 

A prova incidirá sobre as obras “O princípio da noite”, de Tiago Patrício e “Um crime no expresso do 

Oriente”, de Agatha Christie, livros que estão a merecer uma leitura atenta 

por parte das nossas concorrentes.  

Às três estudantes, representantes da nossa Escola neste evento, desejamos 

que tenham o maior sucesso. Obrigada pela participação! 

 
Os livros selecionados para a 2ª Fase do CNL.  
 

Professora Bibliotecária 
                                                                     Judite Esteves    

Carta Aberta 

morte, bem, a morte… a morte é um 

facto inevitável na vida… 

O Mundo não é só meu, mas também é 

meu, por isso acredito que isto que estou 

a escrever, não sou só eu que desejo, 

mas TODOS desejam isto que escrevo. 

Todos apreciávamos que fôssemos tole-

rantes com as leis e com os decretos e 

que estes mesmos não fossem tolos. 

Adorávamos que houvesse mais iniciati-

vas e associações contra a violência em 

geral e contra a violência doméstica. 

Também estamos contra os raptos e a 

pedofilia. 

Defendemos que todas as crianças te-

nham um pai, uma mãe, uma família que 

lhes dê amor, que sejam amados e mima-

dos. 

Ah, já me esquecia, não vamos pedir a 

perfeição deste mundo porque a perfei-

ção é algo impossível na vida. Por isso 

sonhamos um mundo ideal que convide 

as pessoas a serem felizes e abençoadas 

com amor, carinho, amor e orgulho de 

cidadão, que os convide a serem cidadãos 

com força e ambição para fazerem as coi-

sas de que mais gostam e desejam para si. 

Com os melhores cumprimentos e res-

peito por todas as pessoas e seres do 

Mundo. 
Rodrigo Santos , nº 28    

5ºA 
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Para que serve a Matemática na vida? 

Sabias que existe um horóscopo chinês, composto por doze animais, 

cada um deles com diferentes características? À seme-

lhança do horóscopo ocidental, com 12 signos. 

Passo a apresentá-los: rato, boi, tigre, coelho, dragão, 

serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. De 

acordo com a tua data de nascimento, serás um destes animais. Por 

exemplo se nasceste entre 22/1/2004 a 8/2/2005 és, imagina, maca-

co .Mas, se nasceste entre 9/2/2005 a 28/1/2006 já és galo e aí por 

diante… 

   Estamos no ano da cabra que se iniciará a 19 de fevereiro de 2015. 

A cabra é um símbolo da paz, da convivência harmoniosa e da tranqui-

lidade. Embora se prevejam conflitos, estes, serão evitados e será reali-

zado um período de reparação e de compromisso para que a paz 

aconteça. Para aqueles que confiam na bondade, felicidade e sucesso 

será um bom ano! 

Neste ano devem usar-se mais as habilidades mentais e o bom senso 

em vez da força bruta. As dificuldades serão ultrapassadas pelas estra-

tégias e pelos acordos entre aqueles que se confrontam. 

     Portanto, um feliz ano da Cabra para todos vós! 

E se quiserem saber mais sobre o horóscopo chinês, nada como pro-

curar a informação na net ou num livro sobre o tema. 

                                                                                

                                                                                                 FG 
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Não se sabe ao certo quem criou a Matemática, o que 

podemos dizer é que a tradição grega (de Pitágoras, Talhes 

e Mileto entre outros) deu início ao conceito da Matemáti-

ca atual. 

A Matemática está presente nas diversas atividades huma-

nas. Praticamente, não há uma em que não seja necessário quantificar, 

analisar, contar, interpretar, ordenar e estabelecer relações. Essas ca-

racterísticas são indispensáveis à Matemática e torna-a um dos instru-

mentos essenciais para a análise e  compreensão da realidade. 

 Fruto da criação humana, a Matemática surgiu e desenvolveu-se a partir 

da busca de soluções para os problemas do quotidiano. Ao longo dos 

séculos, sofreu influências, contribuições e modificações de diversas 

culturas até atingir o estado actual e continua em pleno desenvolvimen-

to. 

A Matemática é absolutamente fundamental para o desenvolvimento 

mental do indivíduo. A grande mais valia não é apenas a simples aritmé-

tica do dia-a-dia, mas sim, o desenvolvimento do raciocínio. Grande 

parte da matemática assenta em deduções lógicas, dependentes umas 

das outras. Devemos ser capazes de separar um problema em várias 

etapas lógicas e resolvê-lo passo a passo, usando técnicas e teoremas 

que muitas vezes, são o resultado de anos de aprendizagem. O raciocí-

nio que temos que desenvolver para a resolução dos problemas Mate-

máticos, pode, e deve, ser utilizado em muitas outras áreas do conheci-

mento da nossa vida e é a grande mais valia que essa disciplina traz ao 

comum dos cidadãos. 

Embora invisível a Matemática ocupa um papel cada vez mais significati-

vo no nosso dia-a-dia! Quem não a utiliza no seu dia-a-dia nem que seja 

na ida às compras?!  

Já pensaram que sem a Matemática não teríamos: 

Edifícios; Pontes; Linhas elétricas; Transportes (barcos, aviões, comboi-

os, eléctricos, automóveis, motas, etc); Eletrónica (computadores, tele-

móveis, televisões, etc); Eletrodomésticos. 

Além disso alguns de nós queremos ter profissões em que é necessário 

prosseguir com a Matemática até ao 12ºano e mesmo realizar o exame 

de Matemática para ingresso na Universidade. Outros trabalharão com 

esta disciplina para o resto da vida… Poucos são aqueles que a deixarão 

no 10 ºano! 

 

Pedro Alves nº18 9ºA 

Rafael Gonçalves nº19 9ºA 

(Com a colaboração de toda a turma e da Profª Eva Matias) 
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O ano da Cabra 

 

Anéis de Júpiter 

O que rodeia este gigante gasoso?  

Os anéis de Júpiter são tão ténues que foram descober-

tos mais de 350 

anos após a pri-

meira observação 

do planeta. Crê-

se que se tenham formado 

sobretudo a partir de impactos 

meteoríticos em algumas das 

muitas luas de Júpiter e que 

sejam maioritariamente com-

postos por partículas de poei-

ra, ao contrário dos detritos rochosos gelados que rodeiam Saturno. 

O anel principal começa quase 130 mil quilómetros acima do centro 

do planeta e prolonga-se para fora por mais sete mil quilómetros. 

Neste anel encontram-se duas das 64 luas conhecidas de Júpiter, as 

pequenas Adrasteia e Métis, consideradas as principais “culpadas” pela 

maioria da poeira presente no anel principal. 

Entre o anel principal e o topo nebuloso de Júpiter existe uma área 

conhecida como halo, uma ténue acumulação de material com dez mil 

quilómetros de largura. Fora do anel 

principal, há anéis de poeira ainda mais 

ténues, conhecidos como anéis de gossa-

mer, suportados pela gravidade das luas 

vizinhas Amalteia e Tebe. 
 

 

Quero Saber            2012 

Crisnel Afonso, nº6  8ºB  
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 Ilídio Ribeiro Covêlo Sardoeira, nasceu em 

Canadelo, concelho de Amarante, a 12 Novembro 

de 1915. Faleceu na sua casa, em Vila Nova de 

Gaia, a 28 de novembro de 1987. Foi professor de 

Biologia, pedagogo, professor metodólogo e inspe-

tor- orientador, poeta, escritor, jornalista, conferencista. De-

sempenhou ainda o cargo de diretor do jornal “ Voz do Ma-

rão” e colaborou  regularmente em inúmeras publicações, en-

tre as quais se destacam, as Revistas “ Vértice” e “ Seara No-

va”. Com o seu notável dom de comunicador, tornava claro e 

fácil, qualquer discurso arrevesado e cativava pelo verbo. 

Sê Homem!  

 

Sê o homem que fores: nunca serás 

aquele que no sonho te quiseste. 

O fruto que se traz no pensamento 

em outro se mudou se o colheste 

 

Sê sempre um homem com os homens dentro:  

a palavra que cales ou que dês 

traga consigo, como tronco de árvore 

a vertical firmeza do que és. 

 

A realidade da vida, aquela que desejamos nos nossos 

sonhos e aspirações pode tornar-se tão diversa no mo-

mento em que se alcança. Por vezes,  deceção e amar-

gura, doutras vezes, surpresa e fascínio.  O Sonho vai 

sempre mais além ou fica aquém, quando toma forma 

e corpo, quando se materializa. Na sua caminhada, o 

que importa ao Homem é a sua integridade, a clareza 

do seu gesto, a honestidade da sua palavra, a sua dispo-

nibilidade para os Outros, a consciência cívica de fazer 

parte de um todo e de contribuir para o Progresso co-

mum. Em tempos de triunfo de tanta “ Nulidade”, sa-

be bem saborear este apelo à Verticalidade das inten-

ções e das ações.                                                         

Ermelinda Rôlo 

O palco foi Paris. Num dia oito do primeiro mês do novo 

ano, 2015. 

Teve lugar num jornal francês, Charlie Hebdo. Dez jorna-

listas foram brutalmente silenciados, às mãos de dois ex-

tremistas islâmicos de mentes fanáticas e doentias. 

Uma vez mais, o mundo civilizado tremeu, chocou-se, uniu

-se e manifestou-se. Foram abalados os alicerces de valores como a de-

mocracia e a liberdade de expressão. Liberdade de expressão essa que 

deve saber respeitar e pugnar pela tolerância e pela defesa do que é dife-

rente.  

O país fez soar o alerta máximo e as forças militares unidas acabaram por 

matar os dois irmãos em Dammartin-en-Goele, a 50 Km de Paris, onde 

se haviam refugiado. 

“Je suis Charlie”, grito de solidariedade, foi visto em mil e um lugares, nas 

mãos de milhares de pessoas bem como imagens de canetas e lápis, com 

que se relatam notícias e esboçam cartoons. Afinal, os jornalistas emude-

cidos, haviam mantido vivos os seus ideais, verdades e denúncias…  

O mundo acordara do pesadelo, mais coeso e plural, inquieto mas atento, 

alerta mas sem medos, defendendo um ideal maior, o da LIBERDADE!                                                 

   FG em janeiro 2015 

Porque é que este gás versátil nos põe a rir?  

O gás hilariante – ou óxido nitroso – é um gás 

incolor com um odor e sabor doces. A sua princi-

pal utilização é como anestésico em cirurgias, mas 

dadas as suas propriedades únicas, também tem 

sido utilizado para fins não médicos. O seu uso 

como estimulante – de onde ganhou o nome – concede ao inala-

dor um curto período de insensibilida-

de à dor, euforia e tendência para uma 

certa histeria (risos). O gás tem este 

efeito porque modula uma vasta gama 

de canais iónicos ligando – dependen-

tes no sistema nervoso do utilizador e 

inibe em parte ou totalmente corren-

tes mediadas pelo recetor NMDA (o 

principal mecanismo molecular do 

cérebro para controlar a neuro plasticidade e a memória). 

Embora o óxido nitroso seja vendido e utilizado para fins lúdicos, 

experiências cientificas descobriram que causa danos neurotóxi-

cos aos córtices cingulado posterior e retrosplenial do cérebro 

(zonas ligadas à consciência e memória), e que o seu uso prolon-

gado leva à morte.  

Quero Saber            2012 

Patrícia Vaz, nº19     8ºB  

O gás hilariante  

Um Poeta, Um Poema -Ilídio Sardoeira 



DIA DA INTERNET + SEGURA 2015 

Por falar de amor… 

Agarra-me esse beijo. 

Não é que to queira dar…  

Mas neste dia de namorados, 

Quem é que não deseja ousar? 

Olha-me com esse olhar. 

Não teimo em contigo cruzar, 

Mas no mês de fevereiro 

Há como que um apelar… 

Diz-me frases bonitas. 

Como se a segredar, 

Prometo que tas ouvirei, 

Sem por isso reclamar. 

Envia-me o mais doce sorriso. 

Como se to fossem fotografar 

Sabes que muito o aprecio, 

Sem que o queira partilhar. 

Não te julgues o melhor, 

Não te iludas, melhor não comentar. 

A minha boca está cerrada mas, 

convido-te à minha mão entrelaçar. 

Não, não estou enamorada. 

A culpa é mesmo do dia. 

Se não tentasse enfeitiçar-te, 

Como haveria de o passar? 

FG 
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Da escola  para a escola… e para o mundo... 

O amor é inexplicável; 

Não se pode escrever; 

Só se pode sentir; 

E nada mais pode saber! 

 

A cada busca que faco; 

Descubro algo inexplicável; 

Com palavras tememos falar; 

Mas só com atitudes o podemos demonstrar. 

 

Um olhar explica tudo; 

Mas o sentimento descobre o mundo; 

Na mente passa-se muitas coisas; 

Mas contigo passa-se tudo! 

 

Brenda Aisha, nº 5 

8º B 

O amor... 

A Microsoft Portugal em parceria com a EPIS, reali-

zou no dia 10 de fevereiro, uma ação de sensibiliza-

ção, na escola EB 2,3 Cardoso Lopes, sobre os 

perigos do mundo online e formas seguras de nave-

gação na internet. 

Esta ação decorreu no âmbito do Dia Europeu da 

Internet Mais Segura e contou com a presença de 

67 alunos das turmas C, D e E do 5º ano. 

Os alunos estiveram 

empenhados, partilharam 

experiências e  colocaram algumas dúvidas. 

Parabéns a todos os alunos pelo seu bom 

comportamento! 

Agradecemos também aos professores que 

se disponibilizaram para os acompanhar. 

Mediadora EPIS 

Paula Subtil  

A nossa venda começou dia 1 de Dezembro. 

Para a sua realização começamos por reunir produtos de natureza 

diversa. 

Terminada esta tarefa, a professora de T.A fez com a ajuda de alguns 

alunos o preço dos artigos, a escala de horário de forma a todos pode-

rem estar presentes. 

Desde já agradecemos a todas as pessoas que doaram os artigos para a 

venda. 

Todo o dinheiro realizado até ao final do ano ajudará na aquisição dos 

passes para o nosso estágio. 

Um muito Obrigada a todos! 

Vamos regressar com um espaço comercial! 

Com os melhores cumprimentos da turma do 9ºC !! 

Raquel 

Grilo e 

Vanessa 

Grilo  

Venda de Natal 

 

7.º B 

1. What did one wall say to the other? Hey, let’s meet in 

the corner! 

2. Why do birds fly south in the winter? Because it’s too 

far to walk! 

3. How do hens stay fit? The “egg-ercise”! 

4. Why is a traffic light red? You would be red too if you changed in 

front of people all day! 

5. What did one eye say to the other eye? Something between us smells! 
 

7.º D 

1. Why did the tomato turn red? It saw the salad dressing! 

2. Why was the strawberry sad? His mother got into a JAM! 

3. What section of the paper does a ghost always read? The HORROR-

scopes! 

4. What did the blanket say to the bed? Don’t worry, I got you covered! 

5. Why did the turkey cross the road? To prove it wasn’t chicken! 

Jokes in English 



Lembrando o nosso Patrono  Entrevista a António Carlos Cardoso Lopes 

Cindy - Bom dia, Sr. Cardoso Lopes. Muito obrigada por 

ter aceitado o nosso convite. 

Cardoso Lopes – Olá, minhas queridas! Eu é que agra-
deço. Tenho muito gosto em estar aqui na vossa linda 

Escola. Antes de começar, digam-
me só porque fui eu o escolhido. Porquê eu, com 

tantos homens válidos nesta terra? 

Mafalda – Não diga isso! Graças a si, a nossa 
terra chama-se Amadora e a nossa escola esco-

lheu o seu nome! 

Cindy – Pode então falar-nos de si?! Em que ano 

nasceu e quantos irmãos teve? 

Cardoso Lopes – Nasci em Salvaterra de Magos, no Ribatejo, no dia 

29 de fevereiro de 1864. Eu era o filho mais velho e tinha doze ir-

mãos. Não era fácil a vida para os meus pais! 

Mafalda – A que é que se dedicavam as pessoas no seu tempo? De 

que é que viviam? 

Cardoso Lopes – Bem, dependia. Mas a generalidade das pessoas 

dedicava-se à agricultura e à criação 

de gado. Eram trabalhos árduos e 

pouco rentáveis. 

Mafalda – Só por curiosidade! An-

dou na Escola? 

Cardoso Lopes – Andei, mas só 
até ao quarto ano. Queria ter fre-

quentado Belas Artes, era o meu 
sonho, mas tive que começar a tra-

balhar muito cedo, aos doze anos, 
como moço de recados de uma ourivesaria. Nessa altura, vim trabalhar 

para Lisboa! Era divertido mas estafante! 

Mafalda - Fale-nos da sua mulher e dos seus filhos. 

Cardoso Lopes - Ora, a minha 
Maria da Conceição foi a luz dos 

meus olhos! Era uma jovem de 

boas maneiras e cheia de vida. 
Linda, de pele moreninha ou não 

fosse ela de S. Tomé! Foi na casa 
do meu padrinho que a conheci. 
Enamorei-me. Deu-me oito filhos 

lindos. Os meus heróis! 

Cindy - Como é que veio parar à Porcalhota?   

Cardoso Lopes – Através dos conselhos do meu amigo Dr. Azevedo 

Neves. A minha filha Irene, que mais tarde veio a tomar conta das 

minhas empresas, estava muito doente, com tosse convulsa. Os ares 
desta terra iriam fazer-lhe bem. A Irene curou-se. Viemos como hós-
pedes e a terra era tão atraente que acabámos por comprar casa, na 

Av. Santos Mattos, ao pé da estação. 

Cindy – Pode explicar-nos a história da oferta da placa com o novo 

nome de Amadora, à estação?  

Cardoso Lopes – Bem, há muito que um grupo de homens de bem 

lutava pela mudança do nome da 
terra. Aquilo não era nome a dar 
a uma terra cheia de futuro! No 

dia 1 de fevereiro de 1908, tive o 
prazer de oferecer uma nova 

placa à estação com o nome de 
Amadora. E no dia seguinte, tragi-

camente, mataram o rei D. Carlos 

e o príncipe herdeiro, sabiam? 

Mafalda – Como foi então a 

sua nova vida aqui? 

Cardoso Lopes- Eu não era 
homem de baixar os braços e 

aproveitei todas as oportunida-

des. Comprei uns terrenos a 

bom preço, num leilão e tratei 
de urbanizar um bairro novo, o 
da Mina. A Mina de Água purís-

sima e termal foi um sucesso! 

Mafalda – Em que ano foi  inaugurada? 

Cardoso Lopes - Tive a honra de ter a presença do Presidente da 
República Dr. Manuel Arriaga, no dia 13 de abril de 1916. Inauguraram-

se a Mina e o Bairro, para o qual mais tarde trouxe a eletricidade. Nessa 
altura o Presidente provou a água e as iguarias do bufete! Foi uma festa 

de arromba!  

Cindy - Era assim tão boa a água? 

Cardoso Lopes – Excelente, 

para vários males! Inicialmente era 

distribuída em bilhas de zinco pela 

Amadora e depois foi canalizada e 

até foi exportada para África. 

 Mafalda –Soube que deu terre-
nos seus, no Borel para aqui mon-
tarem a primeira unidade operaci-

onal de Aviação em Portugal. 
Vejo que os negócios lhe corre-

ram bem! 

Cardoso Lopes – Claro, muito 
bem! Não fui inventor, mas o 

progresso fascinava-me! Olhe os 

meus inventos não foram para a 

frente, contudo ajudei a crescer 
uma cidade. Claro que tive ajuda 

dos meus filhos. De todos me 
orgulho, mas tenho que falar em 
especial da minha Irene, grande 

empresária; do António Cardo-
so Lopes Júnior (Tiotónio), tão 

talentoso para o desenho que se 
tornou um pioneiro da Banda 

Desenhada em Portugal; do meu 

Álvaro Simões Lopes que em 
1947, trouxe para Portugal com a 

sua equipa, o título de Campeão 
do Mundo de hóquei em Patins e 

claro o meu Augusto Simões Lopes, grande inventor de equipamen-

tos diversos usados no cinema e na aviação.  

Cindy e Mafalda – Muito obrigada por todas as informações que nos 

prestou. Acho que assim poderemos dá-lo a conhecer muito melhor, 

aos meninos e meninas da nossa escola. Até pró ano! 

 

Nota explicativa – No âmbito das comemorações relativas ao 151 º 

aniversário de nascimento de Cardoso Lopes, propus aos meus alunos 
modestos trabalhos sobre a figura do Patrono. Selecionei esta entrevista 

de duas alunas do 5º A, a Cindy Lima, nº 5  e a Mafalda Augusto, nº 20, 

que a apresentaram na BECRE, no dia 2 de março, numa pequena ence-
nação teatral. O André Costa, nº 2 vestiu-se à época e fez o papel de 

Cardoso Lopes. Foi instrutivo e ternurento! 

 Ermelinda Rôlo 
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A exploração do texto poético 

foi uma grande diversão, 

aprendemos a fazer quadras 

Demos largas à imaginação. 

 

Houve pintura e recorte 

De Caras, pés e braços, 

Fizemos vários harmónios 

E com eles alguns palhaços. 

 

O Carnaval é uma festa 

Onde há muita fantasia, 

As crianças estão contentes 

Pulam e gritam de alegria! 

(3.ºC )Raquel Laranjeira 

Dia dos Namorados 

“Nunca se é pequeno para 

amar”, o amor faz parte das 

nossas vidas e leva-nos sem-

pre mais além. 

Aprendemos a história dos 

lenços dos namorados e 

fizemos os nossos próprios 

lenços. Assim partilhamos a 

nossa amizade… 

 

Temos trabalhado nas nossas aulas os mapas conceptuais.  

Já entendemos, que estes mapas nos são muito úteis para organizar a informação que pesqui-

samos sobre determinado tema.  

Fizemos pesquisas sobre os nossos animais preferidos. Essas informações foram organizadas 

num mapa e a partir daí escrevemos os nossos textos.  

Partilhamos convosco um dos mapas e o respetivo texto. 
(3.ºC) Raquel Laranjeira 

Nos dias de hoje podemos observar grupos de cavalos que se encontram nas matas e flores-

tas. Os cavalos podem andar ou correr e deslocar-se a 60 km/h. 

Os cavalos têm corpos bem proporcionados e podem chegar aos 40cm de altura, as suas 

ancas são bem possantes e têm pescoços longos e orelhas pontiagudas. 

Há quem diga que os cavalos foram difundidos na Ásia e na Europa. 

Já há alguns anos, na época glacial se disse que os cavalos que viviam nas matas e nas florestas 

foram forçados a deslocar-se para o sul. 

O cavalo é um animal mamífero, tem pelo, nasce do ventre da mãe, por isso é um vivíparo e 

bebe leite quando é bebé. 

É um animal que pertence à classe dos vertebrados, ou seja, tem esqueleto interno. 

Os cavalos podem alimentar-se de plantas e pastagens, por isso são herbívoros. 

Para os potros nascerem a égua levanta o seu rabo e deixa a vulva à mostra, o macho que se 

interessar aproxima-se da fêmea. Normalmente é o garanhão que se aproxima tendo a cabe-

ça e a cauda erguidas e orelhas para trás. O macho cutuca e belisca a fêmea. 

Com dezoito meses já atingem a maturidade sexual. O mais fantástico é que espera até atingir 

os trinta e seis meses para iniciar a reprodução. A gestação da fêmea demora onze meses. 

Passadas duas horas do nascimento do potrinho, a cria já é capaz de se manter de pé. Eles 

nascem sem dentes e é com nove meses que estes começam a aparecer. Com seis anos to-

dos os dentes de leite já se transformam em dentes permanentes. 

O cavalo é o meu animal preferido porque é meigo e elegante. Com os cavalos, as crianças 

hiperativas podem fazer terapia. Esta terapia chama-se equoterapia e melhora a sua forma de 

vida.  

Pesquisa feita, texto escrito, eu acho o cavalo bonito! 

      Texto de Rita Silva, 3º C 

 

Mapas conceptuais / Texto escrito 

O cavalo 

O Carnaval 



EB 1 da Mina 

Quando pensamos em Carnaval, 

muitos de nós pensa em palha-

ços… Essa personagem alegre e 

brincalhona.  

Foi com muita animação e empe-

nho que os alunos do 2º A, do 3.º 

e 4.º ano, elaboraram os seus palhaços.  

Carla Macedo 
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Kadinsky  Carnaval 

Dia Internacional da Mulher 

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, os alunos do 

2.º A e do 4.º A e B, construíram uma flor (origami) para 

oferecerem a uma mulher muito importante e especial…. a 

mãe, a avó….                                                 

Carla Macedo 

Para celebrar a Matemática e mostrar que 

nela há arte, os alunos do 4.º ano foram 

apresentados a Wassily Kandisnky…. 

Inspirados por uma obra deste autor e se-

guindo a sua intuição, os alunos elaboram 

estas belas composições. 

Carla Macedo 
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Pelas entrevistas que eu fiz a conhecidos, co-

mo amigos, colegas e familiares eu pude cons-

tatar que o tele-

móvel é um bom 

“amigo” mas pode 

vir a ser um 

“inimigo”. 

Agora perguntam 

vocês, por que 

motivo é que eu uso as palavras “amigo” e 

“inimigo”? 

Porventura, as pessoas, isto é, a comunidade 

em geral, quando ouvem falar neste aparelho 

eletrónico ou quando lhes fazem perguntas, a 

única coisa que lhes vem à cabeça é “o tele-

móvel é espetacular, porque pode-se comuni-

car com as pessoas de perto ou de longe, 

navegar na Internet pelo telemóvel, etc…”. 

Mas nunca pensam no mal que lhes pode fazer. 

É o caso da habituação, dos jogos e aplicações 

que passam a ser “costume” e, por esses mo-

tivos, deixa de haver estudo, convívio entre 

outras coisas. 

E é por estes factos que eu afirmo e concluo 

que os telemóveis são úteis e “amigos” quan-

do são usados de forma adequada e “inimigos” 

quando são úteis, mas distraem as pessoas, do 

que realmente é importante. 

Fatoumata Koné, nº 9  

8ºB 

 Poesia Miúda 5.º E 

 Com um dicionário, uns pozinhos de 

fantasia e com letras com música dentro 

se fizeram os poemas do 5E 

Eu sou o Evandro, 

Egípcio do Sul. 

Eletrónico e elétrico, 

Ergo-me dos problemas em 

que costumo 

Embarcar; 

Esforço-me por melhorar. 

Embora seja 

Estimado, não estou nada 

Emocionado.  

 

A Sofia era uma menina… 

 Sozinha 

Sonhadora 

 Silenciosa 

 Segura 

Sedutora 

Simpática 

Sensível 

Sincera, era ou não era? 

 

A Adriana parece-me uma aluna 

Aplicada, 

Amigável, 

Amável, 

Amorosa. Quer ser  

Advogada... 

 - Ah! Não querias mais nada! 

Exclamou admirada. 

 

Olá, sou a Iara!  

Miúda 

 Irrequieta, 

 Inteligente. Não sou  

Ignorante, nem Irritante!  

Nem tenho a mania de 

que sou 

Importante! 

 

Eu chamo-me ISA 

Inquieta, Irrequieta 

Inigualável, mas 

Indolente.  

Impetuosa, 

Individualista, 

E Inimitável! 

 

Telemóveis uso adequado ou uso excessivo 

 O Rui 

 É um Rapazinho 

Rápido, Radical 

Risonho 

Vai ser um Rapagão 

Realista e  

Reciclador! 

 

 A Luana é como uma 

 Lua-de-mel feita com o 

 Luar que um 

 Lunático imaginou.  

 A Luana é uma 

 Luz doce e brilhante 

 Num céu de  

 Luzes, escuro e gigante! 

Lelizaveta 

O meu Lápis  

É 

Lindo 

Leve 

Ligeiro, 

Ladino 

É como um menino a brincar 

com o destino. 

 

A Djarai, miúda Divertida 

Desejosa de atenção, 

Descuidada até mais não 

Destemida, por vezes 

Desconsolada, outras 

vezes. 

Ai, Djarai, quem escor-

rega também cai! 

 

 A Solange viu um  Sapo 

 Anda aos pulinhos à 

procura, na Sala, do 

Seu Saco-cama. 

 Encontrou a Salaman-

dra Sarapintada que se 

entretinha a Saborear 

uma Salsicha 

Partilhou-a com o Sapo  e cheios de Sono, 

adormeceram no Salão. 

 

O Vítor vai ser Veteri-

nário 

Vaidoso e Vivaço,  

Vai trabalhar muito, 

Não quer ser Vadio, 

Vai trabalhar muito 

Para vir a ser Ricaço. 

Anedotas 

Num manicómio, um maluco diz a outro:  

- Esse espelho é meu! Dá cá!  

- É teu o tanas! Não vês que tem a minha cara? 

 

Qual é a coisa mais parecida com uma metade 

de uma bola de queijo?  

A outra metade! 

 

Por que é que o boi muge quando a vaca passa?  

Porque não sabe assobiar. 

 

Por que é que uma loira põe água no computa-

dor?  

Para navegar na net. 

 

O que faz uma loira de gatas no supermerca-

do?  

Está à procura dos preços baixos! 

 

Beatriz Martins 



Importância das decisões dos jovens no futuro da humanidade 

Página 9 

Ano V                                  Edição III 
Da escola  para a escola… e para o mundo... 

laridade obrigatória (12º ano).  

A decisão reside na escolha entre: 

- Cursos Cientifico-Humanísticos, co-

mo Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humani-

dades e Artes Visuais, dirigidos aos alu-

nos que querem muito aprofundar conheci-

mentos escolares a longo prazo, preten-

dendo por este motivo ingressar no ensino 

superior; 

- Cursos com uma componente mais 

prática, como profissionais, artístico-

especializados, de aprendizagem e vocacio-

nais, dirigidos aos alunos motivados por 

uma área mais prática, que os aproxime 

mais cedo do mercado do trabalho. 

Perante a dificuldade de decisão vocacional 

no agrupamento de escolas Cardoso Lopes 

todos os alunos do 9º ano beneficiam do 

Programa de orientação Escolar e 

Vocacional, desenvolvido pela psicóloga 

nas aulas de DTA ou Cidadania e Mundo 

Atual. 

Este programa visa ajudar os alunos a 

decidir melhor acerca do seu futuro vo-

cacional e posteriormente profissional, 

encontrando-se estruturado de acordo 

com os seguintes pontos: 

· Planear a carreira; 

· Conhecer-se a si próprio; 

· Conhecer  o  mundo  do  trabalho  e  

ofertas  escolares após conclusão do 

9º ano; 

· Saber refletir e tomar decisões; 

. Formular  projetos   individuais de  

formação após conclusão do 9º ano. 

 Para além as atividades desenvolvidas em 

contexto de sala de aula e posteriormente 

em pequeno grupo são realizadas visitas de 

estudo e outras experiências vocacionais. 

No dia 11 de março foi realizada uma visita 

à Futurália- feira das profissões, com o 

objetivo de proporcionar a estes alunos o 

contato com uma diversidade de possibili-

dades que encontrarão aquando da conclu-

são do 9º ano. 

 

Em todo este processo de descoberta de si 

próprio e do que o jovem realmente deseja 

em termos de projeto pessoal e profissio-

nal, os pais (e outros elementos significati-

Sendo as crianças e os jovens 

o futuro da humanidade é 

fundamental investir e cuidar 

delas, para que destas 

“sementes” consigam brotar 

Homens com um elevado 

nível de satisfação e realização pessoal, 

profissional e social. Assim podem lutar 

pela paz e felicidade das pessoas procuran-

do contribuir para a tão desejada Felicida-

de Interna Bruta (FBI). 

De uma forma muito genérica, creio que 

todos desejamos e sonhamos com um futu-

ro este risonho e repleto de felicidade, mas 

“ Querer é Poder” só acontece quando 

para além de sonhar, as nossas decisões e 

ações diárias estão alinhadas com os nos-

sos sonhos. É preciso que cada passo diário 

seja mais um contributo para a aproxima-

ção daquilo que realmente queremos. 

Decidir é essencial nas nossas vidas, mas 

não se trata de uma tarefa fácil, pois quan-

do optamos por algo perdemos sempre 

aquilo que era a outra alternativa. No pro-

cesso de tomada de decisão é fundamental 

o autoconhecimento (conhecermos 

muito bem os nossos valores pessoais, os 

nossos desejos e sonhos, as nossas capaci-

dades...) e naturalmente as oportunida-

des existentes no exterior, pois quanto 

mais informação recolhermos acerca do 

que existe, mais fácil será a decisão. 

Desde cedo que somos obrigados a tomar 

decisões sem que nos apercebamos disso e 

essas decisões têm consequências na nossa 

vida. No dia a dia optamos por ir ao cine-

ma em vez de ir à praia, ficar a estudar ou 

ir jogar futebol, comer um bolo ou uma 

fruta, etc. Esta capacidade de decidir é fun-

damental para o desenvolvimento do ser 

humano pelo que deve ser estimulada. 

Quando decidimos impulsivamente e faze-

mos o que desejamos no momento, muitas 

vezes afastamo-nos daquilo que realmente 

desejamos. Atingir os nossos sonhos mui-

tas vezes significa prescindir do que gos-

taríamos de fazer no momento, obrigando-

nos a fazer esforços que mais tarde se re-

velarão importantes para o caminho a se-

guir rumo ao objetivo final. 

Para além das decisões diárias de alguma 

simplicidade há momentos cruciais na vida 

em que é necessário tomar decisões mais 

complexas, decisivas na nossa vida, acerca 

da vertente escolar, vocacional, profissio-

nal, familiar, etc. 

O 9º ano surge como um destes momen-

tos fundamentais no que diz respeito à 

escolha vocacional. Entre 

uma enorme panóplia de 

escolhas o jovem é chamado 

a decidir acerca da melhor 

opção para terminar a esco-

vos na sua vida) revertem-se de uma impor-

tância extrema. A sua proximidade afetiva 

será sempre decisiva e significativa no pro-

cesso de decisão, mesmo quando os jovens 

claramente transmititem a ideia de que a 

opinião dos pais não significa nada.  

A proximidade dos pais neste processo, 

como em muitos outros, permite que estas 

figuras possam e devam, diariamente, acom-

panhar os seus filhos nas pequenas desco-

bertas diárias, nas pequenas e grandes 

escolhas, no apoio e ajuda na procura do 

exterior, acompanhando-os no contato com 

diferentes profissionais, com empresas, pes-

quisando informações e essencialmente OU-

VINDO-OS, numa escuta ativa de que tan-

to precisam. 

Como diz o provérbio africano não é fácil 

educar, pois  “Para Educar uma criança é 

preciso uma aldeia inteira”. Principalmente 

no contexto atual, com tantas mudanças, 

dúvidas e incertezas, para os pais a educação 

dos filhos é um enorme Desafio. Apesar da 

dificuldade é importante que os pais acredi-

tem que uma entrega constante e dedicada 

permitirá “regar e cuidar”, tornando o vosso 

filho mais forte e mais preparado para os 

desafios que ele irá encontrar ao longo da 

sua própria vida, contribuindo assim para um 

mundo mais equilibrado e povoado de paz. 

A psicóloga Eulália Gonçalves 

(Serviço de Psicologia e Orientação) deseja a 

todos os pais, familiares e jovens decisões 

bem refletidas, com consequências positivas, 

que permitam atingir os objetivos que dese-

jam, contribuindo assim para a felicidade 

individual, familiar e social. 



São já cinco os anos que, com ventos mais ou menos 

favoráveis, vou moendo e compondo letras, palavras ou 

imagens… enfim, aquilo que é possível agarrar ao papel 

de que sou feito.  

Recolho, adapto, moldo e mostro tudo em formato de 

notícia, de texto literário, desafios e outros, dependendo 

da imaginação dos que me dão vida. Tudo isto para que rode pelo Agru-

pamento de Escolas Cardoso Lopes, de mão em mão e de boca em boca, 

o que de melhor se faz nesta grande Casa do Saber. 

Tenho orgulho em mim e nas mãos que permitem que eu exista. Sei que 

preciso de muito bom vento para funcionar e nunca parar. Mas também 

sei que nasci numa Escola de pessoas, de jovens que já sabem ou aqui 

aprendem que a felicidade de cada um, passa pelo contributo para a felici-

dade dos outros. 

Só assim é possível eu, o “Moinhos ao Vento” espalhar notícias de tantas 

atividades que são desenvolvidas para ensinar a ser e a fazer, os que pre-

cisam de saber. 

Só assim é possível eu acolher textos onde as palavras procuram transmi-

tir belos sentimentos que espelham as almas dos que fazem esta Escola. 

As minhas páginas estão repletas de palavras como: Paz, Amizade e 

Amor. 

Só assim é possível eu ver-me a circular em espaços organizados, limpos 

e aprazíveis. Coloridos por uma natureza onde se misturam verdes, ama-

relos, brancos, cinzentos, castanhos… que emergem do convívio entre a 

terra e seres vivos, alguns muito especiais…cães, pavões, gansos, galinhas 

e outras aves repletas de cores, coelhos, tartarugas… 

Só assim é possível eu entrar em salas de aula, onde estão jovens e pro-

fessores que me constroem e me leem, e sentir que a minha existência 

faz sentido. 

Só assim é possível eu rodar, neste pequeno grande mundo, com tanta 

eficácia; receber elogios e dar elogios aos que transformam amor em 

trabalho. E estes são Alunos, Professores, Funcionários, Técnicos Especi-

alizados e acima de tudo uma Direção atenta. 

Só assim é possível eu poder “espalhar aos quatro ventos” o que muitos 

fizeram, fazem ou sonham fazer.  

Eu, “ Moinhos ao Vento”, não quero parar! Quero que o vento soprado 

pelo trabalho voluntário, pela amizade, pela imaginação me traga boas 

notícias.  

Eu, “Moinhos ao Vento”, neste mundo tumultuoso repleto de injustiças, 

quero poder continuar a contribuir para manter um espaço Escolar onde 

prevaleça a beleza, a alegria, a harmonia. 

Só assim é possível! 

Bem Hajam por me fazerem existir!                                 Judite Esteves 

Fala o nosso “Moinhos ao vento”! 
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“ Os Professores” – Opinião Crónica, in Visão, 13 de outubro de 2011 

 “ O mundo não nasceu connosco. Essa ligeira ilusão é 

mais um sinal da imperfeição que nos cobre os sentidos. 

Chegámos num dia que não recordamos, mas que celebra-

mos anualmente, depois, pouco a pouco, a neblina foi-se 

desfazendo nos objetos até que, por fim, conseguimos 

reconhecer-nos ao espelho. Nessa idade, não sabíamos o 

suficiente para percebermos que não sabíamos nada. Foi então que 

chegaram os professores. Traziam todo o conhecimento do mundo 

que nos antecedeu. Lançaram-se na tarefa de nos atualizar com o pre-

sente da nossa espécie e da nossa civilização. Essa tarefa, sabemo-lo 

hoje, é infinita. 

O material que é trabalhado pelos professores não pode ser quantifi-

cado. Não há números ou casas decimais com suficiente precisão para 

medi-lo. A falta de quantificação não é culpa dos assuntos inquantificá-

veis, é culpa do nosso desejo de quantificar tudo. Os professores não 

vendem o material que trabalham, oferecem-no. Nós, com o tempo, 

com os anos, com a distância entre nós e nós, somos levados a acredi-

tar que aquilo que os professores nos deram, nos pertenceu desde 

sempre. Mais do que acharmos que esse material é nosso, achamos 

que nós próprios somos esse material. Por ironia ou capricho, é nesse 

momento que o trabalho dos professores se efetiva. O trabalho dos 

professores é a generosidade. 

Basta um esforço mínimo da memória, basta um sinal pequenino de 

gratidão para nos apercebermos do quanto devemos aos professores. 

Devemos-lhes muito daquilo que somos, devemos-lhes muito de tudo. 

Há algo de definitivo e eterno nessa missão, nesse verbo que é trans-

mitido de geração em geração, ensinado. (…) O conhecimento que 

enche as páginas dos manuais aumentou e mudou, mas a essência da-

quilo que os professores fazem mantém-se. (…) Resistindo, os profes-

sores, pela sua prática, são os guardiães da esperança. Vemo-los a dar 

forma e sentido à esperança de crianças e de jovens (…) Ai da socie-

dade que perdeu a esperança. Quem não tem esperança não está vivo. 

Quando as dificuldades são maiores é quando o esforço para ultrapas-

sá-las deve ser mais intenso. (…) Recusar a educação é recusar o de-

senvolvimento. 

Se nos conseguirem convencer a desistir de deixar um mundo melhor 

do que aquele que encontrámos, (…) o erro primeiro será nosso por 

termos deixado que nos roubem a capacidade de sonhar, a ambição, 

metade da humanidade que recebemos dos nossos pais e dos nossos 

avós. Mas espero que não, não esquecemos a lição que aprendemos e 

que continuamos aprender todos os dias com os professores. Tenho 

esperança.” 

José Luís Peixoto 



Porque eu 

quero tudo, 

ou um pou-

co mais, se 

puder ser,  

Ou até se 

não puder 
ser...                            

Alberto 

Caeiro 

E foi ela 

também a 

inspiração 

para trazer para este Cantinho as diva-
gações de um génio que admira, Albert 

Einstein. Sei que as sente verdadeira-

mente e que as irá  ler e reler aos vários 

parezinhos de olhos curiosos que a es-

cutam e que brilham fascinados com  os 

mistérios da Vida que lhe desvenda, no 

seu mister quotidiano! 

“A arte mais importante do professor 
é a de despertar a alegria pelo traba-

lho e pelo conhecimento. “ 

 

«Queridos estudantes!  

 

Regozijo-me por vos ver hoje diante 

de mim, alegre juventude de um país 
abençoado.  

Lembrai-vos de que as coisas maravi-

lhosas que ireis aprender nas vossas 

escolas são a obra de muitas gera-

ções, levadas a cabo por todos os 

países do mundo, à custa de muito 

entusiasmo, muito esforço e muita 
dor. Tudo é depositado nas vossas 

mãos, como uma herança, para que 

a aceitem, honrem, desenvolvam e a 

transmitam fielmente um dia aos 

vossos filhos. Assim nós, embora mor-

tais, somos imortais nas obras dura-

douras que criamos em comum.  
Se tiverem esta ideia sempre em 

mente, encontrarão algum sentido na 

vida e no trabalho e poderão formar 

uma opinião justa em relação aos 

outros povos e aos outros tempos.» 

  

Albert Einstein, in 'Como Vejo o 
Mundo'  

   

Com Ternura, tua colega e admiradora 

Ermelinda Rôlo 

 

S

a

Cantinho de bem- dizer  

Da minha aldeia vejo 

quanto da terra se pode 

ver no Universo... 

Por isso a minha aldeia é 

tão grande como outra 

terra qualquer 
Porque eu sou do tamanho 

do que vejo 

E não do tamanho da mi-

nha altura...                            

                                   Alberto Caeiro 

 Carla, ar travesso e altivo, sardas juve-

nis na pele de chocolate, ar enganosa-
mente distante e a cadência do ritmo 

africano, no andar firme e elegante, habi-

tuado a saltos altos. Um corpo sempre a 

evocar a vastidão cálida e soalheira das 

planuras alentejanas e a nostalgia da caní-

cula estonteante da savana de Angola. 

 A nossa colega Carla enche-se de brio 

quando fala dos seus, da educação esme-
rada que os pais lhe quiseram proporcio-

nar, do amor/paixão pelos filhos, do mi-

mo e cumplicidade da família. É com eles 

que partilha e alimenta o fascínio pelo 

saber, entre a curiosidade científica e o 

deslumbramento pela magia das palavras.  

Assume a chefia da redação do nosso 
jornal “ Moinhos ao Vento”, com a mes-

ma paixão e coragem com que abraça um 

desafio, um projeto, se arrebata com a 

descoberta das potencialidades das novas 

tecnologias da informação e se empolga, 

numa pausa, a narrar uma aula bem-

sucedida. Planeia, com detalhe, a organi-
zação e a documentação das salas de 

estudo; planifica, com enlevo e método, 

as suas aulas. 

Ama fervorosamente a vida e a profissão. 

Passos de dança, passeios e convívios, 

teatro, cinema, um bom livro, o prazer 

de refeições cuidadas, as festas com ami-
gos, colegas e família são momentos má-

gicos que saboreia e preza. Apaixonada, 

dedicada, competente, reta, lúcida, zelo-

sa, fiável, autodisciplinada e muito profis-

sional esconde uma timidez involuntária 

na postura algo arredia e uma vulnerabili-

dade que só se dá a descobrir àqueles 
que honra com a sua confiança! 

Carla é o orgulho das origens, uma mis-

celânea de amor entre portugueses e 

africanos; o deslumbramento pela linhas 

de horizonte laranja, a perder de vista; a 

emoção perante poentes gigantes e o sal 

da espuma das praias da sua infância; a 

evocação dos pitéus confecionados 

com ingredientes de mercados longín-

quos e truques de mãe; o ar menineiro 

e condescendente perante as confi-

dências dos seus alunos; a gargalhada 

fácil e a desenvoltura da palavra; o 

remoque pueril ou assisado; o brilho e 
o riso do olhar, na partilha do episó-

dio terno que envolve a travessura do 

cachorro ou as palavras surpreenden-

temente atinadas do sobrinho; a histó-

ria trivial e terna; a diligência burocrá-

tica; a professora séria, reta e exigen-

te.  
É mãe “babada” e atenta e é uma das 

mães do jornal. Devemos-lhe a ela e à 

sua equipa um grande e fraterno obri-

gada, por compilarem e reunirem num 

projeto de tantos, um retrato da nossa 

escola, que de edição em edição, faz 

progressos notáveis. Devemos-lhe o 

nosso reconhecimento e admiração e 
o reflexo do orgulho que transpira nos 

gestos afectuosos, ao dobrar mais uma 

página, de um novo número que sai 

“do prelo”. Devemos-lhe o eco das 

palavras de regozijo e efusão quando 

deu mais uma edição por encerrada e 

comenta: “ Está deliciosa esta edição!”. 
É que a nossa Carla incha de orgulho 

com o resultado final, ela alegra-se 

genuinamente com o contributo de 

cada um que quis partilhar no jornal 

os feitos e glórias comezinhas de uma 

escola, de um agrupamento!  

Tenho prazer em saudá-la diariamente 
na nossa rotina de engrenagem  “ Co-

mo estás, Carlita?”,“ Tá-se!” Atenta 

mas não rezinga, aguerrida mas positi-

va, sensível sem ser lamechas, discreta 

na sua altivez, humilde no seu orgulho 

é o exemplo de uma Mulher e profis-

sional admirável!  
 Pensei no Livro do Desassossego, 

com Fernando Pessoa que a fascina, 

mas as voltas da pesquisa trouxeram-

me os versos de Alberto Caeiro, que 

traduzem também o Desassossego da 

nossa caminhada em busca de nós e 

dos outros. Partilho-os com ela e con-
vosco:  

Três tipos de idealistas, e eu ne-

nhum deles:  

Porque eu amo infinitamente o fini-

to,  

Porque eu desejo impossivelmente 

o possível,  

Cantinho de bem-dizer 

pessoal, transmissível... 
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Visita de estudo ao Museu da Eletricidade 

No dia 21 de Janeiro, os 

alunos do 8º A e do 8ºB e 

os professores, Orlando 

Moreno, Dulce Costa e 

Carla Leite, da escola 

Cardoso Lopes visitaram 

o Museu da Eletricidade, 

em Lisboa. Alunos e pro-

fessores percorreram o 

edifício todo sendo guia-

dos por uma guia, Esta 

explicou como tudo 

acontecia tendo o grupo 

passado por um laborató-

rio, onde viram como as 

pessoas antigas pensavam 

como funcionava a eletri-

cidade. 

Terminada esta visita de estudo guiada, os alunos, 

juntamente com os professores, foram “brincar” 

Se guardas mistérios e medos, mesmo quan-

do desvendas os teus segredos... 

Se acreditas que a tua cara metade existe, 

mesmo que o dia a dia não o comprove... 

Se sabes perdoar, mesmo que não seja pos-

sível esquecer... 

Se te reinventas todos os dias, porque ainda 

acreditas em finais felizes... 

Se vês o início, onde os outros veem o 

fim… 

Exposição na BECRE lembrando 

o patrono 

Se procuras sorrir, amar, vencer e ser feliz 

todos os dias... 

E... Se defendes todas as mulheres com 

unhas e dentes, mas achas que os homens 

são a outra metade mais bela do mundo... 

Então... Parabéns!, porque és de facto 

uma grande MULHER! 

 

Laura Bordalo 

com objetos onde se podia visualizar como se 

realizava todo o processo de produção da 

eletricidade.  

Tiago Pais, nº 23  8º B 


