
Editorial 
 

Em março de 2004 era 

publicado em Diário da 

República a criação do 

Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes, embora 

apenas no ano letivo de 

2004/05 tivesse entrado 

em funcionamento. 

Tal como todos os processos de mudan-

ça, não foi fácil. Não foi pacífico. E, acima 

de tudo, influenciou muito o modo de 

estar e de fazer dos professores e demais 

funcionários.  

Agrupar, significa, juntar, mas dicionário 

algum se refere a partilha, a processos de 

organização homogéneos, nem muitos 

menos a comunidade escolar. 
Mas, como em tudo o que à escola diz 

respeito, todos os conceitos podem ser 

adaptados, corrigidos, melhorados e 

ajustados em função das necessidades… 

e foi isso que foi acontecendo. 

Há 10 anos, o Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes era constituído por 6 

estabelecimentos de ensino com identi-

dades e populações docentes e discentes 

características, com espaços e materiais 

pouco ajustados aos normativos e às 

exigências de uma escola que caminhava 

a passos lagos para se tornar a tempo a 

inteiro.  

O primeiro projeto educativo tentou 

refletir as preocupações comuns: o insu-

cesso, a indisciplina, o abandono, as par-

cas condições socioeconómicas das famí-

lias, os alunos indocumentados e a bar-

reira linguística para muitos, a falta de 

escolaridade dos pais, a degradação dos 

espaços escolares, a falta de luminosida-

de, os equipamentos desajustados. Deno-

minava-se: “Das escolas que temos para 

as escolas que queremos”. 

Foi preciso criar objetivos e metas co-

muns. Foi preciso repensar muitas práti-

cas e fazer ajustes em funções dos nor-

mativos legais que entretanto foram sur-

gindo: as Atividades de Enriquecimento 

Curricular, o Projeto TEIP, o fim das 

disciplinas não curriculares, o palno tec-

nológico, as parcerias pedagógicas, as 

alterações nos concursos de professores, 

o Projeto de Autonomia… 

E as pessoas? Em dez anos, muitos passa-

ram por nós… 

Muitos alunos que concluem agora o 9º 

ano, realizaram o seu percurso escolar já 

no seio do Agrupamento. E aqueles que 
terminam o 4º ano, nasceram no ano da 

sua criação. 
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Tinha pensado numa pausa retemperadora para 

vos confessar quanto sois importantes para mim, 

crendo ser a voz de muitos dos que convosco 

privam. Mas quiseram as deusas do destino reser-

var-me tão-somente um intervalo de desabafo, 
entre cotações, níveis e atas. Aqui estou! 

Conheceis-lhe o assobio afinado, o vigor da sua 

voz de tenor, os arrebatamentos veementes con-

tra as “injustiças”, o protesto informado, a anedo-

ta pronta…. O nosso engenheiro Braz encerra 

agora a sua atividade docente. Vai fazer-nos falta! 

Providenciava informação pertinente e atualizada 

sobre as várias componentes da nossa profissão; 

para mim, nos conselhos de turma, era a voz de “ 

cantar os níveis”, a exatidão meticulosa do dese-

nho dos algarismos das antigas tabelas estatísticas; 

o contador de episódios, que visavam apenas 

alertar-nos para as vulnerabilidades dos nossos 

alunos. Olhar atento e observador, mau grado a 

atitude displicente, eram estas narrativas a prova 
repetida do seu olhar sensível sobre o outro.  

Vai fazer-nos falta! A sua saudação vigorosa e bem 

- humorada, o toque prestável e afetuoso, a brin-

cadeira malandra e pueril, a abordagem amistosa e 

frontal, o centro da tertúlia e do riso fácil. A sua 

aspiração a grandes plateias realizou-se com o 

público infanto-juvenil com quem ele aprendeu a 

ser professor. E ser pai e professor o seu melhor 

projeto!  A nossa escola será sempre para ti, o 

espaço do encontro e da partilha!  Aguardamos-

te! 
Ela passou por aqui, viveu aqui, compadeceu-se de 

todos, riu-se dela, dos outros e com os outros. 

Caprichosa, alma de artista, talhava a frase certa 

para seduzir plateias. Professora atriz, a nossa 

Mena vai sair de cena! O corre-corre confrange-

dor de aula vai, aula foi deixará de ritmar-lhe os 

dias mas as palavras continuarão a fluir-lhe das 

canetas de corres berrantes e naquela caligrafia  

 

bem desenhada, vibrante e alegre como ela, 

encherá páginas de cadernos de folhas rosa ou 

laranja, com histórias para encantar meninos e 

emocionar adultos. 

Com ela, partilhei rotinas e confidências e 

aquela doce loucura de preparar anualmente 

de há quinze anos para cá, espetáculos de tea-

tro para fazer desabrochar crianças e ensinar a 

brincar. Neste último 28 de maio, do meu lugar 

da régie, confessei-lhe, no fim de mais uma es-
treia, estas palavras que vos deixo e que sei, 

serão também o sentir de muitos dos seus 

colegas amigos: “ Chegámos ao fim deste even-

to e desta etapa. Eu continuarei a acolher me-

ninos de olhos curiosos e a fascinar-me com o 

seu crescer. Tu encerras esta fase da tua vida e 

no mesmo jeito leve, insistes em prometer-nos 

histórias e risos (que prodigarás na Becre e no 

Clube de Teatro!?) Voluntariosa e voluntária, 

queres manter a chama acesa da fantasia e da 
alegria. E quanto carecemos dela neste país 

amargo e cinza! Deixa-me dizer-te a minha 

inquietação: És o meu reduto de riso e fantasia, 

o meu lugar cativo do otimismo e da crença 

positiva num mundo melhor oh e vais fazer-me 

e fazer- nos muita falta! Obrigada Mena, pelo 

teu talento, vontade, entusiasmo e alegria con-

tagiantes! Por toda a poesia, silêncios, desaba-

fos, pelo nosso olhar cúmplice, por toda a ca-

minhada que com genuína amizade, quiseste 

percorrer comigo na Cardoso Lopes, nesta 
“Casa do Teatro” e na vida! Que Deus te 

acompanhe, te dê lucidez e vitalidade a rodos, 

para poderes continuar a desfrutar dos teus 

dias e a generosamente partilhá-los com famili-

ares e amigos! Com gratidão, tua amiga do 

coração!” 

Agora vou acabar de corrigir umas fichinhas de 

recuperação! Até breve! 

Nunca vos direi adeus!  



Vidas Flutuantes 

Propus um “exercício de leitura crítica” ao Miguel Mar-

tins, um aluno da turma A do 9º ano, a partir da obra 

“Retalhos Cósmicos”, de Marcelo Gleiser.  

Esta obra contém ensaios breves sobre o mundo da Ci-

ência e a Ciência do mundo. Foi adquirida para a BECRE, 

no âmbito da exposição do livro científico que assinalou, 

a par de outras atividades, a semana da “Cultura Científi-

ca”, promovida pelo grupo disciplinar de Ciências Físico-Químicas. 

O pressuposto foi o de provocar nos jovens o entusiasmo e o prazer 

da leitura sobre Ciência, partilhar as preocupações, as repercussões 
sociais e culturais da Ciência e melhorar os níveis de literacia científica.   

O Miguel, que é um aluno dotado para as ciências e em particular para a 

Físico-Química, aceitou o meu repto, e lá foi para as férias da Páscoa 

com esta tarefa: produzir um artigo para o “Moinhos ao Vento”.    

Parabéns, Miguel, e obrigada pela tua disponibilidade.  

CLeite 

 

Confesso que não conhecia o autor quando comecei a ler 

este livro, mas despertou-me um grande interesse.  

Gostei de alguns dos temas discutidos como “As regras do 

xadrez cósmico”, “Reducionismo, futebol e a nova Ciência”, 

mas gostei sobretudo do tema “O fim da Ciência”, pois foi 

um assunto que me levou a refletir sobre as descobertas 

essenciais já terem sido feitas e o facto de aquilo que restou para as 

futuras gerações de cientistas serem detalhes de interesse superficial. 

“Einstein e a fénix da cosmologia” foi, para mim, um dos títulos mais 

apelativos do livro e por isso foi a parte que eu li mais vezes.  

Também gostei dos “Ensaios Astronómicos”. Genericamente, os títulos 

são muito apelativos, pois remetem para a proximidade entre o Mundo 

e a Ciência. As ilustrações do livro também são de referenciar, pois 

estão todas muito bem elaboradas e relacionadas com o conteúdo.  

No geral, gostei de ler o livro e fiquei mais recetivo para obras deste 

escritor. Adquiri mais conhecimento sobre a Ciência e principalmente 

pelos acontecimentos cósmicos. 

Miguel Martins 
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Do mundo para a escola ... 

A costa sul do Pico é um lugar perfeito para 

grandes “encontros” fotográficos. Baleias, golfi-

nhos, tartarugas, atuns, entre outras espécies 

pelágicas, não param de nos surpreender. Nes-

tas águas, até objectos flutuantes, vulgarmente 

conhecidos como “achados”, agregam formas 

de vida que derivam ao sabor das correntes. Já no final do século XIX, 

durante as suas campanhas oceanográficas nos Açores, o príncipe Alber-

to I do Mónaco reconheceu a importância dos objectos flutuantes para 

a ecologia de algumas espécies de peixes.  Troncos, paletes, bidões, cabos, 
bóias, plásticos ou até mesmo um simples coco, são pontos de referência 

para chicharros, choupas, dourados, atuns, peixes-porco, írios, ou até 

mesmo para chernes juvenis. A observação do comportamento de atuns 

em relação aos “achados” levou à construção de estruturas artificiais 

flutuantes que, ao agregarem estes migradores, permitem pescarias de 

alto rendimento nas suas imediações. Segundo Miguel Machete e Filipe 

M. Porteiro, do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universida-

de dos Açores, é surpreendente que estes “achados” sejam fundamentais 

para a ecologia de diversas espécies. Para dourados, írios e atuns, eles 

funcionam como pontos de referência derivantes que os levam a percor-

rer rotas migratórias ancestrais, associadas à hidrologia dos oceanos. 

Para outros peixes, como os chernes juvenis, os objectos flutuantes são 

meios de dispersão que os levam a viajar para locais distantes do seu 

ponto de origem. Quando atingem a fase adulta estes chernes mergu-

lham em direcção ao abismo para viverem junto ao fundo, entre os 300 

e os 800 metros. – Hugo Marques 

NATIONAL GEOGRAPHIC Portugal  2009 

Beatriz Martins, 9º B 

Retalhos Cósmicos de Marcelo Gleiser  

Autor de teorias pioneiras nos campos da 

física e astronomia, Hawking é um dos as-

trofísicos mais aclamados de sempre. 

Nascido a 8 de Janeiro de 1942 em Oxford, 

Inglaterra, Stephen William Hawking mudou

-se para Londres com a família depois da II 

Guerra Mundial. A mãe foi uma das primei-

ras mulheres a estudar na Universidade de Oxford nos anos 30 

do séc. XX e o pai foi um importante investigador médico. À 

semelhança de outros físicos respeitados, como Albert Einstein, 

Hawking não foi um exelente aluno. Apesar de claramente inteli-

gente, não obteve grande sucesso escolar, preferindo antes focar

-se nos seus objetivos e projetos pessoais fora do âmbito da 

escola. 

Durante toda a vida, a investigação de Hawking foi dominada 

pela cosmologia, especificamente o Universo e os buracos ne-

gros, embora não tivesse entrado nesse campo diretamente. 

Hawking pretendia estudar Matemática, mas como o curso não 

estava disponível na UniversityCollege de Oxford, inscreveu-se 

em Física e mais tarde fez um doutoramento em Cosmologia na 

Universidade de Cambridge, apesar de (segundo diz) dedicar 

pouco mais de uma hora por dia aos estudos. Pouco depois dos 

20 anos, foi-lhe diagnosticada uma esclerose lateral amiotrófica 

(ELA), doença que mais tarde o confinaria a uma cadeira de ro-

das e lhe limitaria gravemente o movimento, ao ponto de hoje 

apenas conseguir mover os olhos e uma bochecha. Porém a do-

ença não o deteve e hoje a sua importância na comunidade cien-

tífica é altamente notável. 

Após o doutoramento em Cambridge, Hawking começou a tra-

balhar numa teoria com o colega Roger Penrose para investigar a 

suposta aparência de singularidades espaço-tempo com base na 

teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Hawking afirmou 

que, logo após o Big Bang, o Universo estaria cheio de pequenos 

buracos negros. Em 1974, propôs que os buracos negros expul-

sariam informações e material sob a forma de radiação, hoje 

chamada radiação Bekenstein-Hawking-Jacob Bekenstein é um 

físico teórico israelita com quem colaborou. Pouco depois, co-

meçou a lecionar no Caltech, em Pasadena, Califórnia, e no 

Gonville e Caius College em Cambridge, Inglaterra. 

Por essa altura, Hawkinh tinha já três filhos da agora ex-mulher 

Jane Wilde, com quem casou em 1965. Robert Hawking nasceu 

em 1968, seguido de Lucy (1969) e Timothy (1979). Em 1985 foi

-lhe diagnosticado uma pneumonia e, no seguimento de uma 

traqueotomia, Hawking pordeu completamente a voz e, mais 

tarde, a capacidade de cuidar de si próprio, necessitando de cui-

dados constantes. David Mason, um programador califoniano, 

soube da condição de Hawking e ofereceu-lhe um programa de 

fala controlado pelos movimentos do olho ou da cabeça, permi-

tindo a Hawking selecionar palavras num ecrã e criar frases, pa-

rágrafos ou até aulas inteiras.  

De facto, Hawking continua a escrever livros, a publicar teses e a 

lecionar. A sua obra Breve História do Tempo (1988) esteve no 

topo da lista dos livros mais 

vendidos em todo o mundo 

por vários anos, tendo até à 

data vendido 25 milhões de 

cópias em todo o mundo. 

“Quero Saber junho 2013”                                                                                                     

Pedro Almeida, 9º A 

Stephen Hawking 
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Da escola  para a escola… e para o mundo... 

Não nasci para estas lamechices. Não nasci para 

ser singela na escrita, discreta e reverente. Co-
nhecem-me como um pouco desnorteada, de 

resposta pronta, irreverente e insubmissa. Sei-
me de muitas cores, de um modo de estar na 

vida que poucos compreendem e alguns criti-
cam. Tenho uma natureza mordaz, sou demasi-

ado benevolente quando devia ser exigente e o autoritarismo 
provoca-me alergias. Mas não era de mim que eu queria falar. 
A amizade não se agradece. Retribui-se. E ela fez-me um pe-

queno, mas sentido, discurso de despedida, na apresentação 
da nossa peça sobre a viagem de um Leonardo muito pacífi-

co , que me deixou  emocionada e  gratificada.  E o abraço 
com que me cobriram aqueles  meus jovens atores, foi a 

“cereja em cima do bolo de caramelo”. 
Bem hajas por seres quem és e como és. Por me chamares à 

razão quando eu digo que faço num instante e tu dizes que as 
coisas devem ser reflectidas e pensadas, por aceitares no teu 

papel superior de criar, procurar, confeccionar, experimen-
tar, argumentar e provar que és capaz, esta parceira inconse-

quente e insubordinada, por me recordares do que eu ainda 
tenho para fazer e por comigo partilhares as tuas preocupa-

ções. 
Sei de ti uma quase irmandade. Porque me aceitas como sou 

e até ris das minhas infantilidades mas, a mim recorres quan-
do te vês aflita e sem norte. E eu, que nem sei para que lado 
fica o norte, confio em ti como se mim se tratasse. Não te-

mos segredos. Não temos amarras. Não temos submissões. 
Basta olhar-te para saber o que estás a sentir. Sinto-me feliz 

pela tua felicidade, desencorajada pelo teu desalento. Quando 
me pedes ânimo quereria eu dar-te um ramo florido com as 

palavras “coragem, alento e esperança” porque essas ainda 
me vão sobrando e só contigo e por ti, eu quero partilhá-las! 

És dedicada, entregas-te a todas as causas com forças que te 
superam, questionas-te e procuras a perfeição, resistes e tei-

mas, és disciplinada e autêntica. Tens um lado carente e emo-
tivo que não escondes nem omites. És a minha Licas, a minha 

amiga do coração, a minha pequenina que me ensina lucidez e 
pragmatismo. És o meu grilinho falante. O outro lado de 

mim, o que me completa e dignifica.          

OBRIGADA. mena. para  ti. 

Todos os anos me derreto num misto de emoções quan-

do tenho de escrever sobre a Mostra de Projetos das 

Escolas da Amadora, o Amadora Educa. Orgulho, admira-

ção, ternura, entusiasmo, agradecimento. De um grupo de 

escolas, de dezenas e dezenas de mãozinhas, de um con-

junto de professores que todos os anos se oferece para 

colaborar, e especificamente neste, na construção e na 

montagem de um Bairro chamado de “Cardoso Lopes”. 

O Bairro das histórias de encantar que evocam sentimentos puros, em 

que os animais das fábulas convivem, ensinam e partilham os valores de 

que deve ser feito o interior de cada  um de nós. O bairro que é mais do 

que um conjunto de casas, passeios em calçada portuguesa, autocarros 

escolares, estradas, árvores, tempos marcados num relógio gigantesco, 

bandas desenhadas com pequenas histórias de família e , uma escola, que 

surge como sendo o coração, que bate compassadamente, acolhendo e 

abrigando quem nela habita e se faz gente grande. É a imagem da vontade 

de aperfeiçoar e engrandecer! 

Tenho o gosto de vos apresentar a que imaginou e implementou, a que 

deu voz, a que passou a palavra, a que esteve lá, apoiada por um pequeno 

grupo de colaboradores a fazer nascer um bairro entre paredes sem céu, 
a querer mostrar, uma vez mais, que com pouco, se faz muito, se inventa 

e recria e que, de semente a flor, basta o carinho de quem rega todos os 

dias. Paula Melo.   

Tenho que vos “tirar o chapéu”! E logo de seguida, bater-vos as palmas. 

Às pessoas que do nosso agrupamento, norteiam a sua postura para 

prontamente responderem ao apelo e iniciarem um trabalho que dura 

meses e meses, muitas vezes, com prejuízo para a sua vida pessoal e fami-

liar, são os professores-exemplo. E que os há, há ,não duvidem e vejam 

com os vossos próprios olhos, num Bairro próximo de vós. O da 

“Cardoso Lopes”!   

FG 

Tributo 

As mães não sabem tocar violino mas, sabem que um 

sorriso tudo compensa. 

As mães não toleram a preguiça mas, ajudam a fazer o 

trabalho de casa se pedimos com jeitinho. 

As mães não vão em cantigas mas, quando explicamos o 

porquê até fazem um dueto connosco. 

As mães não dão toques na bola mas, querem estar lá, 

atentas e orgulhosas se participamos no jogo… 

As mães não compreendem a mentira mas, aceitam-na se for um ato de 

generosidade. 

As mães podem não saber desenhar ou pintar mas, se preciso for en-

chem de cor as folhas dos nossos cadernos. 

As mães até podem não gostar muito de gatos mas, quando vamos dor-

mir, conseguimos escutar o seu ronronar… 

As mães podem não acreditar em fadas mas, se estivermos com muita 

atenção ouvimos um bater de asas. 

As mães podem não perceber nada de eletrecidade mas, acendem luzes 

nos nossos corações. 

As mães podem não saber fazer truques de magia mas, conseguem  tratar

-nos das febres e dos espirros. 
As mães podem não ter jeito para a costura mas, nunca saímos de casa 

descosidos ou mal arranjados. 

As mães podem não saber disfarçar-se mas, se preciso for mascaram-se 

de palhaço para nos arrancarem uma gargalhada. 

As mães podem queixar-se da canseira da cozinha mas, conseguem fazer-

nos uma omelete à maneira. 

As mães podem não ser atletas mas, conseguem acompanhar-nos na ma-

ratona da vida!                                 para todas as mães, todos os dias. 

FG 

Mães... 



O Século de Péricles 

Visita de estudo ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) e ao Centro de Arte 

tou mais interesse foi o quadro Jheronimus 

Bosch, Tentações de Santo Antão. O autor desta 

obra nasceu por volta de 1470 numa pequena 

cidade da Flandres Hertogen Bosch que lhe em-

prestou o apelido. Morreu em 1516 sem nunca 

ter viajado. 

Esta pintura apresenta uma escrita pictural de 

múltiplos signos e traduz o medo e a inquietação 

existente na socieda-

de europeia no sécu-
lo XV: o medo, a 

catástrofe e a guerra. 

Outro dos objetos 

que me fascinou foi a 

Custódia de Belém. É 

uma peça em ouro, 

esmaltes polícromos 

e vidro que represen-

ta a consagração do 

poder régio no mo-

mento histórico da 

No século V a.C., Atenas, na Grécia, adotou o regime demo-

crático, ou seja, um sistema governamental e político em que 
os dirigentes são escolhidos através de eleições. 
Péricles (em grego “cercado de glória”) fundou a democracia e 

o período em que governou Atenas ficou ligado ao seu nome, 
não só pela intensa atividade intelectual e artística que promo-

veu, como também por ter sido responsável pela consolidação do sistema 
democrático atenienese, que assegurou a igualdade de direitos entre os cida-

dãos. 
Péricles, o principal dirigente político de Atenas no século V a.C. (461-429 a.C.) 
O funcionamento da democracia assentava na Eclésia (aprovação de leis - 

poder legislativo), na Bulé (elaboração das leis - poder legislativo) e nos Ma-
gistrados ( estrategos e arcontes). 
A originalidade da democracia de Atenas resultou da participação direta dos 

cidadãos, independentemente da fortuna, da posição cultural ou social, desse 
modo, era uma democracia direta, pois todos os cidadãos participavam 
diretamente na aprovação das leis. 

A democracia de Atenas foi um regime inovador para a época (apesar das 
contradições), que inspirou as atuais democacias. 

Inês Maia, 7ºA (TEXTO ELABORADO NO ÂMBITO DE UMA PESQUISA 

PARA A DISCIPLINA DE HISTÓRIA)                                                                                                          

Texto escrito 

por Cristiana 

Mestre, nº7 , 

9ºA  no âmbi-

to da visita de 

estudo ao 

MNAA. 

Da visita de estudo ao Museu 
Nacional de Arte Antiga, desta-

co a magnifica Custódia de 

Belém. 

 A Custódia de Belém  é a obra 

mais famosa da ourivesaria 

portuguesa.  Pertence, hoje, ao Museu Nacio-

nal de Arte Antiga, mas antes disso fez parte 

da coleção real do palácio das Necessidades , 

e , ainda , do Mosteiro dos Jerónimos , antes 

designado de Mosteiro de Santa Maria de 

Belém , a quem D. Manuel a deixou em testa-

mento. 

Esta obra, resultou de uma encomenda deste 

rei ao dramaturgo Gil Vicente, que, para além 

de escritor de peças teatrais, como o Auto da 

Barca do Inferno, também foi ourives, provavel-

mente entre 1500 e 1517. Encomendada em 

1503, a Custódia de Belém demorou 3 anos a 

ser executada.   

 A obra é de ouro maciço, muito puro e com 

cerca de 22 quilates, trazido por Vasco da Gama 

de Quíloa, na Costa Ocidental de África, esmal-

tes policromos e vidro. A custódia pesa ao todo 

6,5 quilos, tendo como altura 73cm, de largura 

32cm e de perímetro 26 cm.  
A decoração da Custódia é de grande simbolis-

mo e teatralidade. Esta peça estabelece a dife-

rença entre o Velho e o Novo testamento e 

transporta até ao presente a áurea memória dos 

Descobrimentos portugueses. 

 

A CUSTÓDIA DE BELÉM 

No dia 2 de abril de 2014, no âmbito da disci-

plina de História, realizou-se uma visita de 

estudo ao Museu Nacional de Arte Antiga 

(MNAA) e ao Centro de Arte Moderna 

(CAM). 

 O museu que mais gostei de visitar foi o 

MNAA que alberga a mais relevante coleção 

pública do país em pintura, escultura e artes 

decorativas portuguesas e europeia, desde o 

século XII ao século XIX. 
Em termos de pintura, a obra que me desper-

expansão portuguesa.  

 No CAM, o que mais gostei de visitar foi a 

coleção do Rui Chafes. O peso do paraíso é o 

título da exposição onde predominam as escul-

turas em ferro. Chafes aborda questões como 

o sonho, a morte e a dor. 

A visita foi muito enriquecedora, pois fiquei a 

conhecer um pouco mais sobre a arte antiga  e 

a arte contemporânea. 

 

Bruna Rocha nº6 9ºB  
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Na sequência da “Campanha de Poupança” do projecto de 

educação financeira Valores de Futuro promovido pela insti-

tuição bancária BBVA e desenvolvida pela turma do 7ºE, 

informamos que fomos seleccionados para a final que se 

realizará no dia 12 de junho.  

Queremos aproveitar ainda esta publicação para, em nome de todo o 

comité de poupança, agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a 

alcançar o nosso objectivo (obter 250€ para comprar o título de trans-

porte para os estágios do próximo ano letivo) e que, desta forma, se tor-

nou uma realidade. Um 

beijinho muito especial 

para todos e boas pou-

panças na vossa vida 

futura!!!  

Ficamos a aguardar ansi-

osamente a grande fi-

nal…  

 

Campanha de Poupança 



Visita de Estudo ao Palácio da Ajuda, em Lisboa. 

No dia 29 de abril, as turmas do 6º A, 6º B e do 6º D 

deslocaram-se em Visita de Estudo ao Palácio da 

Ajuda, em Lisboa.  

 O rei D. João V (1689-1750) teve a intenção de cons-

truir um palácio de Verão e para tal adquiriu os terrenos 

neste local da Ajuda. Porém, só após o terramoto de 

1755 que destruiu o Paço da Ribeira é que D. José (1714-1777) pôde 

edificar um grande palácio de madeira, a “ Real Barraca”. Esta foi consu-

mida pelo fogo no reinado da sua filha, D. Maria I. A primeira pedra foi 

lançada só no período da regência de D. João VI (1767-1826), quando 
este rei assumiu a governação, devido à loucura de D. Maria, sua mãe. 

As obras deste edifício, que se vai definir no estilo 

neoclássico, avançaram lentamente e nem sequer 

terminaram. Do projeto inicial, só foi construído 

um terço! Vieram as Invasões Francesas, a Guerra 

Civil entre Liberais e Absolutistas e no rescaldo, D. 

Pedro IV (1798-1834) jura na sua Sala do Trono, a 

Carta Constitucional, em 1834. Curiosamente, D. Maria II (1819-1853) 

e seu filho, D. Pedro V apenas usaram o palácio para cerimónias oficiais 

ou para visitar o amigo bibliotecário, Alexandre Herculano. Após a 

morte inesperada de D. Pedro V, seu irmão, D. Luís (1838-1889) mu-

dou-se para este Paço com a sua esposa D. Maria Pia de Sabóia, filha do 

rei de Itália. Tinha apenas quinze anos quando se tornou rainha de Por-

tugal e o seu lindo cabelo ruivo fez furor entre os portugueses. Foi 

neste palácio que nasceram e se criaram com imenso carinho, os seus 

filhos, D. Carlos e D. Afonso. O casal real incutiu-lhes o gosto pela arte 

e pelo estudo. Mas estes irmãos eram muito diferentes um do outro: O 

mais velho, D. Carlos foi educado desde tenra idade para ser rei. Teve 

muitos professores e era um aluno talentoso; O mais novo, D. Afonso 

era irrequieto e brincalhão. Fugia aos professores e fez muitas asneiras 

nesta casa. Quando o contrariavam e o castigavam, desatava a gritar 

que os reis haviam de acabar em Portugal! E não é que acabaram mes-

mo! 

Eis os comentários escritos dos alunos do 6º B: 

“ Fomos acompanhados pelas professoras Filomena, Patrícia, Silvina e 

Ermelinda. A senhora Fernanda Sousa, nossa orientadora fez um enor-

me esforço para aturar o nosso grupo que era um pouco barulhen-

to…” - Ana Sofia 

“O palácio era muito bonito por fora e por den-

tro, as coisas tinham um cheiro a antigo. Eu repa-

rei que antes os reis só pensavam em riquezas e 

tinham uma divisão para cada atividade.” – Leonor 

“ A coisa mais impressionante e que eu gostaria de 

ter era o quarto da D. Maria Pia, por ter um urso 

polar como tapete, uma cama enorme e por ser em 

azul, cor que realçava a sua pele pálida. E para se ves-

tir adequadamente tinha um espelho gigante que tinha 

três partes…”-  Joana 

“Eu gostei (…) porque fiquei a conhecer como era um Palácio por dentro. 

Também amei as várias divisões que aquele lugar tinha. A parte que me 

espantou mais foi a casa- de- banho. Ela tinha uma sanita muito esquisita, 

forrada a madeira. Não pude deixar de rir…”- Alfredo 
“ Lá dentro havia todo o tipo de salas. Havia duas salas para jogar e ouvir 

música e uma sala de Inverno, uma espécie de jardim dentro de casa, com 

um repuxo no meio e gaiolas de pássaros…” – Duarte Ramos 

“ Aprendemos que D. Luís se apaixonou por uma bela princesa de Itália. 

Por fim, casaram mas antes disso, D. Luís preparou tudo para receber a 

sua noiva. D. Maria adorava cor-de-rosa. Mas sabem porque é que o quar-

to não era rosa? Para ela se lembrar do seu país, era azul, como uma das 

cores da sua bandeira. D. Luís tinha também uma moldura em veludo azul, 

com o seu retrato que andava sempre consigo quando viajava… “- An-

dreia 

 “ A rainha D. Maria Pia era pálida, tinha cabelo ruivo e era muito boni-

ta…”-  Héricles 

“O quarto do rei era pequeno e o da rainha era gigante! Gostei muito de 

ver as roupinhas dos príncipes em seda e rendinhas…” - Joice 

“Tinham uma capela, mesa de bilhar, a sala azul, a sala verde, a salinha 

encarnada, a sala rosa, a sala de jantar, a sala de estar, escritório e muito 

mais. Até estava lá um berço de ouro… dos bebés D. Carlos e D. Afonso 

e uma vitrina cheia de objetos e roupinhas de quando eles eram crianças.” 

– Tatiana 

“ É aconselhável visitar este Palácio tão interessante! Até aprendemos 

matéria!! “ - Ana Rita 

“ A sala de jantar estava fantástica! Usavam cinco copos e cinco pratos, 

cadeiras grandes e jarras belíssimas!” – Afonso 

“ Eu, adorei o passeio. 

Vi obras espetaculares. 

Na entrada havia está-

tuas gigantes e muito 

belas. Mas quando eu 

via cadeiras tinha logo 

muita vontade de me 

sentar…O palácio era 

enorme!” – João R.  

período para a 

economia, favoreci-

da pelo facto de os 

países da União 

Europeia terem 

deixado de cobrar 

direitos aduaneiros 

sobre as trocas comerciais realizadas entre si.  

Portugal juntamente com o nosso país vizi-

nho, entra para a C.E.E. (Comunidade Econo-
mica Europeia), actual U.E. (União Europeia) 

no ano de 1986, com estas entradas este 

grupo passou a contar com doze países.  

A nova década tem início com uma grave 

crise económica, mas também com a esperan-

ça de que os investimentos nas novas tecno-

logias verdes e amigas do ambiente e a coo-

peração europeia mais estreita tragam cresci-

mento e bem-estar duradouros. 

Para ajudar os alunos a aprofundar conheci-

mentos sobre a União Europeia e o Parla-

Dia da Europa 

mento Europeu, o 

grupo de geografia 

organizou a pales-

tra com o tema: 

“Os jovens, a Euro-

pa e o futuro” e 

convidou eurode-

putados de todas as áreas partidárias. Acei-

tou simpaticamente o convite a eurodeputada 

Alda Sousa. Os alunos das turmas, A, do 

sétimo ano, A e B do oitavo ano e A, do 

nono ano aderiram com entusiasmo às ativi-

dades propostas e o balanço foi bastante 

positivo.  

O grupo de Geografia agradece a todos os 

alunos presentes. Agradecimento especial à 

Professora Judite e Dra. Paula Melo pela cola-

boração em toda a organização desta activi-

dade.  

 
João Jerónimo  

Em 9 de maio de 1950. Robert 

Schuman, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros francês, proferiu um 

importante discurso em que apre-

sentou propostas que são conside-

radas como o embrião da União Europeia.  

A União Europeia foi criada com o objectivo de 

pôr termo às frequentes guerras sangrentas entre 

países vizinhos, que culminaram na Segunda Guer-

ra Mundial. A partir de 1950, a Comunidade Euro-

peia do Carvão e do Aço (CECA) começa a unir 

económica e politicamente os países europeus, 

tendo em vista assegurar uma paz duradoura. Os 

seis países fundadores são a Alemanha, a Bélgica, a 

França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos.  

A década de 60 é caracterizada pela emergência 

de uma “cultura jovem”, com grupos como The 

Beatles, que atraem multidões de jovens por onde 

quer que passem, contribuindo para lançar uma 

verdadeira revolução cultural e acentuando o 
fosso entre as gerações. Trata-se de um bom 
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FOMOS AO TEATRO 

 No dia 26 de março, o Clube de Teatro da nossa escola 

foi assistir à peça “ Camões, príncipe dos Poetas”.( Ei-los 

aqui! Atentem na postura de carinho, de proteção, de 

cumplicidade e de boa disposição que revelam na pose!) 

Ir ao Teatro. Fazer Teatro. Porquê? 

Porque é imprescindível criar hábitos culturais 

nos nossos alunos; porque as manifestações 

artísticas traduzem a vontade do Homem 

transformar o mundo; porque o Teatro reúne 

um conjunto significativo dessas expressões; 

porque o Texto Dramático faz parte do pro-

grama de Língua Portuguesa; porque se deve 

ensinar fora de uma sala de aula…; porque se 

desperta e amplia assim o potencial criativo, 

crítico e estético das nossas crianças e jovens e 

se educa a responsabilidade e a capacidade de partilha! Porque é notável a 

evolução destes nossos alunos em termos de autoestima e autoconfiança, 

crentes nas capacidades e talentos que vão descobrindo, indispensáveis para 

irem assumindo níveis mais exigentes de trabalho escolar! 

Camões, Príncipe dos Poetas 

A escolha da peça foi deliberada. Queríamos proporcionar- lhes um 

trabalho cénico diferente que visava dar a conhecer a vida e obra do 

nosso génio, Luís de Camões!  

“O Teatro Infantil de Lisboa, cumprindo a missão de celebrar e divulgar 

grandes obras e grandes autores da Cultura Mundial, homenageia o 

mais ilustre Poeta da Língua Portuguesa: Luís Vaz de 

Camões, estudante, aventureiro, apaixonado e poe-

ta, autor de Os Lusíadas e da mais maravilhosa lírica 

alguma vez escrita na nossa língua”. 

De um modo muito lúdico e apelativo, sem esque-
cer as importantes componentes didáticas e peda-

gógicas, assistir a esta peça musical constituiu um 

momento especial de sensibilização para o estudo e 

conhecimento da matéria que irão trabalhar e ven-

cer um pouco a resistência e a desconfiança habitu-

ais face à dificuldade de compreensão da sua obra. 

Os versos do Poeta em palavras, música, dança e enredo atravessam 

episódios da sua conturbada vida. Amores e desamores, penas e ventu-

ras! Em palco, meninos e meninas, o Poeta, desmedido no génio, vulne-

rável na vida! 

E como o Dia de Camões, dez de junho, vem aí, vamos falar um pouquinho 

dele. 

Luís Vaz de Camões nasceu em 1525, em local e data incertos. Jovem 

irreverente vem de Coimbra em cuja universidade estudava, para Lisboa, 

onde como cavaleiro-fidalgo frequenta a corte.  

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

Apaixona-se por quem não deve, vive uma vida boémia, mete-se em ri-

xas, é preso.  

Erros meus, má fortuna, amor ardente 

Perde uma vista em combate, em Ceuta. Sonha com grandes viagens, 

gentes e remotas paragens e sonha escrever uma obra genial que retrate 

em verso os feitos heroicos dos Portugueses. Do Norte de África, para o 

Oriente, Índia, China e nova-

mente África, foi soldado, 

“provedor dos defuntos e au-

sentes”, náufrago, prisioneiro. 

Priva com o vice-rei, D. Francis-

co de Almeida e com o botâni-

co Garcia da Orta e sonha com 

o seu poema épico. Perde a sua 

amada Dinamene, vive na misé-

ria, dependendo da bondade 

dos amigos e admiradores do 

seu trabalho. 

Alma minha gentil, que te partiste 

Regressa a Portugal e concretiza o seu sonho maior, apresentando a sua 
obra ao jovem rei D. Sebastião. Agradado, o monarca atribui-lhe uma 

tença anual de 15 000 réis, em atenção à sua obra – prima, “ Os Lusía-

das” e aos serviços prestados na Índia. 

As armas e os barões assinalados 

A sua obra como a sua existência foi “ pelo mundo em pedaços reparti-

da”. Morre em Lisboa a 10 de junho de 1580. Com ele, a pátria expira nos 

campos de Alcácer- Quibir. 

 Ermelinda Rôlo 
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O elencoO elenco

Era uma vez um lápis e uma 

borracha que, à segunda, à 

terça, à quarta, à quinta e à 

sexta, iam sempre com a sua 

“dona” para a escola. 

Todos os dias, enquanto a 

“dona” não precisava deles, punham-se a 

conversar dentro do estojo de último 

modelo. 

Num certo dia, surgiu de repente uma 

fala da borracha: 

— Bem... Se eu não existisse, nem sei o 

que seria da nossa “dona”. 

— O que queres dizer com isso? – ques-

tionou o lápis. 

— Ora, como se não soubesses! Eu sou 

mais importante do que tu! – disse a bor-

racha com um ar muito convencido. 

No momento em que o lápis se preparava 

para dar uma lição à borracha, surgiu 

uma luz já familiar: a “dona” abriu o es-

tojo e tirou o lápis para escrever com 

ele. 

Passados cinco minutos, depois de aca-

bar os exercícios de matemática, a 

“dona” poisou o lápis na mesa. Este não 

perdeu tempo e preparou-se para dar 

um sermão à borracha. 

— Ouve lá! E se eu não existisse, como 

é que a nossa “dona” faria os exercícios? 

E para que servirias tu, se eu não fosse 

utilizado? 

A borracha nem teve 

tempo para responder, 

porque tocou para o 

intervalo e a caneta azul 

surgiu no estojo. Tendo 

ouvido aquela conversa, 

ficou preocupada e disse: 

— Vocês são os dois 

muito necessários! Se o 

lápis não existisse, a bor-

racha não serviria para 

nada. Por outro lado, a 

borracha é tão importan-

te que apaga aquilo que 

nem sempre o lápis executa com exatidão. 

Estão a compreender o que vos digo? 

— Sim! – disseram eles numa só voz e 

olhando um para o outro. 

E a partir daí nunca mais houve discussões 

sobre quem era mais importante e ambos 

perceberam que precisavam um do outro. 

 

Maria Carolina Martins, 5º B, nº 15 

 

A vida de um lápis e de uma borracha 



Auto da Barca do Inferno pela Companhia de Teatro “O Sonho” em Lisboa 

Os alunos das turmas A, B e D 

do 9º ano foram assistir à repre-

sentação teatral da peça Auto da 

Barca do Inferno pela Companhia 

de Teatro “O Sonho” em Lisboa, 

no dia 28 de abril. As professo-

ras de Português Laura Bordalo e Teresa Pe-

reira consideram que, mais uma vez, valeu a 

pena proporcionar aos alunos a experiência de 

vivenciarem o teatro. É de destacar o facto de 
os alunos repetentes terem sido os primeiros 

a quererem (re)ver a peça… 

Seguem-se as opiniões de alguns dos partici-

pantes. 

Nunca tinha assistido à representação de um 

texto dramático. Foi por isso um momento 

esplêndido e incrível! 

O “toque” da atualidade desperta o interesse 

e a curiosidade. 

(Saudelena Paiva, nº 26, 9ºA) 

A interação com o público foi claramente um 

dos momentos altos na representação teatral! 

Há já algum tempo que não assistia a uma peça 

tão animada. 

(Miguel Martins, nº 20, 9ºA) 

A minha personagem preferida foi indiscutivel-

mente o Parvo dado que fazia e dizia coisas 

engraçadas. 

Sem dúvida que a representação ajuda a per-

ceber o texto de Gil Vicente. 

Também gostei do facto de os atores fazerem 

alusão a coisas do nosso tempo. 

(Gonçalo Arroja, nº 11, 9ºA) 

A ida ao teatro foi excelente! 

O Diabo e o Parvo foram as personagens que 

me despertaram mais a atenção. Destaco, 

relativamente ao Parvo, a capacidade de im-

provisação, quando se desequilibrou e quase 

caiu, nunca tendo deixado de falar, e ainda a 

sua interação com o público, percorrendo 

com frequência os corredores da sala, enquan-

to insultava o Diabo. 

(Mateus Ferraz, nº 18, 9ºA) 

Considero que a representação teatral foi 

fascinante e pedagógica. 

Há uma grande diferença entre estudar este 

texto na sala e ver a representação do mes-

mo! 

Gostaria de voltar a vê-la. 

(Ana Sofia Rocha, nº 1, 9ºA) 
Gostei muito do Diabo porque parecia mesmo 

um Diabo! 

Acho que o facto de o Parvo ter proferido 

parte da suas falas em “rap” prejudicou a com-

preensão do que dizia. 

(Maria Bezerra, nº 17, 9ºA) 

Não destaco nada em particular, porque no 

geral gostei de todas as partes da peça. 

O ator que interpretou o papel do Diabo 

destacou-se pela sua brilhante atuação. 

Interessante foi também termos travado co-

nhecimento com algumas raparigas de outras 

escolas. 

(Rafael Pires, nº 25, 9ºA) 

Adorei a ida ao teatro! 

A caracterização das personagens estava espe-

tacular. Gostei particularmente da ida ao palco 

do nosso colega Miguel Barros e da sua bem 

sucedida tentativa de imitar uma estátua 

grega. 

Surpreendi-me com o Sapateiro e com as 

“parvoíces” do Parvo e adorei a interação 

dos atores com o público. A companhia de 

teatro está de Parabéns! Proporcionou-nos 

muitos momentos de riso e gargalhadas. 

(António Pires, nº 2, 9ºA) 

A representação surpreendeu-me pela posi-
tiva. 

Gostei particularmente do Diabo e do Par-

vo, embora ache que este último exagerou 

um bocado nas palhaçadas. 

Os atores foram muito expressivos. 

(Joana Patrício, nº 12, 9ºA) 

A ida ao teatro superou todas as minhas 

expectativas, desde logo pela presença de 

falas, músicas, comportamentos, interação 

com o público, que vão para além do original 

de Gil Vicente. O facto de apenas seis atores 

representarem treze personagens leva-nos a 

perceber que têm muito trabalho. Conside-

ro que o Anjo foi a personagem menos forte 

e destaco como melhores o Diabo e o Par-

vo. 

Deu para perceber que a atriz que represen-

tou a Brizida Vaz se esqueceu de algumas 

falas. 

(Cristiana Mestre, nº 7, 9ºA) 

A ida ao teatro para ver o Auto da Barca do 

Inferno foi um “espetáculo” em todos os 

sentidos da palavra. 

Todas as personagens me agradaram, mas as 

minhas favoritas foram o Diabo, o Sapateiro 

e a Alcoviteira. 

Admirei o facto de apenas seis atores se 

“desdobrarem” para fazerem todas as perso-

nagens que constituem o auto. 

Só tive pena de não perceber as partes em 

que falavam latim. 

Também adorei a participação do meu cole-

ga, Miguel Barros, por ser divertido e ines-

perado. 

Gostei igualmente dos extras adicionados 

pelos atores. 

(Joana Mota, nº 13, 9ºA) 

Sabia de antemão que a ida ao teatro com a 

professora Laura Bordalo seria divertida, 

mas todas as minhas expectativas foram 
superadas. 

Achei que o Parvo e o Sapateiro foram feno-

menais! 

(Márcia Fernandes, nº 16, 9ºA) 

 

Decorar um texto desta natureza deve dar 

muito trabalho... 

A ligação da peça de Gil Vicente com a atua-

lidade foi um dos pontos fortes. Muita ironia 

e muito humor... 

(Geovanna Santos, nº 9, 9ºA) 

A ida ao teatro excedeu as minhas expectati-

vas, porque estava à espera da representa-

ção da peça original, mas os atores introdu-

ziram factos atuais do dia a dia, o que tornou 

a representação ainda mais cómica e menos 

cansativa. 

Não me importava de voltar a vê-la. 

(Beatriz Almeida, nº 3, 9ºA) 

Quando chegámos ao Auditório, comecei a ficar 

nervoso. É sempre assim, quando vou ver um 

espetáculo. Sinto um certo desconforto, prova-

velmente pelo receio que tenho de os atores 

falharem. 

Desde que começou a representação, o espetá-

culo foi ficando cada vez melhor. Por ter ficado 

sentado na segunda fila, calhou-me a sorte de ser 

chamado a marcar presença no palco. Só aí me 

apercebi de que do palco só conseguimos ver as 

duas primeiras filas do público... 

Os atores foram soberbos... O facto de intera-

girem com o público tornou a representação 

mais dinâmica. 

(Miguel Barros, nº 21, 9ºA) 

O facto de cada ator representar mais do que 

uma personagem e de não se esquecerem das 

falas prova que estavam todos muito bem prepa-
rados. 

Admirei-me muito com a interação dos atores 

com os alunos e com a presença de aspetos atu-

ais. Acho que são componentes que ajudam a 

captar a atenção para a representação. 

(Mónica Abreu, nº 22, 9ºA) 

Com algumas expectativas, entrámos na sala onde 

se realizaria a peça. Uma peça representada pela 

primeira vez há já muitos anos, mas que se conse-

gue adaptar aos dias de hoje! Adaptando algumas 

partes da peça, conseguiram, na minha opinião, 

manter o público atento e interessado. 

Voltava a assistir! 

(Gonçalo Simão, nº 10, 9ºA) 

Considero que esta ida ao teatro foi uma mais 

valia para o entendimento da peça de Gil Vicente. 

As transformações introduzidas na representação 

proporcionaram-nos momentos mágicos. 

(Pedro Almeida, nº 24, 9ºA) 

Gostei da interação com o público e dos apartes. 

Destaco as interpretações do Diabo e do Sapatei-

ro. 

Gostava de voltar a ver esta representação tea-

tral. 

(Cátia Brito, nº 6, 9ºA) 

Foi uma experiência muito interessante. Os aspe-

tos do quotidiano que foram introduzidos não 

prejudicaram o texto original. 

Gostei do cenário e do vestuário de todas as 

personagens. 

A ideia de chamarem alunos da plateia para parti-

ciparem no espetáculo foi muito divertido. 

(Catarina Mogrão, nº 4, 9ºA) 

Foi incrível assistir à representação de uma peça 

do princípio do século XVI! 

Os atores conseguiram captar a atenção dos 

alunos e levá-los também a participar! 

De um modo geral, posso afirmar que é mais 

divertido estudar o texto dramático assim! 

(Mamadou Koné, nº15, 9ºA) 
 

Para uma pessoa (como eu!) que não gosta de 

teatro, tenho que confessar que foi com muito 

agrado e satisfação que assisti a este espetáculo. 

O original de Gil Vicente também ajuda muito, 

apesar de escrito num português nem sempre 

fácil de entender. 
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Projeto “Tira a Mão da Xuxa” 

A nossa Escola está, uma vez mais, 

de Parabéns!  

Desta vez e no âmbito do Projeto 

“Tira a Mão da Xuxa” (antitabaco) 

o júri atribuíu o 1º lugar à aluna 

nº18, Sandra Barros do 7º D, pelo 

seu trabalho enviado sobre o tema. 

O prémio, uma bicicleta, ser-lhe-à 

entregue no dia 30 de Maio, às 15h. 

no Amadora Educa. 

PARABÉNS, Sandra. 

A professora coordenadora do PES  

Na Biblioteca da Cardoso Lopes foi lançado um 

desafio. Pedimos uma frase sobre o que é…o que 

pode ser a leitura de um livro! E as frases premia-

das foram: 

 

“Para mim ler um livro é uma aventura no mundo das letras, faz-me 

sonhar e aprender”     Tatiana Cruz - 6º A 

“O livro é uma paisagem que nós não vemos mas sim, lemos, com 

gosto e dedicação!” Gabriel Dionísio -  5ºC 

“Ler inspira-te a seguir uma vida boa e ensina-te a crescer”  Wilson 

Fortes - 6ºC 

“Ler é entrar numa aventura sem fim, é descobrir paixões de uma 

forma única.”  Brenda Medeiros - 7ºB 

Agradecemos a participação e desejamos que continuem a ser 

bons leitores e que se encontrem livros fabulosos nas férias que 

se aproximam. Como um dia escreveu Montesquieu: “Gostar de 

ler é trocar horas de tédio por outras deliciosas."       

Boas Férias!                                  

MOINHOS AO VENTO 
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Aconteceu no dia 14 de maio de 

2014, na Escola Sede do nosso 

Agrupamento, o Encontro Regi-

onal TEIP, o qual contou com a 

participação de técnicos, coor-

denadores de Diretores de 

Turma e coordenadores de 

estabelecimento de 24 escolas TEIP da Região 

Norte de Lisboa (desde Peniche à Amadora). 

Este evento partiu de um convite do coorde-

nador da Equipa EPIPSE da DGE, o Dr. Paulo 

André. 

O encontro teve início com um Círculo de 

Reflexão onde foram debatidos cinco temas: 

A - Ponto de partida: sinalização/diagnóstico; 

B – Um caminho comum: sinergias internas e 

externas; 

C – Estratégias in loco : prevenção e interven-

ção: insucesso, indisciplina e abandono; 

D – Monitorizar e avaliar para melhorar; 
E – Rumo à sustentabilidade. 

Após a discussão, seguiu-se um pequeno coffee 

break, o qual foi organizado numa parceria 

entre o nosso Agrupamento e o Agrupamento 

de Escolas Dr. Azevedo Neves, o qual também 

foi responsável pelo serviço de mesa a cargo 

dos alunos do Curso Profissional de Emprega-

do de Mesa. 

Antes da apresentação das sínteses dos Círcu-

los de Reflexão, realizaram-se duas exposi-

ções: uma a cargo da Câmara Municipal da 

Amadora onde foram apresentados diversos 

projetos de parceria com as escolas com vista 

à promoção do sucesso educativo e uma 

apresentação realizada pela Diretora do 

nosso Agrupamento acerca da construção e 

implementação do Plano de Promoção da 

Disciplina e Gestão de Conflitos. 

De salientar que o encontro foi filmado pelo 

Assistente Operacional Lino Marmeleiro  e 

pelos alunos do Curso de Multimedia do 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Ne-

ves, tendo a TVAmadora realizado, também, 

uma reportagem. 

Das conclusões do encontro, foi unânime a 

necessidade da implementação das Equipas 

Multidisciplinares nas Escolas TEIP, as quais 

devem integrar elementos das escolas 

(docentes e técnicos), mas também elemen-

tos da comunidade educativa exteriores às 

escolas, uma vez que a sustentabilidade das 

equipas só é possível se todos os recursos 

canalizarem esforços.  
A sinalização e a gestão dos processos dos 

alunos foram outras das questões debatidas: 

quem deve sinalizar? Quem deve analisar e 

encaminhar? Quem deve acompanhar e avali-

ar? Os participantes concordaram que, para 

agilizar este processo, é essencial a criação 

de plataformas eletrónicas acessíveis a todos 

os intervenientes, mas que garantam a confi-

dencialidade exigida. 

Mas a equipa multidisciplinar não pode nunca 

atuar sozinha. Há que envolver, ao máximo, 

a família do aluno, tendo sido sugeridas algu-

mas estratégias de atuação, de acordo com 

as diferentes necessidades apresentadas. É ne-

cessário que as famílias reconheçam o papel da 

Escola na promoção do sucesso educativo dos 

seus educandos. 

Quanto às estratégias para intervenção e pro-

moção do sucesso e da disciplina e de preven-

ção do abandono escolar, os intervenientes no 

Encontro sugeriram diversas medidas, as quais 

passam pela elaboração de planos de ação claros 

e exequíveis, pela articulação concertada entre 

os vários intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, na implementação de 

tutorias, adequação da oferta formativa ade-

quando-a às necessidades da comunidade educa-

tiva, reintrodução do papel do mediador, entre 

outras. 

O tema “monitorizar para avaliar” foi dinamiza-

do por Peritos Externos de três Agrupamentos 

de Escolas que identificaram como necessidades 

dos Agrupamentos: a criação de instrumentos 
simples e a sua a fluência e partilha entre todos 

os intervenientes. 

O balanço geral do encontro foi positivo, uma 

vez que promoveu a partilha de experiências 

entre profissionais de várias áreas ligadas à edu-

cação, os quais se debatem com problemas co-

muns: insucesso, indisciplina e abandono, tendo 

esta sido uma oportunidade para reflexão e 

prospeção de novas formas de atuação. 

 

Sónia Baptista 

Encontro Regional TEIP  “Contributo da Equipa Multidisciplinar” 

Da Biblioteca… 



Concurso Nacional de Leitura 

A Escola Cardoso Lopes acolheu a fase distrital do Con-

curso Nacional de Leitura! 

Aconteceu na Escola Cardoso Lopes, no passado dia 12 

de maio, a fase distrital do 8º Concurso Nacional de 

Leitura. Este Concurso é um evento anual coordenado 

pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) em articulação 

com a Direção-Geral do Livro, os Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) 

e com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 

Estiveram presentes alunos representantes de 49 Escolas do Distrito de 

Lisboa. Ou seja, 183 alunos prestaram provas escritas nas nossas salas 

de aula. Recordamos que estivemos representados pelos alunos: Mateus 

Ferraz, Filipa Feiteira e Vanessa Vieira. 

 Os Participantes e os seus acompanhantes (professores e encarregados 

de educação) visitaram os vários espaços da nossa Escola e foi bom 

sentir como alguns enalteceram o que viram. Ouvimos elogios ao com-

portamento dos nossos alunos, à limpeza e arranjo dos espaços, à nossa 

Biblioteca e à Ludoteca e vimos como se divertiram a olhar os nossos 

animais. 

 O Concurso prosseguiu no recém-inaugurado Pavilhão Desportivo 

onde, antes das provas finais, foi servido um lanche, pela Câmara Muni-

cipal da Amadora, aos participantes. Seguiu-se um divertido espetáculo 

apresentado pela professora Filomena Geraldes e por Jorge Serafim. A 

Professora Ermelinda Rolo e a Professora Filomena Geraldes recitaram 

dois poemas; foi representado um excerto da peça de Teatro 

“Leonardo, o Pacífico”; atuou um grupo de dança Hip-Hop, ensaiado 

pela professora Filipa Tafoi e ainda cantaram e encantaram as meninas 

do grupo Ice Cream. Depois das provas orais e de apurados os três 

finalistas, os prémios foram entregues por várias individualidades, desta-

cando-se a presença da Senhora Presidente da Câmara da Amadora 

Carla Tavares. Esta fase dos Concurso terminou com a atuação da or-

questra Geração da Escola Miguel Torga. 

Foi um orgulho e um prazer a nossa Escola ter sido escolhida para rece-

ber esta fase distrital do Concurso Nacional de Leitura. Gostamos de 

receber visitas! 

MOINHOS AO VENTO 
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EB1 / JI / CRECHE APRÍGIO GOMES 1º C 

Matemática divertida...Alerta!!! 

ARTISTAS COM ARTE 

 

Somos artistas! De palmo e meio! Que é o 

mesmo que dizer que crescemos diariamen-

te! 

Van Gogh, Michelangelo, Miró, Da Vinci e 

Pablo Picasso foram grandes pintores. Todos 

eles muito diferentes, mas com um enorme 

talento. 

O professor deu-nos alguns quadros destes 

pintores e pediu-nos que os pintássemos a 

gosto. Tudo isto sem conhecermos as pintu-

ras originais.  

No final, montámos 

uma exposição na esco-

la e vimos as diferenças 

entre os nossos qua-

d r o s  e  o s 

“verdadeiros”. 

Cá para nós, os nossos 
são  

A NOSSA ESTUFA 

A nossa sala de aula, durante o 2º perí-

odo, ganhou mais alegria 

com a nossa estufa. 

O André trouxe a 

estufa, as sementes e a 

terra e, por momentos, 

fomos verdadeiros 

“agricultores”. Plantámos 

relva, feijão verde, salsa, 

coentros e agrião.  

A nossa planta-

ção passou por várias 

etapas: 

1º - Observámos 

cada uma das sementes e 

estudámos as suas carate-

rísticas; 

2º - Começámos 

por semear a salsa, depois 
o feijão-verde, de seguida 

os coentros e, por fim, o 

agrião. 

3º - Seguimos 

sempre o mesmo proces-

so – deitámos terra no 

“vaso”; humedecemo-la 

com água; fizemos um 

pequeno buraco na terra 

e, de seguida, colocámos 

a semente. Tapámo--la também com terra e 

regámo-la.  

4º - A nossa estu-

fa ficou pronta! Foi colo-

cada numa mesa perto da 

janela. 

5º - Fomos ob-

servando o crescimento das sementes e duas 

vezes por semana, seguindo a ordem combina-

da na turma, regámos a nossa plantação. 

Infelizmente, e muito devido às condi-

ções climatéricas (pouco sol), nem tudo o que 

foi plantado “sobreviveu”. Mas foi uma grande 

experiência! 

Descubram, em fotografias, a nossa 

estufa… 

O NOSSO PRIMEIRO TEXTO  

COLETIVO 

Descobrimos, no começo 

do 2º período, o que é um 

texto colectivo e o professor 

explicou-nos algumas manei-

ras de tornarmos os textos 

mais criativos. 

Partilhamos convosco o 

nosso primeiro texto. Feito 

em conjunto. Fomos nós que escolhemos as 

personagens, os locais onde a história se passa e 

inventámos a fantástica aventura que vão ler de 

seguida… 

 Os alunos do 4ºC da Escola EB1/JI/

Creche Aprígio Gomes descobri-

ram que aprender Matemática é 

divertido e não o “bicho-papão” 

que se costuma dizer que é...  

Durante este ano letivo, nas aulas 

de Matemática e de Apoio ao Estudo, transfor-

mámos o que “achávamos uma seca” em apren-

dizagens divertidas. 

Nas aulas, jogámos vários jogos de Matemática 

que nos ajudaram a compreender melhor al-

guns assuntos que antes não compreendíamos. 

Jogámos jogos de cartas, “Tab”, “No problem”, 

entre outros. Com estes jogos também apren-

demos a trabalhar melhor em grupo e resolve-

mos muitos problemas que nos poderão ajudar 

a tirar boas notas no exame.  

Mergular num mar 

de números 

Aprender com 

satisfação 

Tentar abrir por-

tas para o futuro 

Encher com grati-

dão o nosso cora-

ção 

Matemática com jogos pode-nos ajudar 

A aprender e a responder sem hesitar 

Tentaremos o quanto possível, usando a  

Imaginação 

Concentrados e com muita dedicação 

Aprendemos a ter a Matemática na palma da 

nossa mão. 

Alunos do 4ºC, 

EB1/JI/Creche Aprígio Gomes 
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A AVENTURA 

No dia do casamento da prin-

cesa e do príncipe, um dragão 

raptou a princesa Bruna e pren-

deu-a na torre do castelo. 

O príncipe tentou salvá-la mas 

precisou da ajuda de um jacaré 

para roer as grades da torre. 

O jacaré roeu as grades, mor-

deu o dragão e salvaram a prin-

cesa. 

Nessa antiga aldeia viveram 

felizes e ficaram amigos da joani-

nha Luísa.  

Estamos no final de mais um 

ano lectivo e o projecto EPIS 

esteve, mais uma vez,  presente 

na Cardoso Lopes. Para além 

dos alunos acompanhados pelas 

mediadoras, a escola teve opor-

tunidade de participar no programa de Vo-

luntariado com o Banco de Portugal. Nesse 

programa, 22 alunos do 7º ao 9º ano usufruí-

ram explicações de matemática nas instala-

ções do Banco de Portugal, todas as quartas-

feiras das 17h às 18h30. 

Para além disso, a EPIS 

contribuiu no sentido 

de proporcionar está-

gios curriculares na 

empresa GALP e na 

Câmara Municipal de 

Lisboa para os alunos 

dos Cursos CEF 
(Empregado Comercial 

e Jardinagem e Manu-

tenção de Espaços Verdes). 

A EPIS agradece à escola toda a sua disponi-

bilidade para receber os mediadores da 

Amadora nas suas instalações para reuniões 

e formação. 

EPIS na Cardoso Lopes 



O Teatro como Motor na Educação e para a Cidadania 

A viagem de Leonardo 

nossa presidente trata a todos com respei-

to…”; “…o salário mínimo do nosso País dá 

para as pessoas viverem com dignidade …”; 

“…o nosso país é a última passagem, abraços 

obrigatórios…”; “…a liberdade bebe-se de 

uma só vez...”; 

Tanto no país JUNTOS-E-MISTURADOS co-

mo no país PARAÍSO, os engenheiros, os pro-

fessores, ou outros quadros técnicos, 

(importantes para a economia) não foram as 

primeiras opções de escolha dos novos habi-

tantes. Os cegos, as pessoas com doenças 

contagiosas, ou que não podiam trabalhar não 

foram preteridos pelos Presidentes dos respe-

tivos países. Consideraram que todos eram 

importantes, para melhorar a solidariedade, e 

o avanço da Ciência. 

Como professora de Ciências Físico-Químicas, 

a viver os desafios profissionais da atualidade, 

fiquei agradavelmente surpreendida com os 
desempenhos destes alunos, deixei-me encan-

tar pela sua criatividade e irreverência. 

Parabéns aos alunos do 9º C 

CLeite 

Ao Zé Luís, o meu enorme agradecimento pela 

sua disponibilidade e pela paciência com os 

alunos nos momentos difíceis (porque também 

os houve). E por me ter, também, proporcio-

nado momentos de aprendizagem e de contac-

to com outras técnicas de ensino, ativas, apela-

tivas, mobilizadoras do conhecimento substan-

cial dos alunos, que ajudam o desenvolvimento 

de outras competências 

igualmente importantes no 

desenvolvimento do ensino 

e da aprendizagem. 

Página 11 

Ano IV                                  Edição II 
Da escola  para a escola… e para o mundo... 

como conduzir uma entre-

vista e alguns exercícios de 

colocação de voz. Aprende-

ram também quais os parâ-

metros de respeito pelo 

entrevistado (cantores, 

futebolistas, figuras públicas, familiares), os 

parâmetros relacionados com a privacidade e a 

importância do valor da notícia – “Experiência 

de sensibilização para o espaço sonoro”. 

Foram igualmente explorados/comentados 

resumos noticiosos e alguns vídeos sobre o 

tema em estudo. 

No módulo “Redução das Desigualdades”, 

foram realizadas as seguintes atividades: 

“Formar um País Novo – uma lei, uma imagem, 

um slogan”; “Criar uma Identidade - do conflito 

à integração, um nome, um verbo, uma marca”. 

Nestas atividades, a partir de imagens, tópicos 

para a criação de personalidades/novos habi-
tantes, os alunos experienciaram a função de 

deputados de uma comissão parlamentar de 

legislação, para produzirem as leis dos países 

que acabavam de nascer!... 

Os debates foram muito participados, muito 

apelativos do ponto de vista das argumenta-

ções. Os presidentes e os habitantes que aco-

lhiam os novos cidadãos defenderam os seus 

projetos com muita audácia, evidenciando um 

enorme sentido de justiça e de responsabilida-

de. Os alunos no exercício da cidadania parti-

lharam ideias e valores sobre o respeito pelas 

diferenças, quer ao nível das minorias étnicas, 

das opções sexuais, dos doentes, dos idosos, 

das crianças, das pessoas com deficiência e dos 

animais. 

Ainda retenho na memória frases como: “ …a 

Na décima quinta Mostra de Tea-

tro do Concelho da Amadora 

estreou,no passado dia 28 de 

maio, a peça da Casa do Teatro 

“A viagem de Leonardo, 

o Pacífico” 

“ Mas eu tenho uma natureza lutadora e não é 

um pequeno obstáculo que me deita abaixo…” 

Elenco:  Leonardo, o Pacífico – Beatriz 

Lança; Contadora de pequenas mentiras - 

Érica Neves; A mãe- Mariana Sousa; Fada – 

Fado - João Campos; Guarda do Caminho 

da Felicidade - Gabriel Dionísio; Duas Árvo-

res Falantes- Inês Maia, Catarina Pinheiro; 

Um casal de namorados (Ela e Ele) - 

Mariana Oliveira, João Campos; Fada Arco – Íris 

- Ana Carvalho; Criatura  dos Estalinhos - 

Sofia Almeida; Menina - Etmy Maira; Velhota 

- Catarina Pinheiro ; Maga da Lamparina- 

Catarina Simões; Fada  Mal - Encarada – Inês 
Maia; Fada Serenidade - Jessica Catalão; 

Fada Irreverente - Bruna de 

Jesus; Fada Interveniente- 

Bruna Sousa; Fada dos So-

nhos - Carina Costa; Duende 

– Gabriel Dionísio; Declama-

excessiva dependência tecnológica, da ditadura 

do lucro a qualquer custo. 

 

Uma Fábula sobre o Medo, a Coragem, a Ge-

nerosidade, o Poder da Vontade, a Sabedoria 

e o Otimismo. 

 ( Uma adaptação muiiiiito livre de “ Aventu-

ras de João Sem Medo” de José Gomes Ferrei-

ra) 

Os atores encantaram e ficaram cheios de 

orgulho, as professoras emocionaram-se, o 

público foi correto e aplaudiu com entusias-

mo! Os pais estavam encantados com os seus 

petizes. A Diretora marcou presença e con-

gratulou-se com o êxito e o momento de 

regozijo!   

 

 

 

 
 

 

 

 

Saudações Teatrais  Ermelinda Rôlo 

dora de Poema: “ As 

Fadas” de Antero de 

Quental - Katheline de Brito 

 “Pensar não faz falta. É 

muito cansativo!” 

Para assistirem à peça fo-

ram convidados os alunos, a cujas turmas per-

tenciam os elementos do Clube, todos os pro-

fessores com as respetivas turmas que se vo-

luntariavam para ir assistir à peça e todos os 

Professores e Funcionários que aí se pudessem 

deslocar, sem lesar os seus compromissos 

profissionais. A sala dos Recreios acolheu me-

ninos do Primeiro Ciclo, do nosso Agrupamen-

to, o 5º A e o 8º A e muitos pais e familiares 

orgulhosos dos nossos pequenos artistas. 

Leonardo é um jovem aventureiro que ousa 

descobrir os mundos que circundam as frontei-

ras de Ah - dos – Medricas. Deixa para trás o 

conforto e a segurança do lar materno e um 
futuro resguardado e parte em busca de si, dos 

outros, do desconhecido…Audaz, generoso, o 

nosso protagonista enceta uma viagem, cruzan-

do-se com personagens paradoxais que são 

apenas um pretexto para pôr a nu os excessos 

da globalização e do consumo desenfreado; da 

As autoras

Assim foi o desafio de DT 

de um CEF, prof. de CMA 

e um Projeto Aliciante… 

A turma 9º C, do Curso de 

Educação e Formação, do Itine-

rário de qualificação em Práti-

cas Técnico-Comerciais, saída 

profissional Empregado Co-

mercial, desenvolveu na disciplina de Cidada-

nia e Mundo Atual, em parceria com o grupo 

de teatro “Meia Dúzia de Oito”, representa-

do pelo José Luís Costa, ator formado em 

comunicação, um projeto sobre “O Teatro 

como Motor na Educação e para a Cidada-

nia”. 

Este trabalho decorreu ao longo dos três 

períodos, tendo sido realizadas várias ativida-

des inseridas no programa modular, nas ses-

sões de CMA e algumas vezes em DT/A. 

Assim, no módulo “Consumo Esclarecido”, as 
atividades foram sobre a importância do mar-

keting e da publicidade nas decisões dos con-

sumidores. No dia 15 de março assinalámos o 

Dia Internacional do Consumidor realizando 

painéis de comunicação sobre: “Breve carac-

terização da sociedade de consumo”, “Os 

direitos fundamentais dos consumidores”, “O 

papel das organizações de defesa dos consu-

midores”, “A legislação de proteção dos di-

reitos dos consumidores”, “Importância do 

marketing e da publicidade nas decisões dos 

consumidores. 

No módulo 

“Comunicação e os Me-

dia”, os alunos experienci-

aram diversas situações de 

entrevistas: como fazer, o que perguntar, 



As docentes do grupo de Física e 

Química, eu e a colega Carla Leite 

organizámos, este ano, mais um 

“Laboratório Aberto”, que decor-

reu na última semana de aulas do 

2º período. Esta atividade já se 

tornou uma rotina para os alunos 

do 3º ciclo, que aderem, cada vez com mais 

entusiasmo!  

Decorreu durante essa semana a exposição 
interativa na sala A5, destinada aos alunos que 

frequentam o 6ºano de escolaridade, o qual foi 

apresentada por alunos do 7º, 8º e 9ºanos, de 

acordo com os horários de aulas de turnos 

(aulas práticas/experimentais). O objetivo prin-

cipal desta atividade foi motivar os alunos que 

frequentam o 6º ano de escolaridade para o 

interesse por esta disciplina que se iniciará no 

próximo ano letivo. Esta exposição interativa 

foi organizada do seguinte modo: exposição de 

materiais e de aparelhos utilizados no laborató-

rio de Física e de 

Química; exposição 

de livros científicos 

de Física e Química 

existentes na BE/

CRE; seis espaços 

referentes à realiza-

ção de atividades 

“Estórias dos Prémios Nobel” foi o mais 

envolvente porque os alunos interagiram 

com o investigador e a curiosidade foi sus-

citada… 

 

Sobre o nosso convidado… 

Nascido a 18 de dezembro de 1977, José 

Artur Alves de Brito é licenciado em Enge-

nharia Biotecnológica pela Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias e 

Doutorado em Bioquímica - Bioquímica 

Estrutural pela Universidade Nova de Lis-

boa. 

Iniciou a sua carreira de investigação no 

Departamento de Engenharia Biológica da 

Universidade 

do Minho, 

dedicando o 

seu tempo à 

caracteriza-

ção de uma 

estirpe flocu-

lante de 

Kluyveromyces 

… Mais um ano e mais um “Laboratório Aberto”! 

O grupo de Ciências Físico-

Químicas por intermédio do 

ITQB promoveu, no dia 3 de 

abril no auditório da nossa esco-

la, uma palestra no âmbito da 

Semana do “Laboratório Aber-

to”, assinalando também o Ano 

Internacional da Cristalografia. 

Assim, recebemos o investigador José Artur 

Brito que nos falou sobre “Cristalografia e as 

Estórias dos Prémios Nobel”.  

A avaliação foi francamente positiva, pois os 

alunos e os profes-

sores presentes 

consideraram ter 

sido de excelente 

qualidade. Com este 

público não especia-

lizado, o Doutor 

José Brito partilhou 
e deixou bem patente o seu amor pela Ciência. 

Proporcionou aos alunos participantes infor-

mação privilegiada sobre alguns projetos de 

investigação desenvolvidos em Portugal e em 

parceria com outros países. Sensibilizou-os 

para a importância do conhecimento através 

da investigação e o seu impacto na sociedade, 

bem como estimulou a 

compreensão dos desa-

fios e as motivações 

dos cientistas ao longo 

de todo o processo de 

investigação. 

O momento das 

Cristalografia e as Estórias dos Prémios Nobel 

experimentais; ex-

posição de alguns 

trabalhos realizados 

neste ano letivo e 

em anos anteriores, 

des i gnadamente , 

frisos cronológicos 

da Química e da Física, diagramas de con-

ceitos, painel de comunicações e monta-

gens elétricas. 

No dia 3 de 

maio, organizá-

mos uma pales-

tra no auditório 

da Escola, com a 

presença do Dr. 

J o s é  B r i t o 

(Professor do 

ITQB) sobre o tema “CRISTALOGRAFIA E 

AS ESTÓRIAS DOS PRÉMIOS NOBEL”. 
Pretendemos com esta palestra proporcio-

nar aos alunos 

que assistiram, o 

conhec imento 

por alguns proje-

tos de investiga-

ção, os respeti-

vos temas e 

compreenderem 

marxianus para produ-

ção de uma endo-

poligalacturonase para 

aplicação na indústria 

vinícola. 

O Doutor José Brito 

está desde 2003 na 

Unidade de Cristalo-

grafia Macromolecular do Instituto de Tecnologia 

Química e Biológi-

ca. Elemento ativo 

do Laboratório de 

Cristalografia de 

Proteínas Mem-

branares, este 

investigador está 

também integrado 

em projetos de 

caracterização 

estrutural de proteínas envolvidas na resistência a 
antibióticos e caracterização do metabolismo do 

enxofre.  

 É especialista em técnicas de cristalização e deter-

minação estrutural por Cristalografia de Raios-X. 

 Além das Ciências Biológicas, o Doutor José Ar-

tur Brito está também envolvido em diversos estu-

dos de etnografia e folclore minhotos, sendo um 

conceituado especialista 

nesta temática e presença 

assídua nalguns colóquios e 

palestras da temática etno-

folclórica. 

Carla Leite 

MOINHOS AO VENTO 
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melhor os desafios e as motivações dos cientistas 

ao longo de todo o processo de investigação. 

Eu e a Carla Leite estamos convictas que a ativida-

de desenvolvida contribuiu para um maior interes-

se e conhecimento dos alunos do 6ºano pela disci-

plina de Ciências Físico-Químicas e que, para os 

alunos que participaram a palestra, os temas de 

caráter científico apresentado na perspetiva do 

investigador/cientista também despertou nos alu-
nos uma maior 

curiosidade para o 

progresso científi-

co, nomeadamente, 

da Química. 

Sandra Silva 

 



os alunos, apesar de todos os seus 

problemas, inerentes à adolescência e 

à vivência no bairro desfavorecido, 

viam na comunidade “escola inteira” 

algo e alguém que gostava deles e que 

gostava que eles gostassem dela, pelo 

que, embora muitas vezes com insu-

cesso, reconheciam nela essas virtudes 

e retribuíam com afetos.  

Nos dias de hoje, apesar das instala-

ções mui dignas e mui melhor equipa-

das e aprazíveis, parece-me que já não 

o fazem. Gostavam mais da escola, 

mais pobre, os outros alunos que vivi-

am com mais carências e menos opor-

tunidades do que os de hoje, que, por 

mal habituados, desprezam o bem que 

se lhes quer fazer e as oportunidades 

que lhes são ofertadas. 

Também me parece que os professo-

res e funcionários já não vestem tanto 

a camisola da escola como o faziam, 

pelo menos voluntariamente. Como só 

se pode vestir a camisola se o fizermos 

voluntariamente, porque quando obri-

gados, deixa de ser carolice e motiva-

ção intrínseca para passar a ser enfado 

e chatice, logo desmotivação, quem 

perde com isso é a comunidade esco-

lar em geral e os alunos em particular. 

Aproveito os 30 anos de experiência 

da nossa comunidade para lhe lançar o 

desafio de se auto-avaliar de se repen-

sar e reequacionar, não esquecendo 

que é uma instituição escolar pública e 

que as prioridades, enquanto tal, de-

vem ser eminentemente didácticas e 

pedagógicas. Penso que a reflexão será 

bem-sucedida se encontrarmos res-

postas para as seguintes questões: 

- Como levar os professores e funcio-

nários a vestirem novamente a camiso-

la da escola? 

- Como devolver aos alunos o gosto 

pela escola e por esta escola em parti-

cular? 

Parabéns comunidade escolar Cardoso 

Lopes! 

Bem hajam todos os que contribuem 

para o seu dinamismo passado e pre-

sente e, trabalharão para que o mesmo 

p e r s i s t a  n o  t e m p o !                                                                                                             

ORFonseca  

Foi em Setembro de 1991 

que aqui cheguei, ainda no 

século XX. Estou, portanto, 

à beira de completar 23 

anos de vida profissional 

dedicada a esta comunida-

de, dos quais 12 com funções em ór-

gãos de gestão. Encontrei um conjunto 

de edifícios, de predominância verde e 

que, por isso, combinava com a envol-

vente, que, excetuando a estação trans-

formadora da EDP e um edifício à fren-

te da antiga portaria, era dominada por 

montes e campos abandonados, de vez 

em quando e aqui e acolá, ocupados 

por rebanhos de animais que pastavam 

livremente. 

Os acessos à escola eram precários, 

reduzidos, mal iluminados e sem trans-

portes públicos. Eram difíceis de cum-

prir, especialmente durante o inverno, 

onde as pessoas e a lama preenchiam 

os caminhos que atravessavam os mon-

tes. 

O espaço interior, já com as atuais gale-

rias mas sem a cobertura entre os pavi-

lhões A e B, era despido de vegetação 

ajardinada. Algumas árvores sarapinta-

vam de verde o espaço e permitiam 

esconder-nos do sol nas alturas de es-

tio. Não existiam balneários, improvisa-

dos em casas de banho, para apoiarem 

as atividades físicas que se concentra-

vam num campo exterior cimentado e 

outro em terra batida, onde hoje se 

encontram os balneários e um campo 

alcatroado. 

As salas de aula eram austeras e frias, 

despidas de elementos didácticos e aco-

lhedores e com mobiliário velho e gas-

to. Os recursos educativos disponíveis 

eram parcos. Apenas os velhos quadros 

negros e giz e um ou dois retroprojeto-

res por pavilhão de aulas, tantas vezes 

com lâmpadas fundidas. A biblioteca 

escolar era uma miragem, substituída 

por uma pequena sala com alguns, pou-

cos, livros. Alguns mapas, materiais di-

dáticos inventados e criados pelos do-

centes, um projetor de slides e um de 

opacos, completavam o manancial de 

recursos didáticos à disposição. 

Como facilmente se constata, eram 

bem diferentes as condições de traba-

lho que professores e funcionários dis-

punham, comparativamente com as 

de hoje, onde à beira de se poder 

começar a utilizar um moderno pavi-

lhão desportivo, já por duas vezes 

inaugurado, se está apenas à distância 

de um clique de obter o recurso 

educativo mais moderno, apelativo e 

adequado a qualquer dos conteúdos 

e se têm disponíveis equipamentos, 

recursos e instalações acolhedoras, 

apelativas e adequadas à função a que 

se destinam. 

Não obstante, e talvez porque a ca-

rência aguça o engenho, foi com a 

precaridade de condições que se 

construiu um passado histórico que 

orgulha todos quantos por cá passa-

ram, e que se educaram integral e 

construtivamente várias gerações de 

famílias da Mina, e não só. 

Esta sempre foi uma comunidade que 

serviu populações de perfil socioeco-

nómico baixo e com múltiplas ori-

gens. Servimos com o mesmo pundo-

nor nacionalidades, raças e confis-

sões religiosas diferentes. Chegámos 

a ser acusados de servir melhor os 

não lusos do que os autóctones. Fo-

mos uma escola multicultural, norte-

ada pelo lema “todos diferentes, to-

dos iguais” e, por isso, em alguns mo-

mentos do nosso passado, demos 

mais visibilidade à cultura e etnografia 

dos alunos estrangeiros que apadri-

nhámos, predominantemente do 

continente Africano, do que aos nos-

sos valores e costumes.  

Suprimimos a escassez de recursos, 

com dedicação, criatividade e enge-

nho. Vestimos a camisola da escola 

sem olhar às contrapartidas. Valori-

zámos as qualidades humanas e apos-

támos no relacionamento interpesso-

al assertivo. Fomos uma escola prio-

ritariamente de valores morais e hu-

manos, mais do que construtora de 

conhecimento, não obstante muitos 

dos nossos alunos terem conseguido 

formar-se superiormente. Os valores 

e os afetos sobrepunham-se, quase 

sempre, às avaliações sumativas. 

Apesar de singela, e talvez por isso, a 

escola (professores e funcionários 

incluídos) oferecia disponibilidade e 

dedicação voluntárias. Parece-me que 

30 ANOS DE VIDA EDUCATIVA! PARABÉNS COMUNIDADE ESCOLAR.  

pessoal, transmissível... 
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Achei algumas interpretações um pouco exagera-

das... 

(Fátima Brito, nº 8, 9ºA) 

Os atores conseguiram animarmos e ao mesmo 

tempo passar a mensagem fundamental da obra. 

Gostei muito da atuação do Parvo, do Diabo, do 

Frade e da sua Florença, e ainda do Corregedor. 

(Kassandra Dias, nº 14, 9ºA) 

Gostei tanto que, se puder, voltarei a ver a peça. 

As minhas personagens favoritas foram o Judeu, o 

Sapateiro e o Diabo. 

Consegui perceber por que razão os alunos repe-

tentes de 9º ano voltaram a querer repetir a ex-

periência. 

(Catarina Pintado, nº 5, 9ºA) 

Houve muitas coisas que me impressionaram e 

que não esperava ver. Destaco a interação com o 

público, os elementos da atualidade e a o Parvo a 

dançar em cima de duas cadeiras da plateia... 

(O. Samuel Beuran, nº 23, 9ºA) 
Destaco o trabalho desempenhado pelo Diabo ao 

longo de toda a representação teatral. 

(Máximo Silveira, nº 19, 9ºA) 

Gostei mais da representação do ano passado, 

porque achei que os atores foram melhores na 

interpretação dos seus papéis. No entanto, o 

facto de ter assistido pela segunda vez a este 

espetáculo permitiu-me relembrar e compreen-

der mais algumas coisas. 

(Rute Furtado, nº 21, 9ºD) 

Tenho 16 anos e foi a primeira vez que fui ao 

teatro. Não pensava que fosse tão interessante. 

Gostei muito da sensação de estar perto dos 

atores. 

Ri-me imenso com o Diabo. 

(Onildo Borges, nº 20, 9ºD) 

A primeira vez que fui ao teatro foi no ano letivo 

passado. Repeti a experiência e a peça e valeu a 

pena. No entanto, gostei mais da representação 

do ano passado. 

(Gabriela Avelino, nº 10, 9ºD) 

Foi a segunda vez que vi esta peça e também a 

segunda vez que fui ao teatro. E gostaria de ir 

mais vezes porque acho tudo lindo e maravilhoso. 

Gostei da representação deste ano, mas ainda 

gostei mais da do ano passado. 

(Felismino Djú, nº 9, 9ºD) 

A ida ao teatro foi muito melhor do que estava à 

espera! Gostei muito do Diabo, do Parvo, do 

Enforcado e do Anjo. 

(Adérito da Veiga, nº 1, 9ºD) 

Gostei de todo o espetáculo e de todas as perso-

nagens. Ri-me e diverti-me muito! 

(Noel Monteiro, nº 19, 9ºD) 

Comparativamente ao ano passado, achei a repre-

sentação mais fraca este ano. A Alcoviteira, por 

exemplo, não sabia todo o texto de cor. Mas 

valeu a pena voltar! 

(Ívina Correia, nº 26, 9ºD) 

A peça é boa e a representação ainda melhor! 
O Diabo representava muito bem o Mal! 

(Diogo Branco, nº 7, 9ºD) 

Foi uma grande representação. 

Adorei o Corregedor! Pena que tenha ido parar 

ao Inferno... 

(Bruno Neto, nº 4, 9ºD) 

Eu adorei a peça. Foi a segunda vez que fui vê-la. 

Os atores são fantásticos, entusiastas e dedicados, 

E muitos professores, assistentes técnicos, 

assistentes operacionais e técnicos superiores 

passaram também. Uns já partiram. Outros 

aposentaram-se. Outros, por força dos con-

cursos de pessoal, encontram-se a desempe-

nhar funções noutras escolas ou abraçaram 

outros projetos.  

...E todos eles deixaram a sua marca! 

Dez anos depois da criação do Agrupamento, 

é tempo para refletir: que conquistas fizemos? 

Que barreiras ultrapassámos? O que aprende-

mos? Quais foram os ganhos? Qual é a nossa 

identidade? E, acima de tudo, para onde quere-

mos ir e como vamos fazer? Fica o desafio! 

Sónia Baptista 

e a peça é divertida! Aconselho a toda a gente! 

(Ana Catarina Pereira, nº 3, 9ºD) 

Foi muito bom ter voltado a ver a representa-

ção do Auto da Barca do Inferno. 

Gostei sobretudo do Diabo que julgo ter o 

papel mais difícil, pois está sempre em cena do 

início ao fim da peça. 

(Edmilson dos Santos, nº 19, 9ºD) 

Fois a segunda vez que vi esta peça e não há 

como não gostar dela! 

Quer os atores quer os espetadores estiveram 

à altura. Eles foram excelentes... Os alunos 

gostaram, aplaudiram e riram. 

Não quero voltar a chumbar, mas gostaria de 

voltar a vê-la! 

(Márcia Lima, nº 15, 9ºD) 

Achei a peça bastante divertida.  

Em particular, gostei das representações do 

Diabo e do Parvo. A representação do Anjo 

não causou tanta sensação. 
Adorei o facto das personagens interagirem 

com o público. O Parvo aparecer a cantar e a 

dançar foi um dos melhores momentos. 

Acho que a ida ao teatro ajudará bastante à 

compreensão da peça e aconselho todos aque-

les que puderem a não perder uma experiên-

cia como esta. 

(Ana Margarida dos Santos, nº 2, 9ºB) 

Gostei muito da representação da peça de 

teatro de Gil Vicente, desde logo porque o 

seu argumento se relaciona com o juízo final: 

um Anjo e um Diabo avaliam o passado das 

almas e decidem sobre quem vai para o Infer-

no e quem vai para o Céu. 

Não gostei muito do Anjo, porque considero 

que não contribuiu muito para o enriqueci-

mento da ação. 

Preferi claramente o Diabo e o Parvo. O Dia-

bo por ter sido a personagem mais dinâmica e 

cativante e o Parvo por ser muito engraçado. 

Muito interessante foi também a interação dos 

atores com o público. 

Sem dúvida que o visionamento desta repre-

sentação teatral facilitará a compreensão da 

obra. 

(Ricardo Cabaço, nº 18, 9ºB) 

Auto da Barca do Inferno (continuação) 

ESPAÇO  COMERCIAL 
Pela segunda vez este ano, o Espaço 

Comercial “Preto no Branco” esteve 

aberto a 

toda a 

comuni-

dade 

escolar 

de 31 de 

Março a 

04 de 

Abril, desta vez com a colecção de 

primavera/verão.  

Os alunos do 9ºC (CEF), do curso de 

Empregado Comercial, no âmbito 

das Técnicas de Atendimento, arran-

jaram o contentor para o seu espaço 

comercial, onde estiveram por tur-

nos, a vender 

artigos varia-

dos.  

Os alunos 

gostaram da 

experiência e 

esperam estar 

aptos a aplicar 

futuramente, as competências apre-

endidas ao longo do curso. 

 M. Armanda Dias   


