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FACE AO DOURO 

A venda deste número do Face ao Douro reverte a favor do 
CLUBE DE SOLIDARIEDADE 

Decorridos 20 anos após o lançamen-
to do primeiro número do Face ao Dou-
ro e quando iniciamos a caminhada para 
a maioridade queremos alicerçar-nos 
como uma das referências da nossa Co-
munidade Educativa. 

Tal como afirmamos no último núme-
ro, como jornal escolar procuraremos 
sempre dar voz aos alunos, ser a memó-
ria futura das suas atividades, reportar as 
suas iniciativas, os seus êxitos…, mas 
procuraremos sempre envolver cada vez 
mais a Comunidade. 

Assim, tal como tínhamos noticiado, 
iniciamos a rubrica Comunidade dando a 
conhecer uma das mais prestigiadas insti-
tuições locais, a Sociedade Filarmónica de 
Crestuma.  

Uma outra vertente que procuraremos 
diligenciar no mais curto espaço de tem-
po é a divulgação daqueles que foram e 
continuam a ser “Diogos”, os nossos 
antigos alunos, destacando os seus êxi-
tos, seja ao nível desportivo, cultural, 
profissional ou outros…  

Motivar a leitura do Face ao Douro, 
divulga-lo e promove-lo são nossos pro-
pósitos, tanto mais que ao contribuirmos 
para a sua aquisição estamos a colaborar 
com o projeto solidário que é o Clube de 
Solidariedade. 

Escrevemos na edição de junho que 
queríamos penetrar mais profundamente 
na sociedade que nos rodeia, embora 
mais lentamente do que gostaríamos 
estamos a consegui-lo, nomeadamente 
com o apoio da Direção ao divulgar pu-
blicamente o projeto, mas contamos 
também consigo que é nosso leitor, cola-
bore divulgando o Face ao Douro entre 
os seus familiares e amigos. 

A equipa do FD conta consi(ti)go. 
 
Uma nota explicativa à continuada 

referência à figura de Diogo de Macedo 
na edição de novembro do Face ao Dou-
ro. Ela resulta das comemorações do Dia 
do Patrono e ser nosso dever, nossa 
obrigação, transmitir aos mais novos um 
mínimo de referências biográficas e artís-
ticas sobre a sua figura, pois ele é a nossa 
primeira referência e um dos fatores 
aglutinadores da nossa Comunidade 
Educativa. 

 
A equipa do Face ao Douro 

Parte I 
 

Quisera a sorte que este fosse o bole-
tim dos vinte anos do jornal Face ao 
Douro . 

Vinte anos de acontecimentos, de 
registo soberbo das histórias que fize-
ram  e fazem esta nossa comunidade. 

O jornal escolar Face ao Douro está 
de parabéns. E, com ele, estão, igual-
mente de parabéns todos os que o cria-
ram, que o alimentaram de informações, 
textos, fotos e que, ao longo destes vinte 
anos fizeram com que crescesse tranqui-
lo, mas harmonioso. Diríamos que ago-
ra, já maduro, o Face ao Douro revela 
toda a sua personalidade, a sua faceta 
nobre e a sua energia sempre renovada e 
renovável. Dar a voz aos alunos, sim, 
mas dar a voz, também, à comunidade. 
É, por isso, uma feliz iniciativa, esta do 
Face ao Douro, de dar um espaço às 
instituições locais nossas parceiras. A 
Sociedade Filarmónica de Crestuma - do 
alto dos seus quase 100 anos de existên-
cia - é uma lição para nós de tenacidade, 
de persistência, de bem-fazer ao outro 
através dos mistérios da música e da 
paleta de cores que esta desperta em nós. 

De igual valor, a vontade de ir à des-
coberta dos que já passaram pela Diogo 
de Macedo (e ficam “Diogos” para sem-
pre) faz-nos pensar na imensidão de 
alunos, professores e outros colaborado-
res que se fizeram nas nossas escolas. 
Que riram e choraram nas salas de aula, 
que correram e saltaram nos recreios das 
nossas escolas, que descobriram mundos 
extraordinários nas visitas de estudo e se 
descobriram ao longo dos tempos en-
quanto cresciam nas interações proporci-
onadas pela sua juventude. 

Todos se fizeram “Diogo”. 
 

Parte II 
 

É, por isso, natural que a minha pena 
discorra com naturalidade para outro 
aniversário. Com certa curiosidade, evo-
co outro acontecimento marcante que 
cumpre os seus vinte anos. 

Foi em 1995 - há 20 anos atrás - que, 
acertadamente, os órgãos responsáveis 
pela escola secundária de Olival propu-
seram a atribuição do nome de Diogo 
Cândido de Macedo para seu patrono. 
Reza o Despacho 11-XIII/ME/95, assi-
nado em 8 de novembro desse ano de 
1995, pelo então ministro da educação, 
Eduardo Marçal Grilo, “de inteira justiça 
a proposta do conselho diretivo da Esc. 
Sec. de Olival, Vila Nova de Gaia, com a 
concordância da Câmara Municipal, no 
sentido da atribuição do nome de Diogo 
de Macedo ao referido estabelecimento 
de ensino”. 

 

Parte III 
 

Deixo-vos a curiosidade de lerem este 
muito interessante Face ao Douro até ao 
fim, mas não sem antes vos referir o 
que, no meu entender, têm de comum 
estes 20 anos de Face ao Douro e os 20 
anos de Diogo de Macedo enquanto 
nosso patrono: ambos comungam, na 
sua centralidade, a visão, o empenho e 
determinação do nosso professor, colega 
e amigo: Dr. Manuel Filipe Sousa. 

São fruto do seu trabalho todos estes 
20 anos. Parabéns e obrigado Manuel 
Filipe. 

 
Carlos Silva 

FACE AO DOURO  
SEMPRE CON(SI)TIGO  

2ª PÁGINA FACE AO DOURO 
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É possível afirmar que o nosso planeta 
está a ficar doente e não vai melhorar se 
ficarmos de braços cruzados. Mas as 
alterações climáticas não são uma doen-
ça. No caso de várias doenças mais com-
plicadas, são os cientistas que vão procu-
rar encontrar uma cura. Quanto às alte-
rações climáticas todos nós somos im-
portantes e podemos desempenhar um 
papel fundamental.  

Já há várias mudanças que se fazem 
sentir. Deste 1976 têm-se registado alte-
rações na temperatura. Aumentou, por 
exemplo, a frequência dos dias mais 
quentes (1). Globalmente, em cada ano, 
chove cada vez menos e, quando chove, 
chove a valer!  

Então podemos imaginar que qualquer 
um de nós pode vestir uma capa – a de 
super-herói do planeta. Não são precisos 
grandes esforços, bastam por vezes pe-
quenas ações no nosso dia-a-dia. E 
quanto mais pessoas nesta batalha, me-
lhor para o ambiente.  

A escola, que tem muita gente, é um 
dos locais ideais para a luta contra as 
alterações climáticas. Professores, alunos 
e restante comunidade escolar podem 
passar a palavra, sensibilizar para este 
tema e pensar no que é possível ser feito. 
Que ações podemos fazer? 

Comecemos pelas medidas de mitiga-
ção das alterações climáticas. São ações  

que permitem uma redução da emis-
são de gases com efeito de estufa para a 
atmosfera, nomeadamente o dióxido de 
carbono (CO2).  

Alertar para os impactos das alterações 
climáticas no nosso planeta e mostrar 
que há coisas que podemos fazer é mui-
to importante. E é possível fazer isso 
mesmo numa conversa entre colegas no 
recreio ou entre professores à hora de 
almoço. Se reciclamos em casa, por que 
não falar sobre isso e incentivarmos os 
outros a fazê-lo? É um exemplo de me-
dida de mitigação das alterações climáti-
cas. Porquê? Na produção de novas fo-
lhas de papel, sacos de plástico ou garra-
fas de vidro, é utilizado material virgem. 
Neste caso, falamos da madeira para 
produzir papel, petróleo para o plástico e 
areia de sílica e outros materiais no caso 
de uma garrafa de vidro. Estamos então 
a consumir recursos naturais do nosso 
planeta, que são finitos, e também ener-
gia necessária para a sua exploração e 
transformação.  

Este consumo, se tiver origem em 
combustíveis fósseis, irá implicar a emis-
são de grandes quantidades de dióxido 
de carbono para a atmosfera. A recicla-
gem é importante, pois estamos a pou-
par recursos e a gastar, por consequên-
cia, muito menos energia.  

Poupar água também é uma medida de 
grande importância. Quando lavamos as 
mãos, devemos fechar a torneira no mo-
mento em que estamos a passá-las por 
sabão, por exemplo. Poupar água é tam-
bém poupar energia. É que esta é neces-
sária no tratamento e transporte deste 
recurso até estar disponível para o utili-
zarmos. Por isso, com esta medida con-
seguimos evitar o desperdício de um 
bem que é cada vez mais escasso. Ao 
mesmo tempo, reduzimos também a 
nossa pegada de carbono.  

Todos nós deixamos a nossa pegada. 
Esta consiste na quantidade de dióxido 
de carbono que cada um de nós produz 
com as suas atividades diárias, contribu-
indo para a emissão de gases de efeito 
estufa para a atmosfera.  

“Como vamos lidar com os efeitos 
das alterações climáticas que já se 
fazem sentir?” 

Conversar sobre este tema, convidar 
um especialista a ir à escola falar sobre as 
alterações climáticas ou até o simples 
convite que motivou a escrita deste arti-
go são, por si só, ações importantes e 
constituem medidas de adaptação às 
alterações climáticas.  

Mitigação e adaptação são dois concei-
tos que geralmente ainda não são explo-
rados nos manuais escolares, mas que 
começam a estar cada vez mais na 
“moda”. Apelam ao papel dos cidadãos 
e também dos cientistas, que muito têm 
estudado este tema. Os especialistas 
procuram também eles perceber que 
medidas de adaptação e de mitigação 
podemos adotar. O termo “adaptação” 
remete desde logo para o verbo 
“adaptar”. É o que temos de fazer quan-
do não podemos evitar alguns dos efei-
tos das alterações climáticas.  

NATAL - TEMPO DE SER BOM  FACE AO DOURO 

COMO SER “S UPER -HERÓI” E AGIR CONTRA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Foto: Flickr/Akuppa John Wigham 

Foto: Clima@EduMedia 

O urso polar é uma das espécies a nível mundial 
mais afetadas pelas alterações climáticas.  
Foto: Flickr/Christopher Michel  

Salamandra-lusitânica  é uma das espécie afetadas 
em Portugal pelas alterações climáticas.  
Foto: Flickr/Javier Ábalos Alvarez 
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Estas medidas tentam responder à 
questão: “Como vamos lidar com os 
efeitos das alterações climáticas que já se 
fazem sentir?”. Neste caso, também é 
possível dar uma resposta. Eis um exem-
plo: criar um clube pelo ambiente, com a 
participação de alunos e professores, 
para apresentar à direção da escola pro-
postas de soluções para o estabelecimen-
to de ensino. Se chover intensamente, 
como prevenir na escola uma possível 
inundação? Estará a escola preparada?  

Mas não somos só nós, humanos, a 
ser capazes de nos adaptarmos. Outras 
espécies, de animais e de plantas, estão 
também já a usar estratégias para sobre-
viver às mudanças no clima. O que estão 
a fazer os animais para se adaptarem? 
No caso português, estão a deslocar-se 
de sul para norte, em busca de tempera-
turas mais favoráveis. O que está neste 
momento a preocupar os especialistas 
em Portugal são precisamente as espé-
cies que já estão o mais possível a norte, 
como é o caso da salamandra-lusitânica 
(Chioglossa lusitanica), e que já não têm 
como se deslocar pelos seus próprios 
meios. Esta espécie poderá estar ameaça-
da no futuro devido às alterações climá-
ticas.  

Em casa ou na escola, alunos, profes-
sores e restante comunidade escolar 
podem ter um papel ativo. Os média, ou 
seja, os jornais, a televisão e a rádio, tam-

bém desempenham uma importante 
função: a de nos informarem constante-
mente. Nos últimos tempos, muito se 
tem falado sobre este tema. É funda-
mental estarmos atentos ao mundo que 
nos rodeia para podermos ser cidadãos 
participativos; ao saber mais sobre ciên-
cia e debatermos os assuntos de forma 
fundamentada, fazemos a diferença. Os 
alunos também podem ter um papel 
como produtores de informação, que 
pode ser divulgada através deste jornal 
que estão a ler. O jornal escolar é um 
importante canal para a comunicação 
com colegas e professores. Podem parti-
cipar, escrevendo artigos resultantes de 
pesquisa na Internet, em páginas credí-
veis, e de entrevistas a especialistas, atra-
vés de videoconferência ou presenciais.  

Neste aspeto, os professores também 
podem incentivar a criação de conteú-
dos, ao convidar investigadores a vir à 
escola para abordar estas e outras temáti-
cas. Este é o objetivo e o propósito da 
existência do Clima@EduMedia – que 
todos possam aprender mais utilizando 
os média, através da leitura ou da produ-
ção de conteúdos. Esta última pressupõe 
um processo jornalístico que envolve 
procura de informação, análise, entrevis-
ta e redação. Estimular, aprender, sensi-
bilizar e educar para as alterações climáti-
cas é a mensagem que queremos reper-
cutir por cada escola, deixando uma 
“pegada” positiva, esperamos nós, em 
cada uma delas.   

 

(1) F. D. Santos, K. Forbes, R. Moita 
(editores). Mudança Climática em Portugal. 
Cenários, Impactes e Medidas de Adaptação 
– SIAM. Sumário executivo e Conclusões. 
Gradiva, Lisboa, 2001 
 

Renata Silva e 
Margarida Marques 

 

Renata Silva é formadora e jornalista 

no projeto Clima@EduMedia. Deu for-
mação, no âmbito da Formação Relâm-

pago, na área dos média e produção de 
conteúdos sobre alterações climáticas, a 
dez das 30 escolas envolvidas, entre as 
quais a Escola Secundária Diogo de Ma-
cedo. Terminou o mestrado em Ciências 
da Comunicação: Cultura, Património e 
Ciências pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto em 2012, tendo 
já realizado vários trabalhos jornalísticos 
em texto e audiovisual na área da comu-
nicação e jornalismo de ciência, com a 
participação no Ciência 2.0, projeto de 
comunicação de ciência da mesma uni-
versidade.  

 

Margarida Marques é bolseira de 

invest igação no pro jeto Cl i-
ma@EduMedia e faz parte da equipa 
pedagógica do MOOC (Massive Online 
Open Course) “As alterações climáticas 
nos média escolares”, tendo desenvolvi-
do diversos materiais e recursos para 
ensino das alterações climáticas em sala 
de aula, recorrendo ao uso dos média. 
Terminou o doutoramento em Didática 
e Formação (3º ciclo) na Universidade 
de Aveiro em 2014 com a tese 
“Comunidades de prática online: contri-
butos para a prática letiva - Um estudo 
de caso no âmbito da Educação em Ci-
ência  envo lvendo professores 
e investigadores”. Possui a licenciatura 
em Ensino de Biologia e Geologia pela 
mesma universidade e já lecionou em 
Portugal e Inglaterra. 

Através da página do projeto é possí-
vel acompanhar o trabalho desenvolvido 
e consultar os trabalhos realizados pelos 
alunos das várias escolas envolvidas:  

 
http://www.climaedumedia.com 
  
O projeto Clima@EduMedia (ver 

página 5) está integrado no Programa 
AdaPT, gerido pela Agência Portuguesa 
do Ambiente, IP (APA, IP), enquanto 
gestora do Fundo Português de Carbono 
(FPC), e é cofinanciado a 85% pelo 
EEA Grants e a 15% pelo FPC. 

Os alunos fizeram entrevistas a especialistas no 
âmbito da Formação Relâmpago dada em 30 
escolas a nível nacional.  
Foto: M. Brandão  

 FACE AO DOURO 

http://www.climaedumedia.com
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O Clima@EduMedia é um projeto 
desenvolvido pela Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto ao abrigo do 
Programa “AdaPT - Adaptando Portu-
gal às Alterações Climáticas", com a 
missão de apoiar a educação nacional em 
matéria de mudanças climáticas, através 
do uso dos média. 

O objetivo consiste em promover 
abordagens inovadoras para o ensino e 
aprendizagem dos conteúdos ligados às 
alterações climáticas em diferentes esco-
las nacionais, dando particular destaque 
às áreas da adaptação e da mitigação. 

Com o apoio dos média escolares, o 
Clima@EduMedia quer ensinar os estu-
dantes a produzirem conteúdos mediáti-
cos sobre alterações climáticas, com o 
objetivo de promover a aprendizagem 
através da prática e da aproximação dos 
conteúdos ao quotidiano. 

Com esta metodologia de ensino, os 
alunos serão capazes de assimilar as ma-
térias, pensar em soluções de adaptação 
e de mitigação para as suas escolas e 
localidades e, ainda, de comunicar as 
suas ideias com a comunidade em geral. 

O projeto envolve várias etapas, desde 
a criação de uma plataforma online de 
partilha de informação entre escolas e 
público em geral, até à realização de 
formações quer para professores quer 
para alunos. 

No final do projeto, existirá um con-
curso nacional que premiará as melhores 
ideias de adaptação e mitigação desen-
volvidas pelos estudantes em meio esco-
lar. 

O Clima@EduMedia foi desenhado 
de acordo com a "Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas" – 
ENAAC e é financiado através do pro-
grama EEAGrants. 

 

A utilização dos média no ensino 
comporta inúmeras vantagens e o seu 
valor pedagógico é cada vez mais reco-
nhecido pela comunidade educativa. A 
introdução dos meios de comunicação 
nas escolas ocorre habitualmente de 
duas formas: pela exibição em sala de 
aula de peças mediáticas relacionadas 
com os conteúdos lecionados e pelo 
incentivo dado aos alunos para assumi-
rem o papel de jornalistas e produzirem 
conteúdos mediáticos sobre as matérias 
ensinadas. 

Esta é uma abordagem vantajosa, pois 
estimula uma aprendizagem ativa e colo-
ca o estudante na posição de recetor/
criador de produtos mediáticos. 

No âmbito das Alterações Climáticas, 
os média podem ser um grande auxílio, 
porque: 

- Ajudam a compreender a complexi-
dade das Alterações Climáticas, nomea-
damente as controvérsias que rodeiam o 
tema; 

- Auxiliam a ganhar consciência sobre 
a urgência de adotar medidas de adapta-
ção e de mitigação a nível local e global; 
- Ajudam a formar uma posição sobre o 
assunto; 

- Fomentam a Literacia Científica do 
estudante; 

- Estimulam o estudante a pesquisar 
sobre a temática para poder produzir 
conteúdos mediáticos sobre o aqueci-
mento global, por exemplo. 

É esta a filosofia que o Cli-
ma@EduMedia quer implementar nas 
instituições de ensino portuguesas.  

in Clima@EduMedia, O Projeto  
 

Foi por se reverem nestes princípios 
que a Direção do AEMO e a equipa 

coordenadora do jornal Face ao Douro, 
a que se juntaram os professores Manuel 
Brandão, Helena França e Idalina Neves, 
se associaram ao projeto desenvolvido 
pela Faculdade de Letras da Universida-
de do Porto e desafiaram alunos de dife-
rentes anos de escolaridade a participa-
rem numa ação de formação - FORMA-
ÇÃO RELAMPAGO - que teve lugar 
nos dias 21 e 28 de outubro e da qual  

CLIMA@EDUMEDIA -  OS MÉDIA E O ENSINO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICA S  

CURIOSIDADES 
Sabias que… 
...em 1988 foi constituído o Intergover-
nmental Panel On Climate Change 
(IPCC), pelas Nações Unidas e pela 
Organização Meteorológica Mundial, 
para rever e avaliar a investigação cientí-
fica realizada na área das alterações cli-
máticas a nível mundial? O IPCC publi-
ca periodicamente relatórios referentes à 
análise efetuada, os quais são relevantes 
para decisores políticos, cientistas e pú-
blico em geral.  
 

...a temperatura média global da superfí-
cie (terrestre e dos oceanos) sofreu um 
aquecimento de 0,85ºC [de 0,65 a 
1,06ºC] no período de 1880 a 2012? 
 

...a emissão contínua de gases com efei-
to de estufa está a intensificar o aqueci-
mento global e mudanças duradouras no 
sistema climático? Por sua vez, estes 
estão a aumentar a probabilidade de 
ocorrência de impactos graves, generali-
zados e irreversíveis para pessoas e 
ecossistemas, tal como cheias, ondas de 
calor, extinção, etc..  
 

...na última vez que as regiões polares 
estiveram significativamente mais quen-
tes do que na atualidade, por um perío-
do prolongado (há cerca de 125 mil 
anos atrás), a redução do volume de gelo 
polar conduziu a uma subida de 4 a 6 m 
do nível médio global do mar?  
 

...ao longo da história da Terra ocorre-
ram diversos processos de alterações 
climáticas? O que é diferente no proces-
so atual, em relação às alterações climá-
ticas históricas, é o facto de o ritmo a 
que estão a ocorrer nos nossos dias ser 
muito superior e pouco usual, em rela-
ção ao verificado no passado. 
 

In Curiosidades, Clima@EduMedia 

NATAL - TEMPO DE SER BOM  FACE AO DOURO 

(Cont. pag.  9) 
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zona da Ribeira do Porto, as Caves do 
Vinho do Porto, as nossas praias na 
frente marítima e a Casa Museu Teixeira 
Lopes. 

No ambiente familiar os nossos novos 
“irmãos e irmãs”, depararam-se com a 
realidade de “ser português”, provando a 
nossa gastronomia, por exemplo, “that 
weird white thing” (bacalhau) e ainda 
“that thing that looks like sausa-
ges” (salpicão, chouriço). Connosco 
também aprenderam algum vocabulário 
português e, com algum esforço, muitas 
das nossas músicas tradicionais. Além 

 26  A 31  OUTUBRO—ALUNOS BELGAS NO AEDMO 

Na semana de 25 a 31 de outubro, a 
nossa comunidade escolar teve a honra 
de receber, no seio das nossas famílias e 
no próprio ambiente escolar, quinze 
estudantes de Geel, Bélgica. 

Assim que o autocarro, que trazia os 
nossos novos colegas, estacionou frente 
à nossa escola, fomos invadidos por uma 
onda de nervosismo que rapidamente foi 
ultrapassada no momento em que tive-
mos a oportunidade de conviver com 
eles. 

Apesar do estado do tempo não ter o 
sido mais propício, com a ajuda de Junta 
de Freguesia da União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma e da 
Câmara Municipal, tivemos uma semana 
repleta de convívio e visitas de estudo. 
Desta forma pudemos mostrar-lhes um 
pouco das comunidades onde se localiza 
a nossa escola, o estádio do Dragão, a 

disso, tiveram a experiência de se diverti-
rem da forma que os jovens portugueses 
se entretêm, em saídas e convívios orga-
nizados pelos alunos. 

Vivemos uma semana extraordinária e 
nada poderia ser concretizado sem a 
ajuda da direção escolar e das nossas 
famílias. Contudo, não podemos deixar 
de agradecer e enaltecer o trabalho e 
empenho das mentoras do intercâmbio, 
as incansáveis, Marta Cordeiro e Isaura 
Pereira., pois elas trabalharam imenso 
para a concretização deste projeto, 
“deram a cara por nós” e não deixaram 
que nada corresse mal! 

Graças ao esforço de todos os interve-
nientes referidos, criamos amizades com 
pessoas espetaculares e aprofundamos 
os nossos conhecimentos acerca do local 
onde residimos. Por isso, estamos imen-
samente gratos. Nenhum de nós vai de 
nenhuma maneira esquecer esta experi-
ência! 

MENSAGEM 
Adoramos presenciar 
os alunos e experimen-
tar, nós próprios, pro-
fessores belgas, todas 
as atividades que fize-
ram parte deste inter-

câmbio, assim como as diferenças de 
estilo de vida entre os nossos países. 
Pudemos, no entanto, constatar as nos-
sas semelhanças e principalmente apreci-
ar a companhia das famílias que nos 
receberam. 

Gostaria muito de dizer “obrigada”, 
por todos os vossos preparativos, as 
adequações “last minute” por causa da 
chuva, a forma como comunicaram com 
as famílias portuguesas e principalmente 
pela forma como nos acolheram a nós, 
professores, nas vossas casas.  

Procuraremos fazer o nosso melhor 
para preparar a vossa estadia cá, na Bél-
gica, na próxima primavera. 

Um obrigada muito sincero, para as 
professoras que nos acolheram, para a 
direção da escola para o grupo de pro-
fessores envolvidos nas atividades e 
todos os outros que nos acolheram tão 
bem. 

Os nossos cumprimentos para todos e 
toda a escola. 

Prof. Liesbeth 

O Saint - Dimpna College é uma 
escola católica do ensino secundário 
com um ambiente bastante cordial, aber-
ta tanto a rapazes como raparigas que 
optam pela segunda e terceira fase na 
pirâmide educativa belga.  

É uma escola com uma sólida aborda-
gem às reformas educativas, com exce-
lentes e modernas instalações e uma 
grande dinâmica, que oferece muitas 
oportunidades aos alunos.  

A escola está envolvida em muitos e 
diversificados projetos que contribuem 
para uma ótima formação global dos 
seus alunos. 

A escola beneficia de excelentes aces-
sos e é servida por um vasto conjunto 
de transportes públicos. 

O Saint Dimpna College integra um 
conjunto de escolas denominado Koge-
ka. 

Geel ou Gheel é uma cidade e um 
município da Bélgica localizado no dis-
trito de Turnhout, província de Antuér-
pia, região da Flandres.  

Geel está associada com uma colónia 
para doentes mentais. 

Durante o Renascentismo assistimos à 
criação de asilos pela Europa. Santuários 
religiosos floresciam, devotados ao trata-
mento humano de pessoas com doenças 
mentais. O mais conhecido destes san-
tuários foi criado em Geel.  

No começo do século XV, indivíduos 
de todo o mundo iam a Geel para cura 
psíquica. 

Os residentes locais recebiam os pere-
grinos em suas próprias casas e muitos 
permaneciam, criando a primeira 
"colónia" de pacientes mentais.  

A colónia de Geel foi a precursora das 
comunidades terapêuticas atuais. 
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Agora que os nosso amigos belgas 
regressaram à sua terra, estamos ansio-
sos para os ir visitar e esperamos que 
eles se tenham divertido e gostado tanto 
destes dias como nós. 

Obrigada! Dank! Thanks! 
 

Sara Manuela, 11º C 
 

EDUCAR PARA A  
INTERCULTURALIDADE 

Decorreu entre os dias 25 de outubro 
e 30 do mesmo mês, o segundo inter-
câmbio Portugal – Bélgica que juntou 
alunos do Agrupamento de Escolas 
Diogo de Macedo e do Sint-
Dimpnacollege, do Agrupamento 
KOGEKA para mais uma troca de ex-
periências e conhecimentos. 

Foi um momento ímpar que visou 
estreitar laços, experimentar a intercultu-
ralidade e dar a conhecer não só o que 
os alunos desenvolvem, mas também 
onde vivem, como e com quem vivem. 

Depois de um trabalho intenso de 
planificação, remodelação e preparação 
de alunos, professores e famílias de aco-
lhimento, chegou o grande dia: a chega-
da. 

Foi num dia bafejado pelo sol que se 
brindou a chegada à escola sede do 
AEDMO; uma tarde bem alegre e pre-
parada com um repasto de iguarias lusas 
cozinhadas pelas famílias para aconche-
gar quem chegou. 

A hospitalidade brindou todo o en-
contro e alunos e professores vivencia-
ram uma das melhores características do 
povo português: a arte de bem receber e 
de sã convivência. 

Foi uma semana inexcedível de visitas 
quer no Porto, quer em Gaia, de encon-
tros, de troca de conhecimentos e ami-
zade partilhada que só pecou por um 
tempo atmosférico pouco agradável que 
não facilitou a experiência do sol lusita-
no. Foi uma semana que permitiu apro-
ximar os povos, aproximar as culturas e 
criar um sentimento de pertença mais 
fraterno, mais sólido. Mostramos e vi-
venciamos uma das muitas coisas boas 
de ser AEDMO! 

A todos os envolvidos, em especial às 
famílias pela sua disponibilidade, espírito 
de sacrifício e simpatia; aos docentes e 
não docentes, sobretudo os que prepara-
ram e acompanharam mais de perto esta 
experiência; às instituições que acarinha-
ram e colaboraram com a Direção do 

AEDMO nesta realização, à Direção do 
AEDMO que desde o primeiro momen-
to disse sim e facilitou o desenrolar dos 
acontecimentos, o nosso agradecimento 
e os nossos parabéns.  

Quando chegar a altura, também os 
nossos alunos serão atores vivos desta 
experiência no palco que os vai receber: 
a Bélgica. 

Ser comunidade… ser Agrupamento 
de Escolas Diogo de Macedo, Olival, … 
assim se faz Educação! 

 
Maria do Rosário Sousa 

 
HALLOWEEN  

A celebração do Halloween, atividade 
proposta pelo Grupo de Inglês e que 
integra o PAA, realizou-se este ano de 
forma um pouco diferente do habitual.  

A decoração do Polivalente esteve a 
cargo dos elementos que compõem este 
grupo disciplinar, ou seja, as professoras 
de Inglês. Contudo, e como esta data 
coincidiu com o último dia na escola, 
dos jovens belgas juntamente com os 
seus novos amigos portugueses, o Poli-
valente serviu então de palco para o 
“Halloween Party”. 

A concretização e organização desta 
festa não teria sido possível sem a preci-
osa colaboração da maior parte dos alu-
nos que participaram no intercâmbio no 
ano letivo 2014/2015. 

As professoras  Marta  e  Cordeiro  e 
Isaura Pereira, pretendem assim, dizer o 
seu muito obrigado aos seguintes alunos 
(acreditamos não esquecer nenhum dos 
que estiveram presentes na festa), que se 
encontram este ano, distribuídos desta 
forma:  Mariana Moura,  11º C;  André 
Lima, Carlos Sousa, Fábio Silva e Inês 
Sério; Ana Cunha, João Brito, M Caroli-
na Nogueira, Mariana Martins, 12º A; 
Alexandra Ramos – 12º B; Andreia Dias, 
Catarina Inácio, Filipa Dias e Maria Bri-
to, 12º C. 

Uma referência igualmente ao Miguel 

Ângelo Lopes, 12º B, que apesar de não 
ter  integrado  nenhum dos grupos de 
alunos do intercâmbio se prontificou a 
ajudar na seleção e colocação da música 
da festa. 

Muito obrigada a todos. 
 

Marta Cordeiro e Isaura Pereira 
 

NA HORA DA DESPEDIDA… 
Teve lugar, no dia 29 de outubro de 

2015, no auditório da Casa Museu Tei-
xeira Lopes, a sessão solene de encerra-
mento da semana de Intercâmbio Portu-
gal Bélgica. 

A Casa Museu Teixeira Lopes, ex-
libris de Vila Nova de Gaia, foi visitada 
pelos alunos durante a tarde do mesmo 
dia e a beleza e história que marcam este 
local estendeu-se no rosto e no coração 
de quem participou neste momento 
ímpar de pura cultura. 

Com a presença do responsável pela 
cultura de Vila Nova de Gaia, Dr. Del-
fim Sousa, e do presidente da União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, Senhor Manuel Azevedo, 
alunos e professores saborearam os 
acordes do belíssimo piano que ganhou 
vida às mãos do jovem Diogo Silva, 
aluno da Faculdade de Engenharia do 
Porto e do curso livre de piano do Con-
servatório, que, no próprio dia, aceitou 
granjear-nos com o seu talento e mes-
tria. 

Foram momentos com a sensibilidade 
ao sabor da pele que fizeram sorrir de 
alegria e chorar do mesmo ingrediente, 
alunos e demais presentes dos dois paí-
ses. Todos trocaram elogios e agradeci-
mentos! Foram ainda entregues presen-
tes que os edis quiseram oferecer, regis-
tando, mais uma vez, a importância des-
tes programas de intercâmbio e da rece-
tividade de todos os envolvidos.  

Não foi apenas a cidade de Gaia que 
ficou melhor representada; foi todo um 
conjunto de experiências que transitaram 
além fronteiras e que levaram o nome de 
Portugal, mas sobretudo do Agrupamen-
to de Escolas Diogo de Macedo e de 
toda a sua comunidade escolar mais 
além. 

No final ainda foi possível provar um 
Porto delicioso e a satisfação era visível 
no rosto de todos. 

 
Maria do Rosário Sousa 

http://www.kogeka.be/v1/school/3/sint-dimpnacollege
http://www.kogeka.be/v1/school/3/sint-dimpnacollege
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quatro meses, dado 
que o seu nome não 
foi homologado pelo 
Ministro da Educação 
Nacional, pela razão 
da não entrega de uma 
declaração anticomu-
nista. Vivia-se em ple-
no Estado Novo! 

A Sociedade Filarmónica de Crestuma 
com esta imposição externa acabaria por 
eleger para o seu lugar aquele que seria o 
mais longo secretário da instituição, ocu-
pou o cargo por mais de cinquenta anos 
e foi seu presidente interino em 1963 
aquando do falecimento de Alberto da 
Silva Ramos, foi um dos músicos que 
mais tempo permaneceu na Banda e  foi 
e  foi também seu maestro, Hermenegil-
do José Alves Campos  

filarmónica, todos os indivíduos inde-
pendentemente de raça, sexo ou religião, 
o que á altura era admirável! 

Assim foram constituídos os corpos 
sociais de acordo com a primeira ata da 
reunião magna de sócios. 

Assembleia Geral 
Presidente - Eugénio Guedes Barbosa 
Vice-presidente - Adolfo Francisco 

Machado 
1.º Secretário - 
Delfim Gomes 
da Silva 
2.º Secretário - 
Manuel dos 
Santos Vieira 
Conselho Fis-
cal 
Presidente - 
Padre António 
Domingos de 
Andrade 
Secretário - 
Urbano dos 
Santos Moura 

Relator - Querubim Moura dos Santos 
Direção 
Presidente - Alberto da Silva Ramos 
Secretário - José Social dos Santos 

Borges 
Tesoureiro - Ilídio Moura dos Santos 
Caso curioso, o Sr. José Social dos 

Santos Borges, secretário da direção, 
acabaria por ocupar o lugar apenas por 

A Sociedade Filarmónica de Crestuma 
nasceu como instituição a 1 de Julho de 

1921 graças ao dina-
mismo de muitos cres-
tumenses, sendo justo 
destacar o nome de 
Alberto da Silva Ra-
mos, que foi o seu 
primeiro presidente da 
direção, e também 
Joaquim Luís Meireles, 

que foi o seu primei-
ro maestro. 
Apesar da existência 

de várias referências na comunicação 
social, anteriores a 1900, que relatam a 
ida de músicos tocar em festas e romari-

as, como no Jornal dos 
Carvalhos que explici-
tamente refere que “os 
músicos de Crestuma 
foram tocar a Leveri-
nho”, tal não significa 
que a SFC existisse 
com data anterior a 
1921. 
Na verdade, sabemo-lo 

agora, após pesquisa 
documental existente 
na instituição, que se 

tratavam de agrupamentos musicais co-
mo a Troupe Musical Crestumense e a 
Banda Musical de Crestuma, que acaba-
ram por constituir a génese da Sociedade 
Filarmónica de Crestuma. 

Por despacho Ministerial os Estatutos 
da Instituição foram aprovados em 
1958, estatutos esses já bastante adianta-
dos para a época, uma vez que já previ-
am a admissão, fosse para associados, 
fossem para componentes da banda 

Alunos, antigos e atuais, pais e encarregados de educação, além de familiares de alunos do AEDMO inte-
gram a banda da Sociedade Filarmónica de Crestuma. 
Foto: Lauren Maganete. 

(Cont. pag.  9) 

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA  
94 ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE  

Alberto da Silva 
Ramos 

Joaquim Luís  
Meireles 

Troupe Muzical  
Crestumence 

  Banda Muzical de Crestuma,  
21 de Fevereiro de 1905 
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Nessa época também os regulamentos 
apontavam para que o fardamento fosse 

também su-
jeito a inspe-
ção pelo Mi-
nistério do 
Interior, fru-
to da restru-
turação da 
Administra-
ção em 1958 
e 1963. 
Por isso, 
sempre que 
havia uma 

mudança no fardamento, obrigatoria-
mente e antes da sua conceção, havia a 
necessidade em fazer aprovar esse farda-
mento com o envio de um projeto ao 
Ministério do Interior.  

(Continua) 
SFC 

 

Nota: O projeto Comunidade terá a sua 
continuidade na edição de dezembro, 
com a conclusão do historial e a apre-
sentação dos outros itens. 

No dia 5 de novembro efetuamos uma 
visita de estudo à Fábrica de Chocolates 
Imperial na companhia das professoras 
Angelina Freitas e Cristina Oliveira, e da 
assistente operacional Celeste Ferreira. 

Partimos da escola às 8h30 num auto-
carro e durante a viagem, que foi longa 
devido à chuva e aos vários acidentes na 
estrada, cantamos, conversamos e apre-
ciamos o rio Douro, os barcos na marina 
do Freixo, assim como vimos o Museu 
da Imprensa e o Palácio do Freixo. 

Quando chegamos à Fábrica fomos 
conduzidos para uma grande sala onde a 
Drª Diana nos deu instruções para a 
visita e as normas de higiene e segurança 
que deveríamos adotar. Todos vestimos 
uma bata e colocámos uma touca no 
cabelo, anteriormente tínhamos tirado os 
brincos, os colares, as pulseiras e os reló-
gios. 

Ao entrarmos no Departamento de 
Produção o cheirinho a chocolate envol-
veu-nos a todos com prazer. Lá fomos 
percorrendo as várias secções da produ-
ção dos diversos tipos de chocolates: o 
cacau donde se extrai o chocolate e a 
manteiga de cacau, as máquinas onde se 
produzem as barras de chocolate, os 
moldes para as figuras de chocolate 
(coelhinhos, Pais Natal, etc.), a confeção 
das Pintarolas e das amêndoas de choco-
late e a grande máquina que pesa, embala 
e fecha as embalagens. 

Regressámos à sala de conferências, 
despimos o equipamento e ofereceram-
nos uma caixa com vários chocolates. 

No regresso à escola estávamos todos 
muito contentes e felizes. Alguns come-
ram logo os chocolates todos! 

E assim terminou uma visita que ja-
mais esqueceremos! 

Catarina Moreira e Rita Estrela, 8ºD, 
Duarte Cardoso, 8ºE,  

António Vidinha e Marco Luciano, 9ºD 
e Ana Teixeira e Carlos Ferreira, 10ºD 
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VISITA DE ESTUDO 
FÁBRICA DE CHOCOLATES  

No dia 5 de novembro os alunos de 
Educação Especial foram fazer uma 
visita de estudo à Fábrica de Chocolates 
Imperial, em Vila de Conde.  

Fomos recebidos pela Doutora Diana 
que nos acompanhou na visita e nos 
mostrou as seis secções do fabrico de 
chocolates. Começamos pela torragem 
dos frutos secos e terminamos nas em-
balagens dos chocolates (estavam emba-
lar coelho da Páscoa). 

Esta visita serviu também para repara-
mos nas condições de segurança e higie-
ne no trabalho, nomeadamente as placas 
de informação a indicar os cuidados que 
os trabalhadores têm de respeitar em 
cada secção.  

E para alegria de todos recebemos 
uma caixa de chocolates. 

Apesar do dia chuvoso, a viagem cor-
reu muito bem e estávamos todos muito 
bem dispostos. 

Rodrigo Rossio, 6ºB 

CLUBE DO SER 

O Clube dos que querem Ser e não 
Parecer., dos que Criam e não Repetem, 
dos que se deixam ir no Fluxo e não se 
perdem na Forma, já retomou as suas 
sessões, às quartas-feiras na Biblioteca da 
Escola Básica de Olival, das 14 horas e 
trinta minutos às 16 horas.  

As inscrições foram abertas a todos os 
alunos do 3º ciclo e secundário.  

Vem experimentar! 

 
resultaram diversos trabalhos que irão 
ser apresentados na edição de dezembro 
do Face ao Douro. 

Um agradecimento muito especial aos 
alunos envolvidos e às suas famílias não 
só pelo empenho, dedicação e qualidade, 
mas também pelo respeito pelos com-
promissos assumidos perante o Projeto, 
sendo certo de que sairão muito mais 
ricos nos seus conhecimentos e na sua 
formação global, pois a qualidade dos 
investigadores envolvidos, um agradeci-
mento muito particular a estas individu-
alidades, e que interagiram com os nos-
sos alunos, diretamente ou através dos 
meios tecnológicos, como o Skype, é 
inquestionável. 

(Cont. pag.  5) 

(Cont. pag. 8) 

A Galeria de Arte Diogo de Macedo 
vai apresentar de  23 de novembro a 17 
de dezembro uma nova exposição de 
Filipe Rodrigues denominada “Dois 
Sentidos, Um Caminho”. 

A exposição de que daremos nota na 
edição de dezembro do Face ao Douro 
pode ser vista de segunda a sexta feira 
das 9h30 às 17h00. 

A não perder! 

FILIPE RODRIGUES  
“DOIS SENTIDOS, UM CAMINHO” 

Os alunos fizeram entrevistas a especialistas no 
âmbito da Formação Relâmpago dada em 30 
escolas a nível nacional.  
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balhos. A biblioteca escolar é um espaço 
agradável onde podem estudar e traba-
lhar, mas também um local tranquilo 
para ocupar os tempos livres a ler um 
bom livro ou uma revista, a ver um bom 
filme ou a ouvir música.  

Neste mês, a equipa da biblioteca 
associou-se à equipa do PESS 
(Promoção e Educação para a Saúde/ 
Educação Sexual) nas comemorações do 
Dia Mundial da Alimentação, 16 de ou-
tubro, e da Onda Rosa, ação de sensibili-
zação para o Cancro da Mama, no dia 28 
de outubro. As efemérides foram assina-
ladas com exposições nas bibliotecas do 
agrupamento, com leituras e decoração a 
rigor. No dia Internacional das Bibliote-
cas Escolares, 26 de outubro, houve 
oferta de marcadores de livros, exibição 
de vídeos e leituras sobre livros e biblio-
tecas. Nas leituras estiveram envolvidas 
alunas do 8º H, Beatriz Araújo, Bruna 
Dias, Inês Ferreira e do 9º E, Ana Cunha 
e Inês Neves.  

Estamos ainda a preparar uma série de 
atividades para este ano letivo: concur-
sos, feiras do livro, encontro com auto-
res, workshops, exposições, teatro, entre 
outras, por isso, fica atento! 

 “A Biblioteca Escolar é Super!” 
 

Mª do Rosário Meireles 

O lançamento da 
10ª edição do Con-
curso Nacional de 
Leitura, aconteceu 
no dia 18 de outu-
bro. O Agrupamen-
to de Escolas Diogo 
de Macedo aderiu, 
mais uma vez, a esta 

iniciativa do Plano Nacional de Leitura 
(PNL), em articulação com a DGLB/
Direcção-Geral do Livro e das Bibliote-
cas e com a Rede Nacional de Bibliote-
cas Escolares. O Centro de Recursos 
lançou o concurso na Escola Básica e na 
Escola Secundária, de modo a selecionar 
os alunos que irão representar as escolas 
na fase distrital, na Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett, no Porto. 

O concurso procura promover a leitura 
nas escolas de uma forma lúdica e esti-

“A BIBLIOTECA ESCOLAR É SUPER!” 

Para comemorar o Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares, a IASL (The 
International Association of School Li-
brarianship) recomendou a dinamização 
de atividades que levassem os alunos às 

bibliotecas escolares das suas escolas e 
pudessem perceber a sua importância. 
Ao longo do mês de outubro, os alunos 
do 5º e do 8º ano fizeram uma visita 
guiada às bibliotecas escolares da Escola 
Básica e da Escola Secundária, respetiva-
mente. Nesta visita ficaram a conhecer a 
sua organização e o seu funcionamento, 
bem como os serviços que estas prestam 
à comunidade educativa. Perceber a 
CDU (Classificação Decimal Universal) 
não foi difícil, até porque as classes se 
distinguem por cores, que auxiliam na 
procura dos livros dos mais variados 
temas. Foi importante mostrar que a 
biblioteca escolar não é apenas um local 
com livros, mas também concentra ou-
tros materiais tais como cd’s e dvd’s que 
podem ser visionados nos écrans de 
televisão ou ainda nos computadores, 
que, por sua vez, também podem ser 
utilizados para fazer pesquisas e/ou tra-
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mular a prática da leitura entre os alunos 
do 3º ciclo do ensino básico e ensino 
secundário. Na primeira fase, a nível de 
escola, os alunos deverão ler duas obras: 
Cão como nós, de Manuel Alegre e O 
Principezinho, de Antoine de Saint- 
Exupéry, para o 3º ciclo; Amor de Perdi-
ção, de Camilo Castelo Branco e Crónica 
de uma Morte Anunciada, de Gabriel 
Garcia Márquez, para os alunos do ensi-
no secundário. No dia 13 de janeiro rea-
lizam a prova que irá eleger os alunos 
que provaram conhecer melhor as obras 
lidas e que passam à 2ª fase. 

Aceitam-se inscrições na Biblioteca 
Escolar até ao dia 11 de dezembro.  

O regulamento nacional pode ser con-
sultado na página do Plano Nacional de 
Leitura, e o regulamento da 1ª fase pode 
ser consultado no blogue ou na página 
Moodle do AEDMO 

Inscreve-te e boas leituras!! 
 

Mª do Rosário Meireles 

CONCURSO NACIONAL DE  
LEITURA - 10ª EDIÇÃO 

ESCOLA SECUNDÁRIA 
 TEATRO NA BIBLIOTECA 

“O Gato Malhado e a Andorinha 
Sinhá” entraram, de novo, em cena na 
biblioteca da nossa escola. Obra reco-
mendada no programa de Português 
para o oitavo ano, “O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá” conta a história do 
amor impossível entre um gato e uma 
andorinha, que voltou a partir corações.  

A companhia de teatro ETCetera 
trouxe aos nossos alunos, no dia 19 de 
dezembro, uma adaptação, recheada de 
boa disposição, da obra de Jorge Amado. 
Todos os que frequentam o oitavo ano 
assistiram ao trabalho de dois atores que 
souberam transmitir, de forma exemplar, 
a mensagem de tolerância e da necessi-
dade de abolir o preconceito. Somos 
todos iguais, apesar das diferenças que 
apresentamos, e devemos ter as mesmas 
oportunidades para sermos felizes! No 
final da peça, os alunos colocaram diver-
sas questões aos atores, uma vez que 
estavam muito curiosos em relação à sua 
profissão. 

Os nossos agradecimentos vão para a 
Companhia de Teatro por este momento 
bem divertido e proveitoso na nossa 
Biblioteca Escolar e pela disponibilidade 
para se deslocarem à Escola Secundária. 
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No Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares, outubro, foram várias as inici-
ativas para celebrar este período. Entre 
elas, convidaram-se todas as turmas de 
6º e 8º anos para irem às respetivas bibli-
otecas relembrarem e/ou conhecerem as 
coleções que têm à sua disposição, para 
usufruto de todos. 

Na Biblioteca da Escola Básica de 
Olival lançou-se, no mês de outubro, o 
Concurso das Quadras de S. Martinho, 
no âmbito da comemoração do Dia de S. 
Martinho. A participação foi tanta que o 
regulamento foi alterado e atribuíram-se 
prémios aos três primeiros lugares de 
cada ano de escolaridade. No dia da sua 
celebração, 11 de novembro, pelas 10 
horas, no recinto da biblioteca, entrega-
ram-se os prémios aos vencedores, ten-
do sido lidas as quadras vencedoras pe-
los respetivos autores. 

Eis os vencedores: 
 

5ºANO ESCOLARIDADE 
 

1º Prémio 
S. Martinho meu amigo  
Protege-me com a tua capa,  
Não me deixes ficar sozinho  
Nesta longa etapa. 
 
S. Martinho meu amigo  
Ajuda-me a ser feliz,  
"Olhar o Outro" como irmão  
E a aprender como sempre quis. 
 
S. Martinho meu amigo  
Dá-me a coragem que preciso,  
Para enfrentar os meus medos  
e a ter sempre juízo. 

Matilde Brandão, 5ºG. 
 

2º Prémio 
É Dia de S. Martinho, 
É dia de festejar. 
O meu pai foi comprar castanhas 
Para eu as poder assar. 
 
Toda a gente da família 
Comeu as castanhas até ao fim. 
Como cheguei um pouco tarde, 
Nem uma migalhita sobrou p’ra mim. 
  
Fui à minha antiga escola 
E vi a minha professora. 
Saltei na fogueira com os pequenitos 
E tropecei numa vassoura. 

 FACE AO DOURO 

Enfarrusquei a minha cara 
Ai, que grande trapalhada! 
Os pequenitos olharam para mim 
E riram-se à gargalhada. 
  
Foi um dia bem passado, 
Em que ninguém ficou sozinho. 
Foi um dia maravilhoso,  
O meu Dia de S. Martinho. 

 
Catarina Machado, 5ºE 

 
3º Prémio 

Chegou o dia de S. Martinho, 
Vamos festejar, cantar e dançar. 
Com castanhas a assar, quentinhas, 
O nariz vamos enfarruscar. 
  
À volta da fogueira 
Vamos lá todos louvar, 
Esse glorioso guerreiro 
Que soube o que é partilhar. 
 
Num dia de muita chuva, 
Num dia de nevoeiro, 
Abrigou um mendigo 
Cortando a sua capa ao meio. 
 
S. Martinho, sorrindo, partiu 
E um milagre aconteceu: 
Do céu as nuvens saíram 
E um sol maravilhoso apareceu. 

 
Mariana Sá, 5ºE 

 
6ºANO ESCOLARIDADE 

 
1º Prémio 

S. Martinho festejado 
Por todos no arraial 
Não venha dia molhado 
Senão a fogueira arde mal. 
  
Vai a rapaziada da aldeia 
Troncos e ramos amontoar, 
Acende, alegre, a fogueira 
E mete castanhas a assar. 
 
As mulheres prestam atenção 
Às castanhas e ao braseiro. 
Cantam com devoção 
Ao S. Martinho padroeiro. 
 
E o lavrador generoso 
Oferece com satisfação 
Seu vinho tão saboroso 
Para aquela ocasião. 

 
Joana Couto, 6ºG 

2º Prémio 
O outono já chegou,  
S. Martinho vai chegar,  
Por isso amigos ouriços,  
Vamos lá saltitar.  
 
O outono já chegou,  
S. Martinho vai chegar,  
Com ele venha o sol,  
Para o dia alegrar. 
 
S. Martinho amigo,  
Tu estás a chegar,  
Contigo trazes castanhas e vinho,  
Para nos alegrar. 
 
S. Martinho já chegou,  
Contente eu estou,  
Castanhas vou comer,  
Vinho doce vou beber. 

 
Dylan Silva, 6ºG 

 
3º Prémio 

No dia de S. Martinho  
Castanhas assar  
Neste dia bonitinho  
Vinho vamos provar 
 
No outono há castanhas  
Comemo-las quentinhas  
Andamos à volta da fogueira  
Enfarruscamos as carinhas 
 
Vamos fazer uma festa  
Vamos cantar e dançar  
Vamos chamar o outono  
E S. Martinho para festejar  

 
Márcio Oliveira, 6ºF 

CONCURSO DAS QUADRAS DE S. MARTINHO 

QUADRAS DE S. MARTINHO 

No dia 11 de novembro entregaram-
se, os prémios do Concurso de Máscaras 
de Halloween. 

As turmas de 5º e 6º anos estiveram 
muito bem representadas e quase todas 
as turmas tiveram participantes. Foi um 
dia, 30 de outubro, muito animado, no 
campo de futebol da Escola Básica de 
Olival. 

Os felizes vencedores foram… 
Year 5 
1st – Camila Pereira, 5ºE 
2nd – João Rocha, 5ºF 
3rd – Guilherme Pereira, 5ºC 
Years 6 
1st – João Ferreira, 6ºI 
2nd – Bruna Silva. 6ºI  
3rd – Fabiana Oliveira/Daniela Pinto, 
6ºB and Maria João Ferreira, 6ºF 
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 FACE AO DOURO 

em 1943, e casando-me novamente em 
1946, tem vindo por aí fora, sem dia de 
descanso, trabalhando dia e noite, nunca 
perdendo sonhos nem esperanças, 
amando sempre a Arte pelo espírito e 
nunca aceitando qualquer prémio, meda-
lha, condecoração ou pagamento materi-
al.” 
 
Dados Biográficos 

Diogo Cândido de 
Macedo nasceu no 
Largo de S. Sebasti-
ão, (atual Largo dos 
Aviadores) fregue-
sia de Mafamude, 
concelho de Vila 
Nova de Gaia, a 22 
de Novembro de 
1889. 
Era filho de Diogo 
Cândido de Mace-

do, descendente dos Macedos do Peso 
da Régua, e de Maria Rosa do Sacramen-
to. Foi batizado na Igreja Paroquial de S. 
Cristóvão de Mafamude a 8 de Dezem-
bro desse ano. 

Em 1902 matriculou-se na Academia 
Portuense de Belas Artes. Acabou o 
curso em 1911 e partiu para França 
(Paris) onde frequentou as Academias de 
Montparnasse e a Escola Nacional de 
Belas Artes. Em 1914 rebenta a grande 
guerra e Diogo de Macedo volta a Portu-
gal. Já em 1915, em Portugal, expõe 
“Sociedade de Belas Artes”, pela qual 
recebeu o diploma de Menção Honrosa 
na Secção de Escultura. Durante o ano 
de 1916 Diogo de Macedo realizou a sua 
segunda exposição individual na Socie-

dade de Belas Artes no Porto, realizando 
uma terceira exposição individual na liga 
Naval de Lisboa. 

Realizou-se em 1918 a quarta exposi-
ção individual, com lugar na Galeria 
Misericórdia do Porto, denominada 
“Cartazes”. Destaque também, neste 
ano, para a criação do busto “Retrato de 
Senhora”. 

Volta a França em 1920 aquando da 
construção do busto L’ Adieu. Depois 
de visitar a Alemanha (1922), volta a 
Portugal e participa na “Exposição 5 
Independentes” (1923). Realiza a sua 
quinta exposição individual no átrio da 
Misericórdia do Porto em 1924. Cria a 
escultura “S. Sebastião” em 1924 e a 
escultura “Rio Tejo” em 1925. 

Volta definitivamente a Portugal, fi-
xando-se em Lisboa. Em 1927 cria a 
escultura “Sara Afonso”. Um ano depois 
realiza a sexta e última exposição indivi-
dual na Galeria Bobone. 

Em 1930 é publicado o seu primeiro 
livro intitulado 14, Cité Falguiére e busto 
“António Merano”. Um ano depois visi-
ta o sul de Espanha; elabora os bustos 
“Beatriz Costa” e um ano mais tarde 
“Florbela Espanca”. Em 1934 publica 
“Iconografia Tumular Portuguesa”. Faz 
um estudo sobre o Infante D. Henrique 
para a Marinha Portuguesa nos Açores 
(1935). Em 1938 publica “Gaia a de No-
me e Renome”. 

Em 1941 Diogo de Macedo enviuvou 
e renunciou à escultura. Três anos mais 
tarde foi nomeado Diretor do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea. 

Em 1946 o artista casa em segundas 
núpcias com D. Eva Botelho Arruda e 
durante o ano seguinte realiza conferên-
cias sobre Soares dos Reis. Durante 1948 
faz uma viagem a África. Diogo de Ma-
cedo visita o Brasil em 1950, onde reali-
za conferências sobre Soares dos Reis e 
é nomeado Vogal da Junta Nacional de 
Educação e efetua uma visita aos Aço-
res. 

T rê s  a n o s  dep o i s  p ub l i c a 
“Columbano” e em 1958 “Machado 
Castro”. Diogo de Macedo tem uma 
participação literária em “Monografias 
de Arte”, Assim como na primeira e 
segunda séries da Coletânea “Museum”. 

A 19 de Fevereiro de 1959 morre, em 
Lisboa. 

http://www.esdiogomacedo.com/esc_patrono.htm 

DIOGO DE MACEDO —O PATRONO DO AEDMO  

Diogo de Macedo por ele próprio 
 
“É coisa difícil a realização da obra de 
arte.” 
 
“Em Arte o principal é ter que dizer e 
sabê-lo dizer bem, duma maneira dife-
rente da dos outros:” 
 
“ A invenção ou criação da obra de arte 
é um acto espontâneo de um individuo 
predestinado, em favor da colectivida-
de.” 
 
“ No meu atelier não tenho teorias nem 
gramática. Tenho barro e … alma.” 
 
“ A pintura é como as rezas do coração: 
quanto mais sentidas  e simples, mais 
poéticas e lindas são,” 
 
“A escultura, como as árvores, nasce da 
terra, firma-se no solo e dirige-se para a 
luz do Sol, sob o perigo desta lhe denun-
ciar as imperícias da forma e da modela-
ção.” 
 
“Tudo quanto Deus cria e o Homem 
inventa é útil e muitas vezes formoso. 
Nesta convicção a minha vida é recheada 
de espantos.” 
 
“Pela vida fora, fiz parte de dezenas de 
comissões, de outros tantos júris, fui 
vogal nato do Conselho Superior de 
Belas-Artes, do Conselho Consultivo de 
Obras Públicas e da Junta Nacional de 
Educação, fui vogal da Comissão Estéti-
ca de Lisboa, fui vogal efectivo da Aca-
demia de Belas-Artes e seu secretário…” 
 
“Ninguém exija de mim aquilo que eu 
próprio não exijo, pela consciência de 
quanto posso dar, muito aquém de quan-
to gostaria.” 
 
“Quem gosta aprende a gostar mais e 
passa depois a compreender porque 
gosta”.  
 
“Dividindo a minha vida em três perío-
dos, direi que a de estudos na escultura a 
comecei em 1904 até 1919, quando casei 
pela 1ª vez, depois tive a fase de activida-
des como escultor até 1941, quando 
enviuvei, e a 3ª, abandonando a escultura 
e dedicando-me a outras missões de arte Escultura “Rio Tejo”, 1925. 


