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EDITORIAL 

 

Caros e 
caras leitores e 

leitoras 
cibernautas do 
Agrupamento de 
Escolas Vieira de 
Araújo, de uma 
maneira geral… 

e cada um em particular!  

Qual inevitabilidade e fatalidade 
incontroláveis, eis-nos chegados ao final de mais 
um período letivo deste ano 2014-2015. Mais 
uma vez, mercê da envolvência da comunidade 
educativa, este período também decorreu 
recheado de experiências da mais variada ordem 
e feitio. Tratou-se de mais um conjunto de meses 
que, pela especificidade de cada um de nós, 
foram, de certeza, únicos e, definitivamente, 
nunca se irão repetir. É esta circunstância, a da 
irrepetibilidade da existência que legitima a 
razão de ser do Jornal Vernária, e que, entre 
outros meios de divulgação da vida do 
Agrupamento, existe para, por um lado, registar 
para a posteridade a passagem de todos os 
intervenientes que compõem a comunidade 
educativa (pessoal docente e não docente, 
Associação de Pais, Câmara Municipal, Escola 
Segura, CAVA, GNR, Centro de Saúde, entre 
outros), nas atividades da mais multifacetada 

espécie, cujo prioritário objetivo é o de 
enriquecer o crescimento físico e cognitivo, 
harmonioso e saudável, de todos, em especial, os 
alunos.   

Assim sendo, agora que nos aproximamos 
a passos largos da época, porventura, mais bonita 
do ano - o Natal -, cumpre-me, balizado pela 
mais elementar justiça, realçar o papel 
preponderante de todos (docentes, não docentes, 
alunos e encarregados de educação) e agradecer 
a participação pelo contributo dado na 
prossecução das atividades inseridas no Plano 
Anual de Atividades deste Agrupamento de 
Escolas, nunca deixando de referir a atitude de 
trabalho incansável, laboriosa e persistente da 
equipa responsável por esta provecta publicação, 
por, mais uma vez, ter tornado possível o 
merecido, o devido destaque de tudo o que se fez 
e que nesta edição se publica.  

Também faz todo o sentido, nesta época e 
neste momento conjuntural económico e social 
difíceis que atravessamos, não esquecer que 
compete a todos nós prestar a maior atenção 
possível às situações que possam indiciar alguma 
falta de condições básicas fundamentais para que 
a nobre missão de aprender possa decorrer com 
normalidade. Tendo como base os pressupostos 
antes referidos, permitimo-nos garantir, sempre, 
que a escola esteve, está e estará muito atenta a 
tal, já que os alunos têm de constituir a 
verdadeira prioridade da nossa ação. 



 

 

Para finalizar, apresento-vos votos de um 
final de ano civil em paz e que o tão desejado e 
merecido descanso, coincidente com a época 
natalícia de que nos aproximamos possa ser 
igualmente rica em experiências e repouso.   

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas Vieira de 
Araújo 

Alberto Rui Monteiro da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUE EU EDUQUE… 

QUE NÓS EDUQUEMOS! 

INSUCESSO ESCOLAR É … 

 

 Etimologicamente, insucesso pode 
significar mau resultado, mau êxito, falta de 
êxito, fracasso, desastre, … 

 Semanticamente, no entanto, o conceito 
de insucesso abrange um universo de 

significações bem 
mais vasto. Com 
efeito, insucesso 
tanto pode ser 
encarado no 
sentido de 
insucesso escolar 
como em 

qualquer outro domínio e horizonte. 

 No senso comum e dentro do âmbito 
educacional, quando falamos de insucesso 
estamos indubitavelmente a referir-nos ao 
insucesso escolar. No entanto, mesmo aqui o 
conceito não tem univocidade. De facto, o 
insucesso tanto pode ser do aluno, como da 
própria escola e dos seus agentes. Tanto pode 
residir essencialmente no aspeto avaliativo ou 
classificativo do rendimento dos alunos, como na 
certificação do mesmo, ou apenas na perceção do 
professor e da escola. 

 Seja como for, ao analisarmos os factores 
de insucesso, verificar-se-á que muitos são 
exteriores ao sistema, outros terão a ver com o 
funcionamento das escolas e ainda – uma parte 
significativa – com a forma como se ensina e 
avalia os alunos. 

 O título leva-nos a que refiramos alguns 
conceitos, pelo menos no que a Portugal diz 
respeito. Assim, segundo Iturra, o insucesso 
escolar consiste na dificuldade que as crianças 
têm no ensino primário em aprender, em 
completar os quatro anos de escolaridade dentro 
do tempo previsto, e em continuar os seus 
estudos até chegarem, idealmente, ao ensino 
superior, técnico ou profissional. 

 Já para João Formosinho, “há insucesso na 
educação escolar quando algum ou alguns dos 
objectivos da educação não são alcançados”. 

 Por sua vez, Luísa Cortesão refere “que o 
importante é termos consciência de que a escola 
também tem a sua quota parte de 
responsabilidade e que neste campo, todos nós, 
professores, podemos fazer algo que contribua 
para minorar o problema” e que “é vital a 
consciência de que os professores têm uma 
palavra a dizer, uma ação a desenvolver, na 
missão de transcendente importância que é 
ajudar os alunos a desenvolverem-se”. 

 Há alguns anos, o insucesso, como 
fenómeno real escolar, sempre existiu, só que não 
era colocado à discussão como problema social, 
pois tal exigiria propostas de análise e de solução, 



 

 

em termos sociais. Daí tivesse sido encarado 
como um fenómeno perfeitamente normal e 
pouca importância se dava à sua irradiação. 

 Noutros tempos, no ensino não 
obrigatório tradicional, a selecção dos alunos 
pelo seu aproveitamento era, até, encarado como 
um sinal de exigência e uma marca da qualidade 
do sistema e dos seus agentes. No início, a 
atenção era centrada principalmente no aluno. O 
insucesso era explicado pela inexistência de 
aptidões da criança, de origem inata. 

 Esta leitura do problema e seu 
aproveitamento pelas classes dominantes e seus 
servidores perdurou até à década de sessenta. 

 A partir dos finais da década de oitenta, de 
acordo com Ana Benavente, “o sucesso/insucesso 
é explicado pelas maiores ou menores 
capacidades dos alunos, pela sua inteligência, 
pelos seus dotes naturais”. 

 Desde então, com a democratização do 
ensino, este fenómeno do insucesso começa a ser 
encarado, embora de forma incipiente, como um 
problema social e cultural sob as várias vertentes 
e no âmbito da sociologia e da pedagogia da 
educação. 

 Ainda segundo Ana Benavente, nessa 
altura começou a desenvolver-se a denominada 
“teoria do handicap sociocultural, baseada em 
explicações de natureza sociológica. “O 
sucesso/insucesso é explicado pela presença 

social, pela maior ou menor bagagem cultural de 
que os alunos dispõem à entrada na escola”. 

 Esta tendência foca os factores 
socioculturais como a principal causa que entra 
na educação escolar: quem, à partida, entra 
numa situação de desvantagem, os seus efeitos 
prolongam-se ao longo de toda a escolaridade. 

 É óbvio que outras análises centraram a 
origem do insucesso na escola. E factores como os 
currículos, os métodos, a avaliação e a formação 
de professores podem explicar o insucesso 
escolar. 

 Na perspectiva de que a culpa do 
insucesso reside no aluno que não tem 
inteligência ou “dotes”, só restava uma solução: 
reprovar e repetir o ano ou os anos como castigo 
ou como uma nova oportunidade. Só que, com a 
visão e metodologia selectiva do sistema, a única 
alternativa era o abandono, pois a carência de 
capacidades” era “reconhecida” pelos próprios 
pais. 

 Se, porém, a falta de sucesso se situava na 
no âmbito sociocultural, então a estratégia 
“adequada” consistiria na utilização de 
actividades de compensação, procurando 
remediar “as deficiências” do aluno que já trazia 
do passado. Era a chamada “discriminação 
positiva”, pela qual a escola tenta camuflar as 
desigualdades que admite sob a “capa” das 
diferenças. 



 

 

 Quando o problema deixa de se colocar 
ao nível do aluno e do contexto sociocultural, a 
visão fatalista desaparece ou, pelo menos, dilui-se 
substancialmente e passa-se a investir na 
transformação da própria escola, nas suas 
estruturas, conteúdos e práticas. 

 Na prática, que diferenças palpáveis 
encontramos entre o passado e o presente?! 

 Seja como for, a escola tem que ter em 
conta as necessidades dos seus alunos que são o 
centro do processo do ensino-aprendizagem! 

 Nesta ótica, o problema do insucesso 
escolar, as suas causas ou indicadores e 
correspondentes remediações começam a ser 
encarados de outro modo, provocando uma 
mudança e uma renovação nas mentalidades dos 
vários agentes educativos, bem como nas 
medidas governativas, nas estruturas escolares, 
nos processos e nas metodologias. 

 Esta nova visão analítica e estas práticas 
vêm sendo implementadas e concretizadas nestas 
três últimas décadas, em Portugal, embora de 
forma lenta e paulatinamente. 

 Com muita pena nossa, pois não temos 
grande espaço físico nem temporal, não vamos 
poder aprofundar, muito mais, o problema numa 
perspectiva pedagógica! 

 Em pedagogia, não pode haver uma 
receita geral e uniforme que sirva ou se aplique a 
todos por igual. Já Aristóteles dizia que “nada é 
mais difícil do que tornar iguais as coisas 

desiguais”. Daí que a escola deva oferecer o 
melhor ensino e o mais adequado a cada sujeito e 
para todos os sujeitos. Ela deve prestar a máxima 
atenção às particularidades próprias de cada 
aluno. 

 Contudo, não podemos esquecer ou 
deixar de meditar bem nos indicadores do 
insucesso, quer a nível interno quer a nível 
externo, nas suas correlações com a cultura e o 
sistema escolares do país. 

Não se podem olvidar as situações de 
repetência, dos resultados da avaliação, da 
distribuição dos alunos pelas várias vias de 
progressão, do atraso escolar, do absentismo, do 
abandono e do sentimento pessoal. Isto a nível 
interno. 

Se passarmos a reflexão para os 
indicadores externos, podemos enumerar, entre 
outros, as dificuldades de inserção na vida ativa, 
o desemprego das camadas jovens, o iletrismo, a 
distribuição dos alunos pelos cursos pós-
escolaridade obrigatória, a delinquência, a droga. 

Isto leva-nos a questionar as condições 
em que ocorrem as repetências e se a escola é 
atraente para a maioria dos alunos, se os alunos 
saem devidamente preparados para a inserção 
social ou se as formações que se oferecem aos 
jovens serão as mais adequadas às suas 
necessidades e aos seus interesses. 

Resumindo. É necessário desenvolver cada 
vez mais as aprendizagens – competências – 



 

 

básicas nos seus vários domínios (cognitivo, 
afectivo, psicomotor, pessoal e social, da 
cidadania, etc.). Em termos de avaliação, é 
urgente respeitar o ritmo e estilo de 
aprendizagem de cada aluno. 

No respeitante às escolas, deve continuar-
se a promover a cooperação com as famílias, com 
as autarquias, com as associações locais e 
implementar urgentemente a sua autonomia, no 
que ela tem de positivo. 

No campo do aluno, há que incentivar 
cada vez mais a pedagogia diferenciada e a 
pedagogia de projecto. 

Sabemos que não pode haver mudança 
sólida sem que haja a intervenção de todos os 
agentes educativos. 

Então, em vez de nos culpabilizarmos uns 
aos outros, devemos dar as mãos e cooperar 
positivamente para que se consiga atingir os 
objectivos pretendidos. Nenhum de nós, 
professores, tem autoridade moral para criticar o 
colega de ensino do nível inferior, quando não 
fazemos mais nem melhor! 

Se assim não se fizer, a vítima do 
insucesso continuará a ser o aluno e o seu futuro 
na vida ativa! O insucesso escolar pode levar a 
outros insucessos sociais de consequências 
imprevisíveis. 

Se isso acontecer, a culpa é minha, mas 
também é tua! É nossa!!! 

Amadeu Lemos 

________________________________________ 

NOTÍCIAS 

VOLTA A PORTUGAL SOLIDÁRIA  

Há uns meses, um atleta de orientação 
fez-me um convite para participar num projeto 
em que ele estava a trabalhar!  

 

Aceitei, claro! 

Esse projeto foi realizado entre os dias 27 
de junho e 21 de agosto e consistiu em dar a 
volta a Portugal a correr e angariar o máximo de 
bens materiais e monetários para doar a 
determinadas instituições dos concelhos por onde 
passávamos!  

 



 

 

A verdade é que este projeto me chamou 
para a realidade de muitas coisas que acontecem 
no nosso país e nós não sabemos. Tantos lugares 
repletos de paisagens maravilhosas, cheios de 
vida, beleza e que ninguém conhece e sabem 
porquê? Porque se encontram no interior do 
nosso país! Todos os dias passava por localidades 
novas, todos os dias havia uma aventura 
diferente, vivia em constante ansiedade para ver 
no fim o sorriso das pessoas que ajudávamos!  

 

Os episódios que mais me marcaram 
foram os seguintes: em finais de julho estávamos 
nós em Albufeira e, como todos nós pensamos, o 
Algarve é o topo das praias portuguesas. 
Pensamos que ali se vive bem, mas a verdade é 
que estamos completamente errados, o Algarve é 
dos sítios mais pobres em Portugal! Nem dinheiro 
há para as cantinas sociais alimentarem a 
população! Deparando-me com esta situação, 
fiquei boquiaberta! Nunca imaginei que um sítio 
com tanta fama e tão bem frequentado 
economicamente, tivesse tanta pobreza! 

A outra situação que me marcou foi numa 
instituição, a “Asta”, localizada em Almeida, na  

Beira Interior. Esta instituição acolhe pessoas com 
deficiências, sem família, ou apenas desprezados 
pela sociedade!  

 

Quando lá chegamos as “crianças” 
(pessoas adultas já, que vão ser sempre crianças) 
receberam-nos com felicidade e carinho 
extremos! Só nos faziam perguntas! Houve até 
uma menina da minha idade (15 anos) que me 
perguntou:  

- Andas na escola? 

E eu respondi-lhe:  

- Sim, ando e tu? 

E ela disse: 

- Eu queria, mas não posso! 



 

 

Eu olhei para a cara daquela miúda… 
tinha um olhar tão profundo e triste, e fiquei a 
pensar que nós andamos sempre a dizer que 
estamos fartos da escola e o sonho desta menina 
era ir à escola…  

O dia foi avançando, e o ritual deles antes 
do almoço era cantar, agradecer a Deus por lhes 
darem uma “família”. No final dessa canção, a 
senhora que criou a instituição quis saber um 
pouco mais sobre nós, sobre o projeto. Nós 
contamos resumidamente a nossa aventura. Eles 
acharam o projeto fenomenal, elogiaram-nos. Foi 
tudo tão bom, tudo aquilo que eles nos 
proporcionaram!  

 

A mãe do senhor João (atleta que 
percorreu mais de 3000 quilómetros para dar a 
volta a Portugal com o fim que já referi) fez uns 
bonecos de trapos, umas coisas simples para eles 
ficarem com uma recordação. Quando lhes 
entregamos os supostos “presentes”, ver a cara 
deles de felicidade, de agradecimento, aquela 
cara de afeto… e bem se podia ver que estava 
escrito um grande obrigado nos olhos deles, 

como se finalmente alguém os reconhecesse e 
fizesse caso deles!  

Estas pessoas, como são debilitadas e têm 
certos problemas, não trabalham. Então, o dia a 
dia deles é trabalhar na instituição, têm hortas 
onde cultivam centenas de quilos de vegetais 
para venda e consumo, restauram casas para os 
próprios habitarem. São estes simples trabalhos 
que eles realizam para poderem ter mais 
conforto ao longo das suas vidas e para se 
sentirem iguais a nós, embora o sejam, só que 
com outras caraterísticas!  

O dia passou-se. Abandonamos a 
localidade e fomos correndo o resto do país! Dia 
16 foi o dia da Volta a Portugal Solidária passar 
em Vieira do Minho, cujo mentor foi José Castro. 
Foi a etapa rainha! Acompanhamento, uma 
chegada em grande, pessoas a gritar e a bater 
palmas, reconhecendo o esforço e dedicação!  

 

Angariamos 1000 euros que doamos aos 
Bombeiros Voluntários da nossa terra! Foi uma 
grande emoção chegar à terra onde vivo e ver as 
pessoas de quem gosto, passados dois meses a 
percorrer o país de lés a lés!  



 

 

A volta terminou no dia 21 de agosto em 
Matosinhos, local onde começou no dia 27 de 
junho. Estavam muitas pessoas à nossa espera 
incluindo vieirenses. Para a grande final, foi uma 
chegada em grande, com banho de champanhe, 
muitas pessoas a felicitar, muitas lágrimas de 
alegria! Foi sem dúvida a experiência que mais 
me marcou na vida e me permitiu ver o país de 
uma forma diferente, de valorizar certos gestos, 
coisas simples às quais não damos valor!  

Foi uma honra pertencer a este projeto 
que mobilizou muitas pessoas em Portugal. 
Espero que numa próxima as pessoas adiram 
mais e nos ajudem a ajudar!  

Dado isto, angariamos 12.000 euros ao 
longo do país, que foram deixados nos locais 
onde paramos! Fico muito agradecida às 
corporações de bombeiros que nos cederam as 
suas instalações ao longo do país para podermos 
dormitar e às pessoas que sempre acreditaram 
neste projeto!  

Fica a pergunta: como reagiriam se uma 
senhora de idade vos agradecesse por lhe darem 
5 minutos de atenção? Talvez ficassem 
indiferentes… mas e se ela vos dissesse que já 
não lhe davam atenção há mais de 25 anos? Com 
certeza, com a lágrima no canto do olho! Só mais 
uma pergunta: que diriam a uma senhora de 
idade que se vos dirigisse e dissesse: “Eu trago 
aqui um quilo de arroz, eu não tenho mais nada 
para ajudar (a chorar), eu peço desculpa por só 
poder ajudar desta forma”, que lhe diriam? 

Talvez fizessem o mesmo que eu, respondendo: 
“Cada um ajuda como pode, pouco ou muito, 
ajudou!” 

 A verdade é que quem ajuda 
normalmente é quem menos tem, já se 
aperceberam disso?  

Por trás de cada pessoa há uma história 
que ninguém conhece! 

E foi assim que passei as minhas férias de 
Verão! Ajudando, conhecendo e aprendendo! 

Filipa Castro 

________________________________________ 

MENÇÃO HONROSA – PROJETO MEDEA 

Dois grupos de alunos de Física do 12º 
ano, os Vieirinhas e os Supermagnéticos, 
participaram no Projeto Medea, realizado no 
decorrer do ano letivo de 2013/2014. Este 
projeto visou medir campos elétricos e 
magnéticos de baixa frequência, que são 
produzidos por qualquer equipamento ou 
circuito elétrico e na vizinhança de linhas de 
transporte de energia elétrica. 

 



 

 

O projeto Vieirinhas foi premiado no dia 
2 de setembro com uma Menção Honrosa  na 5ª 
edição do projeto Medea, na sessão solene de 
abertura da 19ª Conferência Nacional de Física,  
no Centro de Congressos do Instituto Superior 
Técnico da Universidade de Lisboa. O grupo dos 
Vieirinhas era constituído por quatro elementos: 
Aurélio Alves, Nelson Estêvão, Patrícia Ribeiro e 
Sónia Dias. A Professora Júlia Rodrigues e o aluno 
Nelson Estêvão representaram a escola, tendo 
sido felicitados pessoalmente pelo Ministro da 
Educação e Ciência, Prof. Doutor Nuno Crato, 
pelo Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. 
Doutor António Cruz, pelo Presidente do Instituto 
Superior Técnico, Prof. Doutor Arlindo Oliveira, 
pela Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Física, Profª Doutora Teresa Pena, entre outras 
personalidades. 

 

No âmbito deste projeto foram premiadas 
as seguintes escolas: 

- Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, com o 1ºLugar  (Tesla Squad); 

- Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, com 
uma Menção Honrosa (Vieirinhas); 

- Escola Básica e Secundária de Fajões, com uma 
Menção Honrosa (Super-Teslas). 

Os prémios foram patrocinados por Redes 
Energéticas Nacionais, Sociedade Portuguesa de 
Física e FNAC. 

 

 

 

Parabéns aos alunos pelo empenho e 
dedicação ao projeto. 

Prof.  Júlia Rodrigues 



 

 

CAMINHADA A 9 DE SETEMBRO 

 Com o intuito de iniciar o ano letivo em 
forma, foi organizada uma caminhada até à 
Serradela, com almoço. Com tão aprazível 
arranque, com certeza que a boa disposição se 
propagará a toda a comunidade. O agrupamento, 
com educadores, professores e funcionários, 
começou assim: muito bem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografias disponibilizadas pela Prof. Maria Ferreira 

________________________________________ 

 

PALESTRA MOOC E TED 

No dia 18 de setembro, o Fábio Ramalho 
presenteou-nos com uma sessão sobre as MOOC 
e TED. Foi já a segunda vez que o nosso querido 
ex-aluno quis abrir caminho na autonomia do 
conhecimento, porque o futuro passa por aqui. 

 

Na presença de professores e alunos, 
explicou os conceitos MOOC e TED e respetivas 
potencialidades, demonstrou como se faz o acesso 
/ registo e a variedade de cursos existentes.  

Incidiu a sua exposição na necessidade de, 
cada vez mais, sermos autodidatas e autónomos.  

 

Temos que ser capazes de avaliar as 
nossas necessidades em termos de conhecimento 
e procurar fontes credíveis que colmatem as 
lacunas. 

Obrigado Fábio pela tua disponibilidade e 
simpatia! 

CM 

________________________________________ 



 

 

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS – 26 DE SETEMBRO 

 Como já é tradição, o grupo de Inglês não 
pode deixar de comemorar o Dia Europeu das 
Línguas. Para além do tema ser abordado em 
aula, houve também pequenos trabalhos 
elaborados por alunos de diferentes anos de 
escolaridade. 

“Em 2001 celebrou-se o Ano Europeu das Línguas 
(AEL), por iniciativa conjunta do Conselho da Europa (CoE) 
e da Comissão Europeia (CE), com o objetivo de celebrar a 
diversidade linguística como uma riqueza do património 
comum da Europa a preservar. Nessa conformidade, com o 
AEL-2001 pretendeu-se promover o multilinguismo – 
realidade que, de um modo geral, caracteriza as sociedades 
europeias – e fomentar o plurilinguismo, motivando os 
cidadãos europeus para a aprendizagem de línguas, de 
modo a facilitar a comunicação. 

Também por iniciativa conjunta do CoE e da CE, 
foi, então, instituído o Dia Europeu das Línguas (DEL), que 
passou a celebrar-se todos os anos a 26 de setembro. O 
desenvolvimento das capacidades de comunicação em 
várias línguas são essenciais para garantir a equidade e a 
integração. Na atual conjuntura de crescente mobilidade, 
globalização da economia e tendências económicas em 
constante mudança, é mais óbvia do que nunca a 
necessidade de aprender línguas e desenvolver uma 
competência plurilingue e intercultural.” 

http://www.dgidc.min-edu.pt/index.php?s=noticias&noticia=1116 

 Os alunos do 9.º ano, turmas D e E 
lembraram o dia assim: 

 

 

 

 

 

________________________________________ 



 

 

REALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOS OSSOS 

No dia 26 de setembro, os alunos do 4.º 
ano de escolaridade da EBDA (Escola Básica 
Domingos de Abreu) deram início a uma 
experiência que tinha a pergunta seguinte: “ Os 
ossos são duros e resistentes?” 

 A professora Glória pediu ao Joel para 
colocar vinagre num copo e a professora Luísa 
pediu a um menino que colocasse num outro 
copo, coca-cola. Os alunos deixaram uma 
semana os copos com os ossos dentro de um 
armário. 

 Após uma semana verificaram os ossos. 
Os ossos que estavam na coca-cola estavam 
desfeitos e os do vinagre ficaram flexíveis. 

 Foi esta a experiência que os alunos 
tiveram curiosidade de fazer! 

 Jornal Público de Vieira do Minho, por Marisa 
Alves (4.º B – EBDA) 

________________________________________ 

CORTEJO MEDIEVAL 

No âmbito das comemorações dos 500 
anos da atribuição do Foral a Vieira do Minho o 
jardim de infância do Centro Escolar do Cávado 
participou no desfile, na sede do concelho, 
promovido pela câmara municipal de Vieira do 
Minho.  

 

As crianças também gostaram de assistir a 
um espetáculo de malabaristas. 

 

Jardim de infância do centro escolar do Cávado 

________________________________________ 

DESMISTIFICAR A BIOQUÍMICA 

Foi no dia 1 de outubro que o nosso ex-
aluno – João Nuno Sousa Machado – demonstrou 
perante um imenso público que, afinal, a 
Bioquímica faz parte do nosso dia a dia e, acima 
de tudo, faz parte de nós. 

Gatos e ratos foram as principais ‘cobaias’ 
da palestra do João! Explicou o teor do curso, 
desmistificou a ideia do aluno de laboratório, 



 

 

prestou todos os esclarecimentos relativos a 
conteúdos estudados e informou quais as 
diferentes vias pós-licenciatura. 

 

Biblioteca cheia, demasiado cheia até, e 
em silêncio. Caras de alunos estáticas e olhos 
ávidos. Foi assim. Uma palestra para todos os 
alunos, de perceção fácil. 

 

Obrigado, João, pela tua disponibilidade e 
bagagem científica. Obrigada à mãe do João e 
avós, que estiveram presentes na palestra.  

CM 

________________________________________ 

 

 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

No passado dia 16 de outubro, dia 
mundial da alimentação, os elementos do clube 
da floresta, “Os Micófilos”, assistiram a uma 
palestra subordinada ao tema “A importância dos 
cogumelos na defesa da floresta”. 

 

Os objetivos desta atividade visaram dar a 
conhecer aos alunos a simbiose e a cumplicidade 
que existe entre os cogumelos e a vida da floresta, 
sendo vital a preservação de todos, mesmo os 
venenosos, tendo por base o tema para o presente 
ano letivo: “Os incêndios não matam só as 
árvores”! Nós acrescentamos: não são só os 
incêndios que destroem a floresta… 

 

O dissertador foi um jovem licenciado em 
Bioquímica, um autodidata nesta matéria e o 
tema foi acessível e bem ilustrado.  



 

 

Os alunos ouviram atentamente e 
participaram ativamente, colocando dúvidas. 
Ficaram conscientes de que, como elementos do 
clube da floresta, têm uma função muito 
importante: defender a floresta e, em particular, 
os cogumelos. 

No final, confecionou-se uma salada de 
fruta, que serviu de sobremesa desse dia.  

EB de Guilhofrei 

________________________________________ 

Dia mundial da Erradicação da Pobreza 

 

«O que eu faço é 
uma gota no meio 
de um oceano. 
Mas sem ela, o 
oceano será 
menor.» 

 (Madre Teresa de 
Calcutá) 

No passado dia 17 de outubro, a 
Biblioteca Escolar, em articulação com o Clube de 
Solidariedade, promoveu uma sessão de 
sensibilização para a importância do 
voluntariado como meio de combate à pobreza. A 
referida sessão contou com a presença de uma 
ex-aluna da EB/S Vieira de Araújo – Analisa 
Candeias – professora na Escola Superior de 
Enfermagem da Universidade do Minho e 
Voluntária no Grupo de Apoio aos Sem Abrigo de 
Braga – CAB+. 

A atividade foi dirigida a alunos do 
11ºano (turma A e D) e do 12ºano (turma D) e 
permitiu conhecer melhor como funciona um 
grupo de voluntariado, bem como as razões que 
poderão levar alguém a integrar um grupo desse 
género. Além desses aspetos, a palestrante 
procedeu a uma descrição mais detalhada do 
perfil dos sem abrigo, em geral, bem como o tipo 
de atividades desenvolvidas pelo grupo de 
voluntários. 

 

 

Professoras Bibliotecárias, 

Ana Cunha e Mª José Ramalho 

________________________________________ 

 



 

 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

 

VIVA!!! Foi mesmo divertido… 
Conseguimos fazer batatas fritas com ovo 
estrelado, mas muito saudável. Sabem com quê? 

 

Para promover hábitos saudáveis a nível 
da alimentação confecionámos uma sobremesa 
com frutas e iogurtes. 

Fizemos o ovo estrelado com iogurte e 
pêssego, as batatas fritas com maçã aos palitos. 

Giro e saboroso. Ninguém deixou nada no 
prato.  

Jardim de infância do Centro Escolar do Cávado 

________________________________________ 

VISITA AO MUSEU ADELINO ÂNGELO  

No âmbito do estudo das disciplinas de 
Filosofia e Área de Integração, os alunos das 
turmas D e E do 12º ano, E e F do 11º e D do 10º 
ano, realizaram uma visita ao Museu Adelino 
Ângelo, no dia 20 de outubro de 2014, sob a 
orientação do professor Agostinho Costa. 

A Casa Museu Adelino Ângelo, 
propriedade da Câmara Municipal, está instalada 
num antigo solar, a Casa de Lamas, edifício 
emblemático construído no século XVII, símbolo 
da riqueza patrimonial de Vieira do Minho ao 
serviço da comunidade local e regional e 
daqueles que privilegiam a cultura.  

As expectativas criadas pelos alunos eram 
grandes, visto que iam visitar algo tão grandioso 
e culturalmente enriquecedor, espaço de 
atividades culturais, nomeadamente exposições 
temáticas, de diferentes comunicações artísticas e 
vários temas que espelham as mais variadas 
preocupações e problemáticas do mundo artístico 
atual. 

À chegada à Casa Museu Adelino Ângelo, 
ainda no exterior, o professor, apresentou uma 
breve introdução ao que iria acontecer. De 
seguida, os alunos entraram e percorreram os 
vários compartimentos. 

Inicialmente, foi feita a visita à Galeria 
Alternativa nº 1, onde se encontram expostas 
pinturas a óleo sobre tela, do artista Barcelense, 
Vítor Pereira. Esta mesma galeria já foi local de 



 

 

realização de atividades pelos elementos da 
Universidade Sénior. 

 

Na varanda interior, estão expostos os 
trabalhos realizados no âmbito do concurso 
“Pintar Vieira”, cujo tema são os 500 anos da 
outorga do Foral pelo Rei D. Manuel I a Vieira do 
Minho. 

Passando à galeria nº 2, foi possível 
atentar nas pinturas de Ana Barbosa e Jorge 
Nascimento, artistas da Póvoa de Lanhoso. Estas 
obras assentam em pinturas rurais e na 
personalização de vestuário e calçado. 

Na galeria principal, encontram-se obras 
do Mestre Adelino Ângelo, onde foi apreciada a 
sua pintura, obra ímpar no mundo da 
representação da vida cigana, da pobreza, da 
vida social. 

Neste momento, foram focadas as palavras do 
próprio Mestre “Se continuo a pintar a dor, 
amargura, loucura e o nomadismo, então a 
minha pintura encaixa em pleno no modernismo, 
não fossem estas as características mais vincadas 
da sociedade onde me insiro”. 

 

Por último, mas não menos importante, 
foi visitado o Salão Nobre, local 
fundamentalmente utilizado para atividades 
culturais e reuniões e onde se encontram as 
figuras dos proprietários fundadores da Casa 
Museu.   

Já no exterior, foi possível admirar a 
Capela, um misto de habilidade e arte, construída 
no século XVIII. 

Os objetivos foram alcançados 
plenamente. Esta visita foi profícua na medida 
em que a visita ao Museu Adelino Ângelo 
proporcionou aos alunos conhecerem um Imóvel 
de Interesse Público, “um símbolo da riqueza 
patrimonial de Vieira do Minho ao serviço da 
comunidade local e regional”. 

 

Por: Turma D do 10º ano 

Fotografia: Paula Santos 

________________________________________ 

 

 

 



 

 

DIA MUNDIAL DO COMBATE AO BULLYING 

 

 

O bullying é uma das formas  de violência 
que mais cresce no mundo. 

Para lembrar a data, uma docente de 
matemática e uma docente membro do Clube da 
Solidariedade da Escola B/S Vieira de Araújo, em 
Vieira do Minho promoveram, no dia 20 de 
outubro de 2014, uma Ação de Sensibilização de 
Prevenção do Bullying nas Crianças e nos Jovens. 
O convidado palestrante foi o Inspetor da Polícia 
Judiciária de Braga, José Ferreira e foram 
convivas da referida ação o Diretor da Escola e 
toda a comunidade escolar. 

O objetivo visou alertar, no início do ano 
letivo, todos os alunos que frequentam o 7º ano 
desta escola, contra a violência, a intimidação, a 
humilhação, as agressões intencionais, verbais ou 

físicas, praticadas de modo repetitivo por um ou 
mais alunos, contra um ou mais colegas, 
provocando dor e angústia, a fim de tomarem 
todas as precauções e de se protegerem da 
melhor maneira possível, configurando formas 
de segurança mais assertivas. 

 

No decurso da ação, o Inspetor da Polícia 
Judiciária José Ferreira, perante uma plateia 
serena e atenta, expôs o bullying alertando os 
alunos contra os agressores e preveniu-os sobre 
formas de atuar numa situação de bullying. 
Recorreu a exemplos reais, a imagens fortes, 
próximas e sugestivas como o caso de uma 
criança de 12 anos que se atirou ao rio Tua em 
2010 e, ao qual, a plateia não ficou indiferente. 
No final, foram feitas perguntas e dadas respostas 
aos alunos que, reconheceram a importância 
deste assunto e demonstraram disponibilidade e 
interesse em colaborar para que a escola possa 
ser um espaço melhor e com mais justiça para 
todos. 



 

 

 

Sem esquecer o papel fundamental dos 
Pais e Encarregados de Educação no combate ao 
bullying, o alerta é para que estejam atentos aos 
vossos filhos, aos sinais dados pelo vosso 
educando porque são todas as microviolências 
quotidianas e as suas consequências que podem 
perturbar fortemente os alunos.  

A ação, que pretendeu ser preventiva, foi 
um forte apelo a todos quantos, numa atitude de 
maior cidadania e, mesmo não sendo vítimas 
nem agressores, possam exercer um papel mais 
ativo e, assim fazerem a diferença neste combate. 

 

Esta ação aconteceu na sequência da Ação 
de Sensibilização para os Perigos na Internet, no 
âmbito do protocolo entre a Direção Regional da 
Educação do Norte e da Polícia Judiciária e em 

parceria com a Direção da Escola e com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo. 

As professoras responsáveis 

________________________________________ 

JOGOS MATEMÁTICOS 

No âmbito do módulo “Jogos e 
Matemática”, e sob orientação do professor João 
Paulo Gonçalves, os alunos do 11º Ano, Turma E 
- Curso Profissional de Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural, apresentaram, durante a 
segunda metade do 1º período, aos alunos do 5º, 
6º e 7º anos da nossa Escola, alguns dos “Jogos 
Matemáticos” que integram a lista dos jogos do 
11.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, 
que decorrerá a 6 de março de 2015, na UTAD – 
Vila Real. 

 

Esta atividade decorreu na cantina da 
Escola e na sala dos alunos do Curso Profissional 
Curso Profissional de Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural, espaços onde foi possível 



 

 

apresentar os jogos: Rastros, Avanço e 
Gatos&Cães. 

Durante a aplicação dos jogos, foi 
gratificante constatar as reações dos alunos, 
observar as estratégias e raciocínios de cada um, 
verificar que estavam mentalmente envolvidos, 
resolver dúvidas patenteadas e corrigir erros na 
aplicação das regras dos jogos.  

No decorrer da atividade, foi importante 
verificar que os alunos se divertiam e, ao mesmo 
tempo, adquiriam novas capacidades ou 
desenvolviam as que possuem. Além disso, foi 
gratificante verificar o interesse que os mesmos 
demonstraram, a sua curiosidade e gosto pelos 
diferentes jogos e apurar que alguns deles já 
tinham conhecimento dos mesmos. 

 

Ao longo da execução desta ação, foi 
possível verificar um feedback positivo do 
comportamento dos alunos, que superou as 
expectativas. 

Esta atividade foi bastante positiva, 
verificando-se uma boa adesão dos alunos e a 
satisfação dos professores das respetivas turmas 

pelo trabalho desenvolvido pelos alunos do Curso 
Profissional. 

 

Seguir-se-á a apresentação dos jogos aos 
restantes alunos do ensino básico da escola (8.º e 
9.º anos), estando também previsto que o mesmo 
se concretize com os jogos para os alunos do 1.º 
Ciclo nos três centros escolares do agrupamento, 
em datas e calendário a definir no início do 2.º 
período. 

A atividade culminará com a organização 
do campeonato de jogos a nível do agrupamento, 
cujos vencedores representarão o agrupamento 
no 11.º CNJM. 

________________________________________ 

OS NOSSOS COGUMELOS 

No dia 23 de outubro chegaram à escola 
os kits, com esporos, que havíamos 
encomendado.  



 

 

 

Numa breve cerimónia, os alunos foram 
informados do nome daqueles cogumelos – 
pleurotos ostreatus - bem como dos cuidados a 
ter para uma boa frutificação.  

Para que tudo funcionasse na perfeição, 
combinou-se a “rega” do tronco e o arejamento 
do local, requisitos necessários para um bom 
desenvolvimento dos esporos. 

EB de Guilhofrei  

________________________________________ 

 

CORTA-MATO ESCOLAR 2014/15  

Realizou-se no dia 28 de outubro de 2014 
o Corta-mato Escolar 2014/15 do Agrupamento 
de Escolas Vieira de Araújo, Vieira do Minho. A 
organização do evento foi da responsabilidade do 
Grupo de Educação Física do Agrupamento. 

O local escolhido para esta atividade foi o 
Parque dos Moinhos. Este local tem excelentes 
condições para a realização deste tipo de 
atividades.  

A participação dos alunos foi massiva, 
contemplando alunos do 1º ao 12º ano de 
escolaridade. O número de participantes, a cortar 
a meta, esteve muito próximo dos 800 
(oitocentos). 

 A Câmara Municipal de Vieira do Minho 
teve um papel importante na organização da 
atividade, disponibilizando o transporte dos 
materiais para o local, eletricidade e fita de 
marcação dos percursos. 

O Corta-mato Escolar 2014/15 teve uma 
boa organização, com uma participação ativa de 
todos os professores de Educação Física da escola 
sede do agrupamento, durante todas as fases da 
atividade. 

Os três primeiros alunos de cada escalão e 
género foram presenteados com medalhões de 
cores idênticas às do ouro, prata e bronze. Estes e 
os três seguintes (seis primeiros) ficaram 
automaticamente apurados para representar o 
Agrupamento no Corta-mato Escolar Distrital, 
que se realizará no dia 5 de fevereiro de 2015. 

1.º CICLO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.º, 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS 

 

 

_______________________________________ 

 

HORA DO CONTO 

Neste primeiro período ouvimos vários 
contos tradicionais, contados pelas 
educadoras/animadoras da Biblioteca Municipal 
e da professora bibliotecária. 

Gostamos de ouvir quando nos leram e 
contaram histórias. 

Lemos livros, fizemos teatros ao vivo, 
marionetas e fantoches. 

O conto do “Patinho Feio” pelas 
animadoras da biblioteca municipal: 

 



 

 

O conto dos “Três Porquinhos” com o 
recurso à técnica de marionetas: 

 

 

Em articulação com o 1º ciclo, assistimos 
ao Conto do “Coelhinho Branco” com o recurso 
ao teatro de fantoches promovido pela 
coordenadora da biblioteca escolar. 

 

Obrigada a todos! Gostamos muito! 

 

Jardim de infância do Centro Escolar do Cávado 

________________________________________ 

BRUXINHAS visitam a sala 8, dos 3 anos 

Foi no dia 31 de outubro, “Dia das 
Bruxas”, que três bruxinhas nos vieram visitar e 
ensinar uma canção em inglês. 

Uma bruxa chamava-se HULKETA dizia-
se prima do HULK! Sabem quem era? 

Outra chamava-se ABÓBORA, e ajudou a 
construir a abóbora assustadora. Sabem quem 
era? 

E ainda havia outra bruxinha, a 
MARGARIDA COLORIDA. Sabem quem era? 

 

A canção falava de uma pequena 
bruxinha que pedia doçuras ou travessuras. 



 

 

 

 

KNOCK, KNOCK 

TRICK OR TREAT 

WHO ARE YOU? 

I`M A WITCH! 

I`M A LITTLE WITCH! 

AHHHH! AHHH! AHH! 

 

Também nos ensinaram a fazer uma Abóbora 
assustadora. 

 

      Com tanta bruxa na nossa sala, foi um dia 
divertido! 

Depois, colocamos as nossas máscaras de 
abóboras aterradoras e fomos pedir doçuras à 
sala 7, dos amiguinhos de 3 anos.  

 

Eles deram-nos uns cupcakes que tinham 
feito e que estavam deliciosos! 

Ainda bem que tinham docinhos porque, 
se não, pregávamos uns sustinhos! 

 

Escola básica Domingos de Abreu, sala 8 (3 anos) 

Professora Paula Lemos 

________________________________________ 



 

 

HALLOWEEN 

O halloween chegou à nossa escola! 

 

As aranhas, os vampiros, os morcegos e as 
bruxas entraram no dia 31 de outubro, no centro 
escolar, assustando todos no jardim de infância.  

 

 

Que delícia, comemos umas aranhas 
super saborosas!  

Obrigada Rute, as tuas ideias foram muito 
divertidas!!! 

Jardim de infância do Centro Escolar do Cávado 

________________________________________ 

ALMOÇO ASSOMBRADO 

 E para comemorar o dia das bruxas, nada 
melhor do que um almoço devidamente 
condimentado, com sabor a medo!  

 

 Foi com este espírito que os alunos do 9.ºF 
serviram Morcego Assado com Olhos e Cabelos 
de Bruxa Salteados, Salada de Dedos e Unhas em 
Chapéu de Bruxa e Peras Afogadas em Sangue de 
Vampiro! 

 



 

 

 Um verdadeiro repasto, digno de 
qualquer vampiro real! 

CM 

________________________________________ 

CONCURSO HALLOWEEN - 7.ºD E 7.ºE 

Realizou-se um pequeno concurso de 
trabalhos relacionados com uma das principais 
tradições britânicas – o Dia das Bruxas. 

Assim, grande parte dos alunos participou 
ativamente com trabalhos verdadeiramente 
monstruosos.  

Foram expostos na BEVA, para poderem 
ser apreciados pela comunidade educativa, sendo 
que as várias pessoas que constituíram o júri 
também por lá passaram. 

Embora fosse difícil chegarem a um 
vencedor por turma, o júri conseguiu chegar a 
um consenso e foram premiados os alunos Filipe 
Fernandes, do 7.ºD e Diogo Oliveira, do 7.ºE. 

 

 

Um agradecimento a todos quantos 
colaboraram no evento. Todos os trabalhos foram 
merecedores de Parabéns! 

CM 

________________________________________ 

ERA UMA VEZ… Doce de abóbora 

Os meninos de 3 anos do EBDA, da sala da 
professora Paula Lemos, fizeram doce de abóbora. 
Trouxeram de casa as abóboras e os restantes 
ingredientes necessários para a sua confeção. 

Primeiro tiramos as sementes. 

 

A abóbora, depois de descascada, colocou-
se numa panela juntamente com açúcar, paus de 
canela e casca de laranja. 



 

 

 

 

Pedimos às senhoras da cozinha para nos 
deixarem por a panela no fogão. 

Depois de ir ao lume algum tempo… a 
abóbora ficou com outra cor e com outra textura. 
O doce já estava pronto!  

 

Provámos…Que delícia! 

 

Daqui surgiu a ideia de que as abóboras 
poderão ser utilizadas noutras receitas. Então, 
pesquisamos em casa, com a ajuda da família, 
receitas com abóboras. 

 

E assim fizemos um livrinho “Era uma 
vez… receitas”. 



 

 

 

________________________________________ 

SESSÃO SOBRE DISCRIMINAÇÃO 

No dia 10 de novembro, as turmas D e E, 
do 9.º ano, tiveram a oportunidade de assistir na 
BEVA a duas apresentações que abordaram o 
tema Discriminação. 

Da forma mais crua que se possa 
imaginar, os alunos quase sentiram na pele as 
experiências retratadas no ecrã. 

Debateram de forma efusiva, defendendo 
as suas posições relativamente ao tema.  

Foi uma sessão muito benéfica, já que o 
tema é atual e, infelizmente, existe, de facto! 

 

CM 

LENDA DE S. MARTINHO NA EBDA 

Dramatizada por crianças e educadoras 

Martinho era um valente soldado romano 
que regressava de Itália para a sua terra, algures 
em França.   

 

Montado no seu cavalo, passava num 
caminho para atravessar uma serra muito alta, 
chamada Alpes, e, lá no alto, fazia muito, muito 
frio, vento e mau tempo.  

  Martinho estava agasalhado normalmente 
para a época: tinha uma capa vermelha, que os 
soldados romanos normalmente usavam. 

 
De repente, aparece-lhe um homem muito pobre, 



 

 

vestido de roupas já velhas e rotas, cheio de frio, 
que lhe pediu esmola.  

Infelizmente, Martinho não tinha nada 
para lhe dar. Então, pegou na espada, levantou-a 
e fez um golpe na sua capa. Cortou-a ao meio e 
deu metade ao pobre. 

 

 

Nesse momento, de repente, as nuvens e o 
mau tempo desapareceram. Parecia que era 
Verão!  

 
 

Foi como uma recompensa de Deus a 
Martinho por ele ter sido bom. 

É por isso que todos os anos, nesta altura 
do ano, mesmo sendo outono, o tempo fica 
melhor e mais quente: é o verão de São Martinho. 

Nesta altura comem-se as castanhas 
assadas e prova-se o suminho…  

 

EBDA – Pré-escolar – Paula Lemos 

 

S. MARTINHO 

Olá amigos, querem saber como nós 
contamos a história de S. Martinho? 

Ele era um cavaleiro generoso que 
partilhou a sua capa com um mendigo que estava 
cheio de frio… 

Pois foi, todos nós, (pequeninos, médios e 
grandes) fizemos um teatrinho.  

Foi muito giro! 



 

 

 

Como estava a chover não pudemos fazer 
uma fogueira. 

Mas as nossas auxiliares assaram as 
castanhas na casa da avó de uma aluna. 

 
Em grande azáfama juntamo-nos no 

refeitório a comer muitas castanhas e a beber 
suminho. 

 

Jardim de infância do Centro Escolar do Cávado 

S. Martinho 

Durante o mês de novembro, fizeram-se 
as cestas para as castanhas, aproveitando para a 
sua confeção os pacotes do leite, utilizados em 
casa. 

A reciclagem é uma constante nas 
atividades realizadas, servindo sempre para 
reforçar a preocupação de proteção da floresta. 

O concurso de quadras de S. Martinho foi 
outra atividade realizada, dando cumprimento ao 
estabelecido no plano de atividades, permitindo 
descobrir talentos escondidos. 

EB de Guilhofrei 

________________________________________ 

EXPOEMPRESAS JÚNIOR 

Este ano começamos mais cedo. A 
professora Carla Machado e a turma do 7.º ano, 
turma E, já estão a trabalhar para a próxima 
Expoempresas Júnior. 

 

O projeto Escolas Empreendedoras IN.AVE 
é uma ação da Rede IN.AVE – Rede de 
Empreendedorismo do Ave que tem como 



 

 

objetivo a sensibilização para o 
empreendedorismo nas escolas da região.  

Empreender, criar, inovar, são algumas 
das palavras-chave para o sucesso deste evento! 

Ao trabalho! 

CM 

________________________________________ 

Projeto de intervenção para a prevenção do 
tabagismo 

No ano passado, a Unidade de Saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
Cávado II -Gerês/Cabreira identificou o tabaco 
como prioridade máxima na sua intervenção 
prioritária e lançou o repto às escolas dos cinco 
concelhos da sua área de abrangência. 

Este projeto está, portanto, no terreno 
desde 2013 e já tem logótipo. 

 

No dia 17 de novembro, as várias escolas 
ligadas ao ACES Cávado II - Gerês/ Cabreira 
marcaram o arranque deste projeto, no presente 
ano letivo. Desse modo, procederam à 
comemoração do Dia do Não Fumador. A nossa 
escola não foi uma exceção e, durante o intervalo 
das 10h-10.20h, ninguém ficou indiferente ao 
grupo de alunos que se aglomeraram no átrio 
principal da escola.  

A t-shirt branca simbolizou a importância 
de dar tréguas aos nossos pulmões, colocando de 
parte comportamentos nocivos, entre os quais se 
inclui o consumo de tabaco. 

 

Alunos da escola EB/S Vieira de Araújo durante o momento 
em que foram largados balões 

Prof. Ana Cunha 

________________________________________ 

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE  

Na sequência do planificado para 
comemorar esta data, na sexta-feira, dia 22 de 
novembro, procedeu-se à colheita dos 
cogumelos, que frutificaram abundantemente, 



 

 

tendo os alunos participado no corte e 
armazenamento dos mesmos. Dos mais pequenos 
aos mais velhos, todos os alunos demonstraram 
entusiasmo e cuidado na sua recolha. 

 

Uma encarregada de educação, que, 
entretanto, apareceu na escola para “recolher” o 
seu educando, prontificou-se a confecioná-los. 

Assim, no almoço do dia 24, a 
comunidade estudantil aproveitou a 
oportunidade de degustar os “pleurotos”, tendo 
alguns deles pedido para repetir a dose! 

Ficamos a aguardar a próxima 
frutificação!    

   EB de Guilhofrei 

________________________________________ 

Comemoração do Dia da Floresta Autóctone 

Os “Garranitos” da Escola Básica 
Domingos de Abreu, continuam sensibilizados 
para a importância de preservar, proteger e 
cuidar da nossa floresta, desenvolvendo atitudes 
tais como a observação, curiosidade, criatividade, 
abertura de espírito, reflexão crítica e respeito 
pela Natureza. 

 

Conhecendo as potencialidades da 
florestas e os malefícios que a afetam, 
principalmente durante o verão aquando dos 
incêndios florestais; neste dia da Comemoração 
da Floresta Autóctone (23/11/2014), quisemos 
plantar algumas espécies de árvores autóctones 
no nosso recinto escolar de modo a construir, 
junto da comunidade escolar, uma consciência 
ecológica conducente à valorização e 
preservação do nosso património natural e à 
conservação e defesa da floresta. 

 

 

Escola Básica Domingos de Abreu 

________________________________________ 

Horta Ecológica Vertical na E.B.D.A. 

         Os alunos da E.B.D.A. continuam 
sensibilizados para com as questões ambientais. 



 

 

Por esse motivo a nossa escola transformou-se 
num espaço mais verde e mais ecológico com a 
realização de algumas sementeiras e plantações 
demonstrando, deste modo, mais respeito pelo 
ambiente/espaço/escola.  

               Também os pais foram convidados a 
participar neste projeto, com a cedência de 
sementes e plantas e com os seus saberes, como 
foi o caso do Sr. Rui Manuel Vieira, pai do Rui 
Alberto Vieira do 2º C, grande especialista nesta 
área que nos quis elucidar sobre a maneira de 
procedermos para a concretização da nossa 
Horta Ecológica Vertical.  

 

Escola Básica Domingos de Abreu 

________________________________________ 

Promoção da leitura nas Bibliotecas Escolares 

Durante o 1.º período de aulas a 
biblioteca escolar desenvolveu várias atividades 
para promover a leitura juntos dos alunos do 
Agrupamento de Escolas. Assim, em todas as 
bibliotecas escolares do 1.º ciclo, foram feitas 
leituras das obras incluídas na lista da Educação 

Literária. Neste âmbito todas as turmas do 1.º 
ciclo, e as crianças dos 5 anos do Pré-escolar, 
participaram em sessões de leitura, promovidas 
em articulação pelas professoras bibliotecárias e 
os professores titulares de turma. Ainda no 1.º 
ciclo, os alunos do 4.º ano participaram num 
concurso de leitura autónoma da obra “Ninguém 
dá prendas ao Pai Natal”, de Ana Saldanha. Nas 
bibliotecas do 1.º ciclo foi realizada uma 
formação do utilizador simplificada, de acordo 
com a faixa etária dos alunos. 

Relativamente aos alunos do 2.º ciclo foi 
feita a formação do utilizador da biblioteca 
escolar com todas as turmas do 5.º ano de 
escolaridade. Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do 
ensino secundário participaram em concursos de 
escrita, um de poesias/quadras alusivas à leitura e 
ao Natal, e/ou um outro com a elaboração de 
contos originais de Natal.  

A biblioteca escolar recebeu várias 
exposições de trabalhos dos alunos realizados em 
várias disciplinas, como Filosofia, Educação 
Tecnológica, Inglês e Francês.  

 



 

 

O espaço da biblioteca foi utilizado para a 
realização de várias sessões de sensibilização 
junto dos alunos, nomeadamente no Dia Mundial 
da Alimentação, sobre alimentação saudável e 
distúrbios alimentares, no Dia Mundial da Luta 
contra a Sida, com uma sessão sobre prevenção 
(PRESSE). Estas sessões foram dinamizadas pela 
professora bibliotecária Ana Cunha e pela 
enfermeira Sónia Soares, da Equipa da Saúde 
Escolar.  

Outras sessões de interesse foram 
promovidas por ex-alunos da escola, que 
partilharam com os atuais alunos as suas 
vivências enquanto estudantes universitários, 
expondo as suas experiências, descrevendo 
dificuldades, expetativas e ansiedades. Estas 
sessões promovidas pelo Clube de Jornalismo do 
Agrupamento e pelo grupo de Matemática são 
exemplos de partilha de boas práticas, que 
poderão ajudar os alunos atuais a melhor 
compreender o mundo que os espera após o 
término do ensino secundário, apresentando-lhes 
diferentes perspetivas e possibilidades de escolha. 

O 1.º período foi repleto de atividades nas 
várias bibliotecas escolares, com requisições de 
livros, concursos de leitura, de escrita, muitas 
sessões de sensibilização e cinema alusivo a 
temas relevantes, nomeadamente o racismo e a 
discriminação. 

    Professoras 
bibliotecárias (Maria José Ramalho e Ana Cunha) 

________________________________________ 

 

Sessões da Educação para a Saúde na Biblioteca 
Escolar 

A Equipa da Educação para a Saúde tem 
vindo a dinamizar, na Biblioteca Escolar, um 
conjunto de sessões de esclarecimento no âmbito 
do Gabinete de Informação ao aluno (GIA). As 
referidas sessões têm sido associadas à 
comemoração de datas específicas. 

 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

(16 de outubro) 

Face ao crescente consumo da 
denominada “comida de plástico” e respetivo 
nível de obesidade, contrastante com o ideal de 
imagem corporal publicitada nos média, o debate 
alusivo a uma alimentação saudável tornou-se 
cada vez mais urgente. 

Assim, aproveitando a comemoração do 
Dia Mundial da Alimentação, a Equipa da 
Educação para a Saúde dinamizou um conjunto 
de palestras com a finalidade de sensibilizar os 
alunos para a necessidade de adotarmos 
comportamentos saudáveis. 

- Palestra, em parceria com a Biblioteca 
Municipal - turma do 5.º B  



 

 

 

-Palestras no âmbito dos Distúrbios Alimentares 
– turmas 11ºA, 11º D, 12ºC e 12ºD 

 

 

DIA MUNDIAL DA DIABETES 

(14 de novembro) 

A diabetes é uma doença caracterizada 
pela incapacidade do organismo produzir 
insulina (ou de utilizá-la adequadamente) e pela 
presença de concentrações elevadas de glicose no 
sangue (http://corporate.roche.pt). 

A diabetes pode afetar qualquer pessoa. Se 
não for tratada, pode ser mortal. Há um conjunto 
de sinais alerta que todos deverão conhecer. 

 

 

Urinar com 

muita 

frequência 

 

 

 

Perda de 

peso não 

intencional 

 

 

 

 

Falta de 

energia 

 

 

 

Sede 

excessiva 

 

Com o objetivo de sensibilizar para a 
problemática da Diabetes tipo I e para a 
importância de conhecermos comportamentos 
saudáveis que nos ajudam a prevenir a Diabetes 
tipo II, a Equipa da Educação para a Saúde 
promoveu palestras direcionadas às turmas com 
alunos diabéticos. 

 



 

 

 

 

DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A SIDA 

(1 de dezembro) 

 

A SIDA (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida) é uma doença causada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (VIH ou HIV - na 
língua inglesa) que enfraquece o sistema 
imunitário do nosso organismo, destruindo a 
capacidade de defesa em relação a muitas 
doenças.  

O VIH (Vírus da Imunodeficiência 
Humana) é o agente causador da SIDA e pode 
ficar incubado no corpo humano por tempo 
indeterminado, sem manifestar quaisquer 
sintomas. Quando uma pessoa está infetada com 
o VIH diz-se que é seropositiva. Uma pessoa VIH-
positiva pode não ter sinais da doença, 

aparentando mesmo um estado saudável durante 
um certo período que pode durar vários anos. No 
entanto, essa pessoa está infetada pelo vírus e 
pode transmiti-lo a outra pessoa (Portal da 
Saúde). 

A SIDA não tem cura, como tal, a solução 
passa apenas pela prevenção. Para relembrar 
quais os comportamentos de risco e, sobretudo, 
para esclarecer detalhadamente os alunos 
relativamente à variedade e funções dos métodos 
contracetivos, a Equipa da Educação para a 
Saúde dinamizou, na Biblioteca Escolar, uma 
sessão PRESSE direcionada aos alunos do 10ºE. 

 

Prof. Ana Cunha 

________________________________________ 

eTwinning na EB/S Vieira de Araújo 

Realizou-se, no dia 26 de novembro, uma 
formação sobre o eTwinning. Destinada a todo o 
Agrupamento, liderada pela Embaixadora Norte 
– Teresa Lacerda - foi com grande entusiasmo 
que recebemos toda a informação sobre a 
implementação de um projeto Europeu. 



 

 

 
E porque, quando há entusiasmo, há 

contágio, a professora Carla Machado tratou de 
encetar um projeto com a Roménia, envolvendo a 
sua direção de turma – 7.ºE. Implica uma peça de 
teatro sobre S. Valentim, entre outras surpresas 
internacionais! Logo verão o resultado. 

Campanha: Recolha de Sangue 

Decorreu no dia 1 de dezembro mais uma 
recolha de sangue no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Vieira do Minho. 

 
Esta iniciativa já começa a ter alguma 

tradição na nossa vila, pois tem vindo a ser 
realizada desde 2012.  

A recolha em Vieira do Minho já é 
considerada bastante importante pelo Instituto 
Português do Sangue, que não dispensa solicitar a 
nossa ajuda na consecução de tal momento. 

 
A todos os dadores, o nosso muito 

obrigado! 

CM 

________________________________________ 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

No passado dia 3 de dezembro, de forma a 
comemorar o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE), integrados em turmas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico do Centro Escolar do 
Cávado tiveram a oportunidade de participar em 
diferentes atividades, as quais lhes 
proporcionaram um dia bastante diferente. 

 
 Assim, durante o período da manhã, 
deslocaram-se ao pavilhão desportivo do 



 

 

Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, com o 
intuito de assistirem a um torneio de hóquei, 
promovido pelo grupo de Educação Especial, no 
qual participaram diferentes equipas integradas 
em clubes/associações que promovem o desporto 
adaptado e com a presença da Federação 
Portuguesa de Hóquei. Para felicidade dos alunos 
do 1º ciclo foi-lhes dada ainda a oportunidade de 
aprender como manusear o stick e como jogar 
com um dos seus colegas.  

 No período da tarde, assistiram ao 
visionamento e audição da história 
“Quadradinho e seus amigos” e do videoclip da 
canção “Somos iguais, diferentes”, de João 
Portugal. Esta atividade foi dinamizada pela 
professora de Educação Especial do Centro 
Escolar do Cávado, a qual procurou, com esta 
iniciativa, promover os direitos humanos de 
todas as pessoas portadoras de deficiência e 
sensibilizar a comunidade educativa para a 
diferença.  

 

 
Sónia Pinto, professora de Educação Especial do 

Centro Escolar do Cávado 
________________________________________ 

Dois posters, duas menções honrosas no concurso 
AIL- 2015 

Dois grupos de alunos do 7º F 
participaram no desafio dirigido às escolas, no 
âmbito do concurso de elaboração de um poster 
alusivo ao “ Ano Internacional da Luz – 2015”, 
organizado pelo Departamento e o Centro de 
Física da Universidade do Minho. Num total de 
147 participantes a concurso de escolas básicas e 
secundárias, foram atribuídos os seguintes 
prémios, no escalão 1 (2º e3º ciclo do ensino 
básico): 

Vencedor  

Cinco alunos e dois professores da escola 
Instituto Diocesano de Formação João Paulo II- 
São Tomé e Príncipe.  

Menções honrosas 

Daniel José Antunes; Carlos Rafael Gonçalves e 
Profª Júlia Rodrigues. 



 

 

 

 

Ana Luísa Rocha; Ana Luísa Silva e Profª Júlia 
Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiveram em exposição durante três 
semanas, até 6 de dezembro, 92 posters, 38 dos 
quais no escalão 1 (2º e3º ciclo do ensino básico) 
e 54 no escalão 2 (ensino secundário), no 
Complexo Pedagógico I da Universidade do 
Minho. 

Os prémios serão entregues em fevereiro 
no dia da Escola de Ciências da Universidade do 
Minho. Parabéns aos cientistas. 

Júlia Rodrigues 

________________________________________ 

 Clima@EduMedia ensina alterações climáticas às 
escolas portuguesas através dos média  

O projeto “Clima@EduMedia”, 
desenvolvido ao abrigo do Programa “AdaPT” 
pela Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto (FLUP), pretende educar os estudantes de 
30 escolas do país para o tema das mudanças do 
clima, através do uso dos média.  



 

 

 
José Azevedo, docente da FLUP, 

investigador do CETAC.MEDIA e coordenador do 
projeto, refere que “a generalização do acesso às 
tecnologias digitais abriu um vasto leque de 
possibilidades de inovação no que toca a relação 
dos média com a aprendizagem.”  

 
O desafio do “Clima@EduMedia” “não é 

apenas produzir conteúdos mediáticos 
estimulantes sobre as alterações climáticas, mas 
também possibilitar estratégias onde os alunos 
possam aprender através do próprio processo de 
produção. A investigação mostra que 
proporcionar aos estudantes um espaço onde 
possam adicionar a sua voz à discussão pública 
sobre as alterações climáticas tem um impacto 
positivo no envolvimento dos mesmos com o 
conhecimento científico sobre o tema, e ajuda a 
criar uma consciência crítica sobre essas 

alterações fora do contexto de sala de aula”, 
refere.  

O projeto “Clima@EduMedia” é 
multidisciplinar, nele colaborando as Faculdades 
de Letras e de Ciências da U.Porto, bem como a 
sua Unidade de Novas Tecnologias na Educação. 
De ressaltar a participação de 30 escolas 
portuguesas de todo o país e ainda uma parceria 
com a Universidade da Islândia.  

O Programa “AdaPT” foi criado com o 
objetivo de apoiar financeiramente a atuação em 
matéria de “Adaptação às Alterações Climáticas” 
em Portugal, e o seu desenvolvimento foi guiado 
pelos termos estabelecidos no “Memorando de 
Entendimento” assinado entre Portugal, Noruega, 
Islândia e Liechtenstein, no âmbito do 
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 
Europeu (MFEEE/EEA-Grants). 

 
A professora Carla Machado, 

coordenadora deste projeto no Agrupamento 
Vieira de Araújo, esteve presente na 
apresentação, no passado dia 9 de dezembro. 
Com tal iniciativa, pretende-se mover a 
comunidade a favor da sustentabilidade 
ambiental, tendo como ponto de partida as 
alterações climáticas. 



 

 

Spelling Bee - UM 

Decorreu, no passado dia 11 de dezembro 
de 2014, das 9.00h às 12.30h, a primeira sessão 
da atividade / concurso denominado “Spelling 
Bee” e que teve lugar no Complexo Pedagógico 2 
do Bloco 1 da Universidade do Minho, em Braga. 

Esta atividade, promovida e organizada 
pela Embaixada dos Estados Unidos da América, 
em colaboração com a Universidade do Minho e 
Associação Portuguesa de Professores de Inglês, 
pretendeu ajudar os estudantes portugueses a 
melhorar as suas competências na língua inglesa, 
tratando-se de um projeto que, de forma 
descontraída, permite aos participantes melhorar 
o vocabulário, aprender novos conceitos, e 
desenvolver o uso correto do Inglês que, 
definitivamente, os irá ajudar na vida futura, 
através de provas de soletração de termos de 
língua inglesa.  

A atividade em si, extremamente popular 
nos Estados Unidos e Inglaterra, consistiu na 
realização de provas de eliminação, escrita, 
seguida de oral, em função da capacidade e 
sapiência (e um pouco de sorte, também) dos 
participantes.  

A nossa escola, de entre várias do distrito 
de Braga e Viana do Castelo, marcou presença 
com 15 jovens (entre os 170) de 9º e 10º anos, a 
saber: Ana Carolina Vieira Pereira, Anastasyia 
Andriyivna Muryn, David de Andrade Oliveira, 
Inês Fernandes Messias, Filipe Manuel Fernandes 
Prazeres, Mariana Dias Fernandes, Pedro de 
Almeida Forte Barreiros, (9.º ano) e Célia Maria 

Alves, Filipa Rafaela Castro, Inês Cunha Barroso, 
Sabrina Fernandes dos Santos, Luana Patrícia 
Carvalho, Márcia Raquel Carneiro, Natália 
Fátima Carvalho, Rosalina Alexandra Duarte (10º 
ano).  

Não obstante a não obtenção de prémios, 
a prestação dos nossos alunos saldou-se muito 
pela positiva, já que os nossos representantes se 
encontram entre os melhores para este tipo de 
concurso.  

Tratou-se de uma experiência muito 
interessante e repleta de emoção que, estamos 
certos, poderá e deverá dar frutos na nossa 
escola, a nível interno e como forma de 
potenciar, de uma forma saudável, divertida e 
eficaz, a melhoria dos conhecimentos dos nossos 
alunos, no contexto da língua inglesa. 

Definitivamente, uma experiência a 
implementar! 

Fernando Gomes 

 ________________________________________ 

Palestra: Engenharia Biológica (na UM) 
Maria José Costa (vieirense, bolseira na UM) – 
percurso, experiência e desafios! 



 

 

Com o intuito de promover uma 
aproximação entre o ensino secundário e o 
ensino superior, de estímulo ao prosseguimento 
de estudos nas áreas científicas e tecnológicas, de 
proporcionar a familiarização com técnicas e 
procedimentos experimentais utilizados no 
ensino superior e em investigação científica, de 
potenciar as aprendizagens e interesse pelas 
áreas científicas, bem como espírito crítico 
relativamente a assuntos relacionados com a 
Ciência, e dando continuidade a iniciativas 
anteriores, desta feita “regressou” à nossa escola 
uma ex-aluna, a Maria José Costa, neta da ex-
funcionária desta escola, a D. Celeste (que aqui 
lembramos e homenageamos pela sua entrega e 
dedicação a esta instituição. Onde quer que 
esteja, um grande bem haja e muito obrigado D. 
Celeste!). 

Com naturalidade, muita simplicidade, 
clareza e muito “terra a terra”, como sempre foi 
seu apanágio, a Maria José começou por 
apresentar aos seus conterrâneos parte da sua 
biografia, desde os primeiros passos até hoje, 
mostrando, salvaguardando novos 
enquadramentos e contextos, o que fez, faz e 
pensa continuar a fazer, o que qualquer ser 
humano “normal” normalmente faz, tendo em 
consideração as opções que toma e ambições que 
tem. 

Num segundo momento partilhou parte 
da sua experiência e percurso académicos, as 
dificuldades e muitas dúvidas que teve (e que por 
vezes ainda tem), a necessidade de firmeza, 

sacrifício e muito empenho para alcançar os 
objetivos traçados e levantou um pouco o véu do 
que se investiga e quais as aplicações ou 
hipotéticas aplicações dessas mesmas 

investigações nas mais diversas áreas (resolução 
de problemas ambientais, produção de bens 
alimentares, farmacêuticos, químicos e afins, …) 
enfatizando que o propósito da Engenharia 
Biológica consiste essencialmente em “aplicar os 
conhecimentos da Biologia de forma a tirar 
partido de organismos vivos e seus constituintes 
para usufruto da Sociedade”. 

Vimos um pouco da ciência que se faz 
aqui ao lado, na Universidade do Minho, 
estivemos ao lado dos “nossos” cientistas vendo 
um pouco como trabalham, como investigam e 
alguns dos resultados que obtêm (no caso 
concreto, na área da Engenharia Biológica). 

Os testemunhos obtidos (dos alunos das 
turmas A e B do 11.º ano e A do 12.º ano) 
mostraram que foi uma experiência 
enriquecedora tendo atingido os propósitos que 
motivaram a sua apresentação. 

________________________________________ 

 

 



 

 

Dia do Diploma I 

Decorreu no dia 12 de dezembro de 
2014, pela 19 horas, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Vieira do Minho, mais uma sessão 
do Dia do Diploma, uma atividade que pretende 
agraciar, homenagear e reconhecer 
publicamente os alunos que concluíram o 12º 
ano de escolaridade no ano letivo 2013-2014, 
neste caso, aqueles que frequentaram a Escola 
Básica Vieira de Araújo.  

 

A cerimónia pública contou com a 
participação da grande maioria dos alunos e 
demais respetivos encarregados de educação, 
bem como com a representatividade da Direção 
do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, 
do pessoal docente (professores que lecionaram o 
12.º ano), da Câmara Municipal de Vieira do 
Minho e da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, entre outros, e que, no caso destes 
últimos, coadjuvaram a cerimónia, através da 
entrega do diploma de conclusão e do Processo 
Individual do Aluno aos 78 alunos 
homenageados. 

A cerimónia, matizada pela emoção e 
singela na sua conceção, foi bastante concorrida, 

tendo o local sido completamente preenchido 
com os participantes. 

Fernando Gomes 

________________________________________ 

Dia do Diploma II 

No passado dia 12 de dezembro, realizou-
se a cerimónia pública de entrega de diploma aos 
alunos que concluíram o 12ºano no ano letivo 
2013-2014. 

O discurso que não fiz… 

 

Era uma vez uma sala de aula  

Era uma vez uma sala de aula envelhecida pelo 
tempo 

Cadeiras gastas pelos inúmeros meninos que por 
ela passaram durante anos a fio… 

Incluindo eu própria 

Apesar de envelhecida pelo tempo, não era uma 
sala de aula qualquer 

Não era o equipamento de topo, não era o 
mobiliário especial… envelhecido 

 

Rostos curiosos 

Sorrisos verdadeiros 

Ornamentavam a sala envelhecida, o edifício 
regelado 



 

 

Os corações distraídos 

 

Vou recordar sempre essa sala de aula 

Os olhares curiosos 

Iluminados por grandes sorrisos 

 

Vou recordar sempre essa sala de aula 

Onde ser professor 

Ainda é palavra grande 

 

Vou recordar a sala de aula 

Onde crescemos 

Juntos  

 

Hoje, observo este salão 

Repleto de alunos nobres 

Sinto vontade de sorrir! 

(Prof. Ana Cunha)   

________________________________________ 

Uma Associação uma só Voz  

Esclerose múltipla (EM), é uma doença 
desmielinizante de etiologia ainda desconhecida, 
caracterizada por uma reacção inflamatória na 
qual são danificadas as bainhas de mielina que 

envolvem os axónios dos neurónios cerebrais e 
medulares, levando à sua desmielinização e ao 
aparecimento de um vasto quadro de sinais e 
sintomas. A doença manifesta-se geralmente em 
jovens adultos e é mais frequente em mulheres 
numa razão de cerca de 3:1. A sua prevalência 
varia consoante a situação geográfica estudada, 
entre 2 e mais de 150 casos em cada 100 000 
indivíduos, nos países tropicais e nos países 
nórdicos respetivamente. A EM foi descrita pela 
primeira vez em 1868 por Jean-Martin Charcot.  

Devido a esta desmielinização, a EM 
afecta a capacidade das células nervosas do 
cérebro e da medula espinhal comunicarem 
entre si de forma eficaz. As células nervosas 
comunicam entre si através da transmissão de 
impulsos eléctricos, designados por potenciais de 
acção, ao longo dos seus filamentos extensos 
designados por axónios, os quais estão envolvidos 
por uma substância isolante chamada mielina. 
Na EM, o próprio sistema imunitário do corpo 
ataca e destrói a mielina. Uma vez destruída, os 
axónios deixam de poder transmitir o potencial 
de acção de um neurónio ao neurónio seguinte 
ficando assim a condução do estímulo nervoso 
interrompida.  

 



 

 

A doença pode manifestar-se através de 
praticamente qualquer sintoma neurológico, 
dependente da localização da placa de 
desmielinização, e frequentemente evolui com a 
perda de capacidades físicas e cognitivas. A EM 
pode assumir várias formas, e cada novo sintoma 
pode ocorrer em ataques discretos e isolados 
(forma recrudescente) ou os sintomas podem-se 
ir acumulando ao longo do tempo (forma 
progressiva).Entre cada ataque, a sintomatologia 
pode desaparecer por completo, embora 
normalmente se verifiquem sequelas 
neurológicas permanentes, sobretudo à medida 
que a doença progride. 

 

Não se conhece uma cura eficaz contra a 
esclerose múltipla. O tratamento baseia-se na 
tentativa de melhoria das funções fisiológicas 
comprometidas depois de um ataque, na 
prevenção de novos episódios e na prevenção da 
degenerescência. A medicação para a EM pode 
apresentar vários efeitos colaterais e mesmo ser 
mal tolerada pelo organismo, o que leva a que 
muitas pessoas procurem tratamentos 
alternativos, apesar da falta de evidências 
científicas que os confirmem. É difícil obter um 

prognóstico preciso; depende do subtipo da 
doença, da característica individual da doença, 
dos sintomas iniciais e do grau de 
degenerescência que o indivíduo apresenta à 
medida que a doença progride. A esperança de 
vida em doentes de EM é de cerca de cinco a dez 
anos inferior à restante população.  

 

O papel das Associações de Doentes que 
padecem de Esclerose Múltipla (EM) em Portugal 
tem uma expressão significativa no âmbito 
nacional, contudo carecem de uma atenção 
correspondente da sociedade, ora fruto da actual 
conjuntura socioeconómica que o nosso país 
atravessa, ora devido ao défice de 
profissionalização e escassez de recursos que lhes 
é própria. 

De forma a contrabalançar estas 
contrariedades, revestem-se de outras formas de 
assegurarem a sua missão. O voluntariado e os 
propósitos das famílias dos doentes 
complementam a missão na defesa dos interesses 
dos doentes. 



 

 

Daqui resulta que não se considere que as 
Associações de Doentes de EM, não sejam 
revestidas de homogeneidade, mas sim de uma 
heterogeneidade de funções consoante a 
comunidade que representam. Em Portugal 
existem três Associações de Doentes que 
defendem quem padece de Esclerose Múltipla: a 
SPEM, a ANEM e a TEM. Podemos dizer que cada 
uma delas privilegia, consoante o universo 
daqueles que representa, funções diversas. Umas 
mais assistenciais, outra mais de investigação, 
outras de informação, mas que no seu todo 
constituem autênticos players de políticas de 
saúde.  

 

Todas elas alertam para o facto de existir 
a necessidade da produção e divulgação de 
informações e esclarecimentos sobre a doença 
tornando-se autênticos estandartes das 
reivindicações e causas dos doentes.  

Este lack de homogeneidade aliado ao 
défice profissional de cada uma das três 
associações e o actual contexto que Portugal 
atravessa, revela contornos preocupantes, que 
podem inconscientemente transformar as 
Associações de EM, num veículo de interesses 
comerciais por parte da Industria Farmacêutica. 

Estes players colaterais, assumem um 
papel de denominador comum, de forma a 
colmatar as lacunas onde o Estado é impotente 
quanto ao apoio que seria desejável para o 
desenvolvimento da missão das Associações. 

Felizmente para o Estado, o papel da 
Família, no apoio aos seus doentes, ainda 
consegue ser um veículo que em muitos dos 
casos é superior ao Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), dado que os custos que deveriam ser 
suportados pelo Estado, são suportados por esta 
instituição. 

Uma Sociedade que se diz evoluída é uma 
sociedade que está plenamente consciente dos 
seus direitos e deveres (obrigações). Em Portugal, 
fruto da disponibilidade de se ter acesso 
gratuitamente a uma mentalidade solícita que 
nos é inata, tende-se a enveredar por um certo 
comodismo que resulta num atrofiamento da 
capacidade de resolvermos as contrariedades que 
aparecem e endossarmos essas mesmas 
contrariedades para quem está ao nosso lado, a 
fim de que se possam resolver sem o mínimo de 
esforço. 

O papel de uma Associação, para além de 
congregar um conjunto de pessoas, unidas na 
defesa de um interesse comum, não pode ser 
utilizado com propósitos que sejam alheios aos 
seus objectivos.  

No caso específico da Associação Todos 
com a Esclerose Múltipla (TEM), sediada em 
Braga, podemos identificar vários aspectos que 



 

 

revelam um só propósito e que demonstram bem 
o sentido único do papel inerente da defesa dos 
seus associados. 

 Com apenas seis anos de existência, esta 
Associação tem na sua base um princípio pelo 
qual lhe permite ser diferente das suas 
congéneres. O princípio de ser constituída por 
elementos que reúnem uma trilogia basilar no 
seu funcionamento: Doentes, Familiares dos 
Doentes e Profissionais da Saúde relacionados 
com a EM. 

 Tem vindo a corrigir lacunas que são 
inerentes ao seu crescimento e tem estado 
bastante atenta às necessidades dos seus 
associados. 

 Existe um sentimento interno de 
entreajuda que lhe permite dar resposta às 
inúmeras solicitações que é alvo e já tem 
ultrapassado as barreiras do Distrito onde está 
sediada. Estes resultados só foram possíveis pela 
capacidade e o discernimento da necessidade que 
existe, em defender a sua causa como Associação. 

 O papel da comunicação é um dos muitos 
propósitos que estão na agenda da TEM. A 
associação está consciente que a comunicação 
deve ser feita de dentro para fora, isto é, em 
primeiro lugar para os seus associados e só 
depois para o exterior da associação. Afinal de 
que é que serviria se não fosse assim? 

 Por outro lado está consciente que não 
está sozinha. Como prova da vontade na defesa 

dos doentes com EM, tem estado presente em 
várias acções conjuntas com as outras duas 
Associações (ANEM e SPEM). 

A TEM é isto! Os valores que defende são 
muito maiores que os interesses alheios à sua 
causa! 

Um exemplo do modelo a seguir para que 
uma causa seja perceptível à sociedade em que 
vivemos. 

  

João Medeiros 

________________________________________ 

Escola Segura – ação de prevenção 

 

Decorreu, no perímetro da EB/S Vieira de 
Araújo, mais uma atividade de prevenção de 
consumo e tráfico de substâncias psicoativas, 
levada a cabo pelo Núcleo de Escola Segura e 
pela Companhia Cinotécnica da Guarda Nacional 
Republicana, no dia 15 de dezembro de 2014, 
entre as 8.30h e as 10.00h. 



 

 

A atividade, sempre coroada de sucesso, 
reveste-se de uma importância muito grande, 
uma vez que pretende  reforçar o combate à 
introdução de substâncias ilícitas no interior 
deste estabelecimento escolar, prevenir o 
consumo das mesmas por parte de alunos desta 
comunidade escolar, bem como dissuadir o 
movimento de indivíduos estranhos nas 
imediações desta escola. 

 

A repercussão e impacto na comunidade 
escolar da ação levada a cabo (3ª edição) tem-se 
revelado de decisiva, pelo seu caráter 
pedagógico, para a sensação de segurança nos 
cidadãos e dos encarregados de educação e 
alunos, em particular, bem como para a 
prevenção de quaisquer atos de consumo, tráfico 
e comercialização de substâncias ilegais no 
estabelecimento de ensino e nas suas imediações. 

Refira-se que a ação não 
detetou existência de quaisquer substâncias 
psicoativas. 

Definitivamente, uma ação a repetir! 

A comunidade educativa agradece a 
disponibilidade e elogia o profissionalismo dos 
elementos do Núcleo de Escola Segura 

e Companhia Cinotécnica da Guarda Nacional 
Republicana. 

Fernando Gomes 

________________________________________ 

SABEM QUEM EU SOU?? 

Olá! 

Nós somos os meninos e meninas da sala 
8, disfarçados de Pai Natal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 



 

 

ALMOÇO DE NATAL 

À semelhança de todos os anos anteriores, 
decorreu a edição deste ano do almoço de natal 
do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo na 
cantina da EB/S Vieira de Araújo e no dia 19 de 
dezembro de 2014. 

 

O evento, muito concorrido, mereceu a 
presença do tradicional bacalhau, desta feita, 
numa vertente mais gourmet, mas igualmente 
deliciosa e do agrado de todos, servido (e muito 
bem!) em contexto de formação, pelos nossos 
alunos da turma F de 9º ano (CEF Empregado de 
Mesa). 

 

O almoço, que contou com a presença de 
cerca de 100 pessoas, foi marcado, em 
simultâneo, com a presença de um número 

significativo de docentes recentemente 
aposentados e a quem o Agrupamento de Escolas 
Vieira de Araújo pretendeu prestar uma singela 
mas emocionada homenagem à carreira destes 
docentes, agora que os mesmos passaram a uma 
nova condição de vida, porventura não tão 
stressante, mas, definitivamente, rica em novas 
experiências.  

 

Pelo sucesso do evento, pela carreira dos 
homenageados e com a formulação de parabéns 
a estes colegas pela mudança de vida, deixamos 
aqui sinceros votos de felicidades para todos e 
um bem-haja! 

Fernando Gomes 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROSA, POESIA, HIBRIDISMOS 
 

Confusão melancólica 

Aqui deitado, ora sentado 

Escrevo o meu futuro. 

Descrevo a natureza  

e dispo sem grande clareza, esta certeza 

de falar sozinho acompanhado. 

 

Falo de mim para mim 

nesta doce confusão. 

Ora nuvem ora céu,  

escuro claro véu. 

Escuto o vento e traço o sol, 

a passo de caracol. 

 

Daniel Pereira 

________________________________________ 

Palavras 

Sabem-me bem as palavras, 

com um aroma especial. 

Sabem-me bem as palavras 

com um sabor natural. 

 

Há palavras que nos esfaqueiam… 

há palavras que amamos. 

Outras, simplesmente, receamos. 

 

Palavras há que nos deixam brancos 

como cal! 

E outras de sede nos matam,  

por terem excesso de sal. 

 

Daniel Pereira 

________________________________________ 

 Hoje perguntei por ti a todas as pessoas 
que vi passar na rua. Não responderam. 
Baixavam o semblante e continuavam o seu 
caminho como se nada eu tivesse perguntado, 
como se eu não tivesse sequer existido naquele 
instante. Depois disto procurei-te. Em todos os 
sítios da cidade deambulei procurando o teu 
rosto. Não te encontrei. Prefiro pensar que este 
dia não existiu. Assim, amanhã ansiar-te-ei como 
se fosse a primeira vez… com todo o fulgor e 
desejo que não deixam desistir ninguém, mesmo 
aqueles buscam o impossível. Há muito tempo 
que é assim… esqueço-me do ontem para que 
nunca me farte desta rotina viciante: procurar-te. 

Daniel Pereira 

________________________________________ 

Há dias em que acordo sem saber 
exatamente onde estou, em que qualquer passo 
que dou é um vazio desconhecido. Depois sinto-



 

 

me fraco: com fome e sede de mim mesmo. Tento 
capturar aquilo que o dia tem de melhor, mas 
nada tem para me oferecer. A noite pressente que 
é o seu tempo e avança, atacando-me 
bruscamente. Com ela vem a melancolia, o 
silêncio perene e o frio. Recolho-me. Quase em 
gestos de loucura, contorço a mente insana e 
deixo-me levar naquele sono que me consome… 
a madrugada é lenta e todo o tempo parece um 
templo oco e enorme. 

Daniel Pereira 

________________________________________ 

(Sem)pre 

Nestes dias tentei falar sobre ti, mas não 
consegui. No entanto, não há como fugir ou 
esconder.  

Há 10 anos que já cá não estás.  
Há 10 anos que muita coisa perdeu todo o 
sentido. Há 10 anos que gradualmente a dor 
parece intensificar-se. 

Era uma criança inocente, que mesmo 
tendo de repetir para mim várias vezes a notícia 
cruel para que me atingisse totalmente, acho que 
perdurou, no fundo do meu ser, a esperança de 
que um dia voltarias. Como naquele em que 
fizeste uma surpresa e apareceste, e eu vi-te ao 
fundo no portão, vinhas, com um bolo na mão. O 
céu estava coberto de nuvens refratadas, 
celestialmente. Demos aquele abraço tão forte no 
qual me fizeste rodopiar no ar à tua volta e eu 
pensei que seria assim, para sempre. Nunca 

sequer imaginei, que seria a última vez, e que 
nem toda a gente sabe abraçar, nem pintar o céu 
de branco, nem ter amor a emergir de todos os 
poros, nem toda a gente sequer se assemelha a ti, 
e não fazia eu a ideia que ninguém poderia 
trazer-te de volta.  

De vez em quando assaltas os meus 
sonhos e revejo-te, através das memórias que 
imaculadamente de ti guardo. O teu sorriso, tão 
cheio, tão alegre, a tua doçura, a tua beleza. Eras 
tão puro.  

Tento encontrar-te em tudo o que me 
rodeia, nas pessoas, nos gestos. Mas não és tu, 
nem poderei algum dia saber de ti.  
Não há, mesmo, como fugir ou esconder. Mais 
que a tua ausência é a tua presença que se nota 
em alturas como esta. 

Eu só espero que na minha inocência de 
infância tivesse sabido mostrar-te o quanto te 
amo.  

Seremos sempre como quatro irmãos, 
guardando em nós aqueles momentos eternos em 
que juntavamos os sofás em frente à televisão e 
juntos comíamos torradas e víamos um filme. 
Terei-te sempre em mim. Sempre.  

Liliana Pinheiro 

________________________________________ 

Quadras sobre S. Martinho 

Em Vieira do Minho 

Há uma festa que está a chegar 



 

 

É a festa de S. Martinho 

Que nesta escola vamos festejar. 

 

Na festa de S. Martinho 

Vou cantar e vou dançar. 

E com castanhas do Minho 

Vou comer até inchar. 

    Valentina da Cruz 
Antunes, turma 4.º C – EB Domingos de Abreu 

 

No São Martinho, 

Castanhas vou assar 

Para poder depois 

A fogueirinha saltar. 

 

Quero ter uma boa quadra 

Para no Prosepe apresentar. 

Espero pacientemente 

Que consiga o prémio ganhar. 

Bruna Silva Pereira, 4.º C, EB Domingos de Abreu 

 

As castanhas assadinhas  

No lume a saltitar. 

Todo feliz nesse dia 

Eu vou cantar e dançar.   
   

Vítor Filipe, 4.º C, EB Domingos de Abreu 

 

O São Martinho 

Está a chegar 

Castanhas vou comer 

Até me fartar. 

 

Castanhas, castanhinhas 

Que boas que são. 

Então quentinhas… 

Aquecem o coração. 

Iara Gonçalves, 4.º C, EB Domingos de Abreu 

 

S. Martinho foi um santo generoso 

Dividiu a capa com um pobre 

E logo abriu um sol radioso 



 

 

Em louvor do gesto generoso. 

 

O S. Martinho 

Festeja-se a 11 de novembro 

Com castanhas e vinho 

E muito carinho. 

  Turma 3.º B, EB Domingos de Abreu 

 

Que boa castanha assada 

Que rico petisco que é! 

Viva o S. Martinho 

E a sua água-pé. 

 

Comemos castanhas assadas 

Pelo S. Martinho santo. 

Ele é muito bondoso 

Até deu o seu manto. 

Letícia Lopes Gomes, 2.º C, EB Domingos de Abreu 

 

 

É dia de S. Martinho, 

Dia de muita alegria. 

Castanhas nós comemos 

Brincamos todo o dia. 

 

A castanha vem do castanheiro, 

O castanheiro dá o ouriço. 

Para elas não há dinheiro: 

_ Isso, isso, isso! 

Sónia Xu, 2.º C, EB Domingos de Abreu 

 

O outono e o S. Martinho 

Trazem também uma castanhinha. 

Pode ser bem quentinha 

Numa capa bem fininha. 

 

Traz também vontade de jantar, 

Um sorriso bem quentinho. 

Com vontade de cantar 

No calor de S. Martinho. 



 

 

 Matilde Monteiro, 3.º A, EB Domingos de 
Abreu 

 

Acendemos a fogueira 

Com carvão e muita lenha. 

Agora vamos à roda dançar. 

O magusto é p’ra durar. 

 

Não sejas preguiçoso 

E vem comemorar. 

Traz um cesto de castanhas 

S. Martinho deves louvar. 

Afonso Cardoso de Sousa, 3.º A, EB Domingos de 
Abreu 

 

No dia de S. Martinho 

Posso comer castanhas assadas 

Ao pé da fogueira 

A que eu chamo lareira.  

 

Iara Afonso, 3.º A, EB Domingos de Abreu 

________________________________________ 

 

 

Acróstico: Feira da Ladra 

Feira anual do concelho de Vieira do Minho 

É tudo muito engraçado 

Incríveis foram os três dias 

Risos ouvem-se muitos  

Andamos e andamos… 

 

Damos muita alegria 

A corrida de cavalos é interessante. 

 

Ladra é nome de um pau 

A chega de bois, é com dois bois a lutar 

Diversões vimos muitas 

Roulotes também há muitas 

Anualmente Vieira recebe muitos visitantes 

   Turma 4.º B (EBDA) 

________________________________________ 

L’amitié   

L’amitié est la relation affective entre les 
individus dans laquelle les amis ont le sens de la 
loyauté, de la protection, etc.  

L’amitié existe aussi entre des personnes 
qui ne sont exactement les mêmes, qui n’ont pas 
forcément les mêmes goûts. Dans certains cas, 
c’est précisément ce qui les unit.  



 

 

L’amitié sert à compléter l’autre avec des 
idées, des moments de la vie, de la complicité, ou 
avoir juste quelqu’un avec qui partager des 
moments et des sentiments. La véritable amitié est 
celle où l’individu ne pense pas deux fois avant 
d’aider les autres. C’est être toujours disponible, 
indépendamment du moment et de faire des 
efforts sans rien demander en retour. Ce genre de 
relation est malheureusement de plus en plus 
rare. Une véritable amitié est désintéressée, c’est 
quand on pense d’ abord au bien-être de l’autre.  

En revanche, la fausse amitié se rencontre 
dans les faux amis, ce sont ceux  en qui nous ne 
pouvons pas faire confiance parce que ce sont 
des personnes qui nous trahissent et qui 
trahissent notre amitié. C’est quelqu’un 
d’hypocrite et de malhonnête.   

Un faux ami nous permettra de suivre 
librement dans toutes les directions, sans nous 
indiquer le chemin. Seulement les amis fidèles 
nous mettront en garde car dans la vie il y a 
toujours des obstacles, des limites ou une abîme à 
la fin du chemin où le faux ami se réjouira de 
nous voir trébucher sans pouvoir nous relever.          

Rafaela Costa Nº18, 10ºD          

________________________________________ 

Gaspillage Alimentaire 

 

10 conseils pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire 

1- Réutilisez les aliments dans d´autres 
repas. 

2- II est indispensable que vous vous 
rappeliez que beaucoup de personnes 
meurent de faim. 

3- II est souhaitable d´économiser le plus 
possible. 

4- II est important de consommer avec 
modération pour ne pas gaspiller. 

5- Mangez tout ce qui est dans votre assiette 
même si parfois vous n’en voulez plus. 

6- II est important de goûter à tous les 
aliments. 

7- II est important de partagez vos repas 
avec ceux qui en ont besoin. 

8- II est indispensable d´utiliser le 
congélateur pour conserver les aliments. 

9- II est important d’acheter seulement ce 
qui est nécessaire. 

10- Dites STOP au gaspillage 
alimentaire! 

Certains ont trop et d´autres ont trop peu ! 

Daniela Oliveira nº8 11ºB  

Hugo nº12 11ºC  

Sandra Lobo nº27 11ºB 



 

 

Poemas de Natal 

O natal é magia 

As ruas cobertas de neve 

As renas a voarem no céu coberto de estrelas  

A família reunida a comer doces 

Os pinheiros enfeitados com fitas e luzes 

À meia noite a felicidade das crianças 

Ao abrirem as prendas que o Pai Natal deixou 

É maravilhosa a noite de Natal 

É como se fosse uma coisa do outro mundo 

O Natal é a época em que celebramos o 
nascimento de Jesus  

E assim, desejo a todos um Bom Natal. 

                                           Natália Costa nº14, 8ºD 

 

Natal é tempo de felicidade 

Luzes e doces 

Prendas com lindas fitas 

Renas que voam mais alto 

Do que os pinheiros. 

É a magia do Natal 

Nunca se viu nada igual 

O azevinho a enfeitar as casas 

Bem como as luzes reluzentes. 

Natal é estar com a família 

A celebrar esta linda euforia.  

                  Nuno André Nª16, 8ºD 

 

O Natal é alegria  

é época de fantasia, 

onde todas as crianças  

vibram com muita harmonia. 

 

Sendo época de Natal 

prendas com fitas em laço vou receber,  

luzinhas a brilhar 

como pequenas velas a arder. 

 

De repente chega o Pai Natal 

com o saco a transbordar, 

dou-lhe um saco de doces  

com votos de um Santo Natal. 

 

Quando olho para o céu 

vejo renas a voar, 

com um cheiro a azevinho  



 

 

a família vou chamar. 

 

O pinheiro enfeitado 

com luzinhas a brilhar, 

a família à lareira 

para as prendas desembrulhar. 

 

Sandrina Bárbara nº18, 8ºD 

 

O Natal é felicidade e alegria, 

Onde até os adultos são crianças, 

Todos comem doces, 

À espera do Pai Natal. 

No dia de consoada, 

As crianças anseiam pelas prendas, 

Trazidas pelo Pai Natal, 

Conduzido pelas renas. 

Quando a família chega, 

Já está tudo prontinho, 

Pinheirinho enfeitado com as fitas, 

E em cima da mesa, está o azevinho. 

Nas ruas estão as luzes, 

Como os olhos sempre a piscar, 
E as músicas natalícias, 

Não param de tocar. 

Tatiana Costa Nº20, 8ºD 

 

No dia de Natal 

Esperamos pelo Pai Natal 

Com o sorriso no rosto a brilhar 

E ficamos a saltitar. 

 

Na noite de consoada 

Abrimos as prendas 

À espera do presente ideal encontrar. 

 

Com o frio lá fora,  

Todos juntos ao lado da lareira, 

Comemos as rabanadas e aletria 

E tudo naquele dia tem magia. 

 

Mariana Pereira nº11 8ºD 

 

 

 

 



 

 

L’amitié 

De plus en plus de nos jours, il est difficile 
de garder les amitiés pures et vraies. Il faut des 
années pour apprendre à savoir quels sont les 
vrais amis. L’amitié doit être synonyme de 
loyauté et de camaraderie. Aujourd’hui, rare est 
celui qui peut se vanter de dire qu’il est entrouré 
par des amis et des personnes qui lui souhaitent 
une bonne vie. 

Les vraies amitiés sont un soutien, un 
espoir. 

Afin de préserver une amitié, nous ne 
pouvons pas être égoiste, notre amitié ne doit pas 
étouffer notre ami,  on ne peut pas lui faire payer 
ce qu’il ne peut pas nous donner, on doit se sentir 
libre de partager avec lui notre affection, notre 
amitié. Une bonne amitié se résume à la loyauté, 
la confiance, c’est quelque chose de fraternel ou 
de très profond. 

 André Vieira nº3, 10ºD 

________________________________________ 

Poema de Natal 

Vencedor do concurso de poesia promovido pela 
Biblioteca Escolar 

 

Logo de manhã 

Ouvem-se sinos a tocar, 

É para dizer 

Que o Natal está a começar! 

  

Eu gosto muito de ler 

Na biblioteca da escola. 

Vou buscar livros para ler 

E levo-os na sacola. 

 

O Natal está a chegar 

Pois vamos festejar. 

Na minha biblioteca 

Vou ler até fartar. 

       

Rúben Manuel da Silva Ferreira, 5.º A 

EB/S Vieira de Araújo 

________________________________________ 

Pollution de la planète 

 

 

 

 

 

Conseils pour une meilleure planète : 

 



 

 

1- Ne faites pas de pollution; 

2- Il faut recycler; 

3- Ne pas jeter des objets parterre; 

4- Ne pas fumer ni faire des feux en forêt; 

5- Réduisez la consommation d’eau à la 
maison; 

6-  Ne pas polluer les eaux; 

7- Protégez les forêts et les parcs; 

8- Diminuez l’utilisation d’herbicides et de 
pesticides; 

9- Recueillez l’eau de la pluie; 

10- Utilisez plus le vélo au lieu de la 
voiture. 

Dites non à la pollution et aidez la planète ! 

Miguel Gonçalves nº11 11èC 

Pedro Duarte nº12 11èC  

________________________________________ 

Racisme 

Conseils pour lutter contre le racisme 

1-Il est indispensable que vous disiez non au 
racisme. 

2-Il est souhaitable de prendre des mesures 
contre le racisme. 

3-Il faut que les gens s' unissent contre le 
racisme. 

4-Il faut que les gens qui ne respectent pas les 
différences soient punies.  

5-Il est important qu' il y ait de la securité dans 
les écoles contre le racisme. 

6-Il faut faire plus de campagnes contre le 
racisme, pour sensibiliser les gens. 

7-Vous devez respecter les différences. 

8-Il est important que le racisme ne soit pas un 
tabu. 

9-Il est essentiel que la différence de peau ne soit 
pas un obstacle à l'amité. 

10-Le racisme doit être combattu partout. 

Faites la différence, luttez contre le racisme! 

Bruno Martins Nº4 11 è C   

Luis Fernandes Nº9 11 è C 

________________________________________ 

The Story of the Coral Reef 

Once upon a time, there was a big, a 
HUGE whale stained on vivid colours, scratched 
like a zebra from the sea. Everyday, the whale 



 

 

carried the rainbow on her back, spreading a 
lovely song to the shores she used to visit.  

Although, hidden between the swaying 
algae, the Indians of the Pacific lived their lonely 
lives sculpting colourless corals with little rocks. 
The tiny dark-skinned men, rubbing their hair 
on the sand and salty water, couldn't see the light 
the whale shone. So they passed through many 
years without sunshine, what made their souls 
somber and melancholic. 

One undersea day, sensing the whale 
coming, the tribe's shaman built a pot from a 
bone, cursing it so that, once sealed on the inside, 
the rainbow could shine no more. All the indians 
followed him on his quest, revolted minds 
looking for a well deserved vendetta. But, the 
only thing they didn't imagine was the whale 
searching for them, peeking every single hole, 
hoping to find the right algae. 

When he saw the whale smiling largely, 
the shaman faced her in anger. With his 
pendents shaking like green rods, the man 
shouted out loud, lifting the pot in the air: 

— Give us the light you stole, enormous beast! 
Or face your destiny with no color! 

Opening her mouth, the colorfull whale 
swallowed an entire tribe ate once. The hateful 
shaman immediately apologized to the beast. 
Inside it, the Indians of the Pacific were able to 
give shiny colors to their much known art pieces. 

Mariana Fernandes 

Le vrai ami 

Le vrai ami est celui qui peut être 
considéré comme un membre de la famille. C’est 
quelqu’un qui nous comprend comme un frère. 

Chaque nouvel ami que nous gagnons 
dans la vie, nous améliore et nous enrichit. Ses 
gestes, ses mots, ses sentiments se solidifient avec 
le temps et ne s’efface plus. L'ami se révèle, se 
dévoile, nous réconforte. C’est une porte toujours 
ouverte dans toutes les situations. L'ami nous fait 
passer de bons moments, c’est du soleil à midi, 
une étoile dans l'obscurité. L'ami est la boussole et 
le courant dans l'océan, un port sûr de l'équipage. 
L'ami est le miracle de la chaleur que Dieu envoie 
pour les bienfaits de notre coeur. 

Avoir un véritable ami sur qui on peut 
compter, c’est savoir qu’il nous aidera lorsqu’on 
en aura besoin, dans les bons et les mauvais 
moments. 

Hugo nº 12, 10ºD 

________________________________________ 

L’ Amitié 

J’ai rencontré mes premiers amis quand je 
suis allée à l’école maternelle. Ces amis m’ont 
accompagnée pendant les années suivantes. Plus 
tard, à l’école élémentaire et au collège, j’ai 
rencontré de nouveaux amis. J’avais aussi des 
amis du catéchisme avec qui j’étais uniquement 
le week-end. 



 

 

Outres ceux de mon âge, j’ai eu également mes 
professeurs, mes éducateurs, mes catéchistes et 
tous ceux qui m’ont aidée à grandir et apprendre 
à être quelqu’un. 

Au long de mon parcours, j’ai appris qu’il 
existe plusieurs types d’amis, les vrais et les faux 
amis. Les vrais amis sont ceux qui nous aident 
toujours et qui lors des situations les plus 
difficiles nous soutiennent. 

Par contre, les faux amis sont ceux qui 
disent qu’ils sont nos amis et ne nous aident pas 
en cas de besoin. 

En résumé, l’ amitié a beaucoup d’ 
avantages, elle nous permet de nous sentir en 
sécurité et en sachant que nous avons des 
personnes en qui nous pouvons compter dans les 
bons et dans les mauvais moments.  

Andreia Vieira, Nº2, 10ºD 

________________________________________ 

Email to a friend…The Erasmus Exchange 
Programme 

Dear Catherine, 

How are you? 

I have a lot of things to tell you. Did you 
know that I have just arrived from New York 
after having participated on an Erasmus 
Exchange Programme? It was definitely the best 
experience of my life! 

I knew a lot of places, learnt a lot of things 
and took many amazing photos. It was fantastic! 

Everybody at the New York University 
was friendly and nice to me. The teachers and the 
professors were always prepared for helping all 
the students. I forgot to tell you I made a lot of 
friends too! I met people from all over the world 
and from different cultures… It was so 
interesting! 

The lectures at the University were the 
most motivating I ever had! I learnt new 
languages like Turkish and Portuguese and I 
improved a lot my American English. 

It was a really awesome experience that I 
loved and I definitely want to repeat. I strongly 
recommend you to join the Erasmus Exchange 
Programme too! You will love it! 

I hope to see you soon, 

Rosalina 
 
________________________________________ 

AULA DE PORTUGUÊS – 5ºC e 5º E: (BRINCANDO 
COM OS RECURSOS EXPRESSIVOS)   

Ensinados 6 recursos expressivos vamos 
aplicá-los e torná-los divertidos.  

Esta poderá ser uma aula divertida porque 
a escrita é uma amiga.  

 “Jardim zoológico do meu imaginário.” 



 

 

Fui ao jardim zoológico no meu 
imaginário, onde, acreditem, estava tudo ao 
contrário. Aplicando recursos expressivos os 
parágrafos ficam mais enriquecidos.  

Fiz metáforas e comparações, mesmo 
atrevidas, onde as atitudes estavam invertidas. 

As enumerações relataram, também, aquilo que o 
meu jardim zoológico contém.  

Quanto às adjetivações, foi mesmo 
divertido escolher o adjetivo para cada amigo.  

As personificações vieram ajudar aos 
animais humanizar. 

Mas, quando cheguei às onomatopeias, os 
sons dos animais me enriqueceram as ideias. As 
palavras onomatopaicas foram escolhidas para as 
onomatopeias mais divertidas. Fartei-me de rir 
com o produto final, sabendo que o Homem 
também é um animal. Acabei por aplicar o que 
nas aulas instruí e nem imaginam como me 
diverti.  

Aqui vai um pouco do meu jardim onde 
escrevi assim: 

 “Jardim zoológico do meu imaginário.” 

 (…) A tartaruga brincalhona, malhada e 
atrevida com o seu alto pescoço comia divertida. 
(adjetivação) 

A girafa arrastava-se como uma tartaruga 
(comparação), mas tiraram-lhe a carapaça e ela 
ficou nua. Deixou de ser vaidosa e de olhar lá de 

cima e aprendeu a ser pequenina 
(personificação). (…) 

Chilreia o peixe «piu!... piu!...» 
(onomatopeia) e splash!... (palavra 
onomatopaica) salpica o canário neste jardim ao 
contrário. Eram autênticos peixes, os canários, 
(metáfora) e, por estarem tão juntos, pareciam 
galinhas nos aviários (comparação). 
Mergulhavam nos lagos para refrescar e abriam 
as guelras para respirar. Os peixes, esses, tinham 
ganho asas e faziam ninho em todas as casas. (…) 

Neste jardim há animais de toda a espécie 
a fazerem aquilo que bem lhes apetece, há 
tratadores que os tratam como senhores, há 
muito espaço e vegetação e ainda há tempo para 
aprender a lição (enumeração).  

Vários recursos expressivos estão aqui 
aplicados, tal como nas aulas foram ensinados.  

 Este é o jardim ao contrário do meu 
imaginário.    

Vou pedir-te que escrevas o teu, também, 
e, quando o fizeres, partilha-o com alguém. Pode 
não ser a rimar, há muitas formas de o 
apresentar.  

Aurora Vilela Fernandes (prof. Port. Ingl. - 2º ciclo) 

________________________________________ 

L’amitié 

L’amitié est une relation affective entre les 
individus. C’est la relation que les gens ont 
d’affection et c’est aussi la complicité d’une autre 



 

 

personne, avec qui nous sommes unis  par  des 
sentiments de loyauté et de protection. L’amitié 
peut exister entre hommes et femmes, frères, 
amis, mari, parents, personnes ayant des liens 
entre elles. C’est une relation sociale bénévole 
d’intimité. Entre amis, les sentiments sont 
réciproques. C’est une relation mutuelle, de 
compréhension et de confiance. La véritable 
amitié est celle qui existe entre les jeunes, entre 
les animaux, où ils peuvent faire confiance les 
uns aux autres plus que tout. La véritable amitié 
est aussi une relation dans laquelle deux parties 
sont concernées par quelqu’un d’autre, 
indépendamment de la situation du moment. Par 
contre, la fausse amitié est quand une personne 
se montre amie et en même temps, c’est 
quelqu’un en qui nous ne pouvons pas nous fier 
parce qu’il trahit notre amitié, c’est quelqu’un 
d’hypocrite et de malhonnête. 

Je déteste les fausses amitiés. 

________________________________________ 

Owen, Haatchi, a Ana Carolina, o 8º B…e o 
NATAL! 

A nossa colega Lúcia Inês contou-nos 
numa aula o quanto ficara impressionada com 
uma reportagem que vira num canal de televisão. 
Contava a história da amizade entre um rapaz, 
Owen, de nove anos, portador duma doença 
degenerativa muito rara, e de um cão que foi 
salvo depois de o terem tentado matar, 
amarrando-o a uma linha de comboio… 
Haatchi acabou por ser adotado pela família 

Howkins, que vive em Basingstoke, na  Inglaterra. 
Owen Howkins tem uma doença tão rara que só 
existem 30 casos conhecidos no mundo inteiro. E 
Haatchi ficou sem uma perna, na sequência do 
ato cruel a que foi sujeito… 

No dia que Owen e Haatchi se 
conheceram, começou a magia naquela casa. 
Haatchi percebeu que Owen era diferente, tal 
como ele. Desde então, criança e cão tornaram-se 
inseparáveis! 

 

Em Portugal, como de resto um pouco por 
todo o Mundo, a história sensibilizou miúdos e 
graúdos e o número de seguidores subiu em 
flecha! 

Ao ouvir a história de ambos, decidimos 
escrever-lhes um postal de Natal (em inglês, 
claro!), não só para lhes desejarmos BOM NATAL, 
mas também para felicitar a família Howkins por 
ter adotado Haatchi e para desejarmos o melhor 
a Owen! 

E a propósito de verdadeiros heróis como 
o Owen, recordámos também a nossa 
conterrânea Ana Carolina Costa, há tanto tempo 



 

 

a debater-se com um problema de saúde, e 
decidimos escrever outro postal de Natal (desta 
feita, em português!) para dar força à sua família 
e também desejar que o Natal não deixe de ser 
para esta família tudo o que o Natal deve ser. 

Já agora, desejamos também um FELIZ 
NATAL e um 2015 excelente, com muito amor, 
solidariedade e paz a toda a comunidade 
educativa deste Agrupamento! 

 

A turma do 8º B 

________________________________________ 

Hello, Sabrina! 

I missed you during the time that I was in 
South Korea with the Erasmus Exchange 
Programme and I have just have arrived. I was in 
South Korea during one year and a half. I fell in 
love with the cities that I saw, but my favourite 
was Seoul, the capital. When I arrived there we 
went to the school and they gave us a friendly 
welcome. Since we don’t speak Korean, we had to 
speak in English but some people didn’t 
understand it. So, we talked to our teachers and 

we decided to learn Korean during the time we 
stayed there. Learning Korean is very very hard 
but we did it!  

We went to the fun park several times. 
The most exciting thing was the roller coast, 
which is very high, but what was really funny 
was seeing everybody screaming, and the scariest 
thing to me was the Haunter House!  

Jalga (which means goodbye in Korean)! 

  See you tomorrow at Bruno Mars’s 
concert! 

                                                                         Inês 

________________________________________ 

Poesias de Natal 

O Pai Natal vem aí, 

Com muitos livros para dar. 

Gostamos de os ter aqui 

Para nos poderem animar. 

 

No Natal não sabia o que fazer 

Entrei na biblioteca, 

Mas não sabia que livro escolher 

Perguntei à bibliotecária, 

E uma poesia me recomendou para ler. 

Ana Santos 

Catarina Pereira 



 

 

Mariana Oliveira 

 7.º A 

 

 

Nesta festa de Natal 

Quero um livro para ler. 

É sempre um presente especial 

Que nos ajuda a crescer. 

 

A mensagem entra no coração 

E conseguimos encantar. 

Devemos ler com atenção 

Para depois o partilhar. 

Isabel Martins, 7.º D 

 

Uma leitura de Natal com um livro especial 

 

Algo nasceu 

Foi uma belíssima luz 

Ficou entre nós 

O Menino Jesus. 

 

São os livros mais procurados 

Neste dia especial 

Para oferecer aos mais amados 

Um presente divinal. 

 

A biblioteca magnífica 

Que tudo nos oferece 

Todo o tipo de livros tem… 

Em que Jesus aparece. 

 

Para sabermos a sua história 

Aos livros devemos recorrer. 

À história de Jesus nos referimos 

E ao seu divino nascer. 

 

A leitura também é motivante 

Nesta quadra especial. 

Referimo-nos pois claro: 

Ao dia de Natal. 

 

Sabemos que nem todas as crianças  

Têm acesso à leitura. 

Mas com a vinda do Messias 

Até o milagre perdura. 



 

 

 

Ana Rita Gonçalves e Carla Gonçalves, 9.º B 

 

 

L’obésité 

L’obésité est une maladie, luttez contre ce mal!!! 

1- Il faut manger équilibré. 

2- Il faut pratiquer de l’exercice 
physique. 

3- Il est important que vous ne mangiez 
pas d’aliments plastiques 
(hamburgers…)  

4- Il est indispensable de manger des 
fruits et des légumes. 

5- Il est nécessaire que vous buviez deux 
litres d’eau par jour. 

6- Il est souhaitable de manger de trois 
en trois heures. 

7- Il est important que vous ne buviez 
pas de réfrigérants. 

8- Il est nécessaire d’éviter les sucreries. 

9- Il faut dormir un mois huit heures par 
jour. 

10- Évite de manger après vingt et une 
heures. 

                    DIS NON À L’OBÉSITÉ! 

      Eduarda Oliveira, nº7, 11ºC 

Márcia Castro, nº10, 11ºC 

________________________________________ 

Dear Caroline,  

 

 I think you know that I have been to New 
York on an Erasmus Exchange Programme. It 
was an amazing experience and I really want to 
repeat it! 

When I got into the plane, I was so 
nervous and I was so afraid! 

At the school I was given a friendly 
welcome by all the people. The teachers are 
amazing! They know that I only speak 
Portuguese and a little bit of English so they 
offered me help to improve my English with 
extended English lessons. It was ok for me; you 
know that I love English! 

I made new friends here! They are 
amazing too! I met a girl from Ireland, and I 
loved her accent so much! I think you would love 
being here! The city is amazing…I love Times 
Square and everything!!! 

The lessons are boring, as usual, but I like this 
experience, anyway! 

I took part of the basketball team of the 
school and it’s really awesome! In Portugal I 
would never have thought to do something like 
this! 



 

 

I think it’s really amazing: the people, the 
city, I think I fell in love with NY! 

Well, I need to go, it’s game day! 

Love, 

 Your friend, Jessica! 

  XOXO 

Jéssica Vieira, nº13 10ºC 

________________________________________ 

Mon Idole 

 

Quand je pense qui serait mon idole, la 
première personne qui me vient à l'esprit c'est ma 
 meilleure amie Eva, parce je la connaît déjà 
depuis trois ans. Nous nous entendons très bien 
et parce que j'aime la façon comme elle est et 
comment elle vit la vie. Mais à vrai dire, dans 
mon coeur mes idoles sont mes parents, parce 
qu'ils sont ceux qui  me connaissent bien, ils 
m'ont vu naître, ils m'ont appris et apprennent à 
être  une femme juste, sincère,  honnête, 
 travailleuse et polie. Bref, ils  m'enseignent le 
chemin de la vie. 

Mais comme je pense que Eva Vieira est 
aussi mon idole, je vais vous parler un peu d’elle. 
Elle est née à Braga le 18 août 1998. Elle est 
brune et elle est étudiante à l'École EB/S Vieira de 
Araújo.  

Eva est une personne bien intentionnée 
 fidèle,  honnête,  sincère,  polie,  c'est une vraie 

amie. Elle aime aider les autres, elle est amusante 
et son plus grand défaut est que tout doit être 
comme elle veut, mais tout le monde a des 
défauts! Notre relation est très bonne  parce que 
nous sommes semblables dans certaines choses, 
parce que nous savons déjà presque tout une de 
l'autre.  Nous disons ce que nous pensons 
frontalement, si cela fait du bien ou du mal, on 
dit tout et elle me soutient toujours.  Les effets 
d'avoir une idole,  c'est se sentir protégé. Je sais 
que j'ai toujours quelqu'un  dans la vie et je sais 
qu'elle  est là pour m'aider à me sentir bien. Les 
bénéfices d'avoir une idole est de savoir  que je 
peux toujours compter sur elle dans les bons et 
les mauvais moments.  Elle me parle et m'aide à 
avoir une meilleure auto-affirmation. 

En conclusion, je considère Eva comme 
mon idole,  ma meilleure amie,  elle est comme 
une soeur que je n'ai jamais eu, je suis sûr que 
notre  amitié va durer des années.  

  Jéssica Lopes n°22, 10°D 

________________________________________ 

Une vraie amie 

 

La véritable amitié est, pour moi,  une 
relation qui existe seulement entre deux 
personnes,  ou même entre les animaux et les 
personnes. C’est une relation  où l'on peut avoir 
confiance en l'autre, par-dessus tout quelqu'un 
qui nous respecte,  comprend et qui sait notre 
opinion. C'est la seule personne qui dit la vérité 



 

 

en face et c’est celle qui est  présente dans les 
bons et mauvais moments.  Et voilà tout ce que je 
pense qui définit mieux le mot amitié.  

Mais un ami, ce n'est pas toujours une 
personne qui est semblable à nous, qui aime les 
mêmes choses,  c’est quelqu’un qui ajoute des 
idées,  avec qui on passe les meilleurs moments 
de la vie.  C'est quelqu'un en qui nous avons 
confiance pour partager nos sentiments et nos 
secrets. Les vrais amis, on peut les trouver au fil 
 des années. Ce sont ceux qui marquent les bons 
 moments et les mauvais,  ceux qui aident,  ceux 
qui nous respectent et nous aiment tel que nous 
sommes et acceptent nos défauts.  Ce sont des 
amis fidèles, respectueux, ce sont ceux qui  nous 
défendent dans notre désarroi. Tandis qu’ il y a 
beaucoup d’autres gens qui ne se souviennent de 
 nous seulement quand ils en ont besoin, ce  sont 
des menteurs qui nous critique, derrière notre 
dos et ce sont aussi ceux qui  nous voient échouer 
et profitent de notre malheur. Ces personnes là 
sont celles que j’appelle de faux amis.   

                                             Jéssica Lopes n°22, 10°D 

________________________________________ 

Mon Idole 

Mon idole est Cristiano Ronaldo dos 
Santos Aveiro, plus connu sous le nom CR7. Né le 
5 février 1985, actuellement, il a 29 ans. Il est né 
à Funchal, plus précisément à Santo António, en 
Madère. Ses parents sont Maria Dolores dos 
Santos Aveiro et José Dinis Aveiro et ses frères 
sont tous plus âgés : son frère aîné, Hugo, et ses 

deux sœurs, Elma et Catia, plus connue comme 
"Ronalda". 
Il a commencé sa carrière avec seulement 8 ans 
dans le club Futebol  Andorinha de Santo 
António. En 1995, à 10 ans, Ronaldo a signé pour 
un club local Clube Desportivo Nacional, et après 
deux ans dans le club de juniors, il a joué dans 
les équipes des juniors du Sporting Clube de 
Portugal. 
Ronaldo a remporté le Ballon d'Or, il y a 6 ans. 
Ronaldo est non seulement le meilleur 
footballeur du monde, mais il est aussi généreux. 
Il aide les causes humanitaires et aide les enfants 
à trouver des donneurs de médule, les défenseurs 
des forêts en Indonésie et beaucoup d'autres 
causes. 
Ronaldo est amoureux de la modèle russe Irina 
Shayk, mais sans avoir une relation très profonde. 
En 2005, son père est mort, et en 2007, âgé de 22 
ans, il a lancé une biographie intitulée 
"Moments", où il parle de sa vie personnelle et de 
ses amours. Cristiano Ronaldo est un catholique 
pratiquant et à l'habitude de dans tous ses jeux, 
d’embrasser un crucifix. Il est aussi le modèle de 
Armani, Banco Espirito Santo, Nike, Time Force, 
Castrol et Toyota181 et le shampooing Linic / 
Effacer 182. En 2013, il est devenu ambassadeur 
de « Save the Children », pour la faim et la 
pauvreté d'enfants dans le monde... 

En résumé, Cristiano Ronaldo est une personne 
fantastique, et je pourrai en parler davantage, 
parce que c’est une personne hors-série. Bref, 
c’est mon idole.  



 

 

Marlene Rebelo nº 16, 10ºD 

________________________________________ 

Mon idole  

Une idole, pour moi, c’est quelqu’un que 
nous admirons. C’est par exemple mon père. Dès 
l’enfance, il m’a appris à travailler,  devenir 
quelqu’un dans la vie et être heureux. Mon idole 
n’est pas quelqu’un de célèbre comme beaucoup 
de gens, mais c’est personne dont je dois suivre 
l’exemple, quelqu’un de ma famille pour que j’en 
suive l’exemple, pour que je sois comme lui. Mon 
père est une personne qui signifie beaucoup pour 
moi parce que c’est un morceau de moi. La raison 
pour laquelle je dis qu’il est mon idole, c’est 
parce que c’est quelqu’un de responsable et c’est 
quelqu’un que j’admire, tout simplement.         

 

 José Fernandes nº14, 10ºA  

________________________________________ 

Les Technologies 

 

    Conseils pour se protéger des nouvelles 
technologies 

1- Ne pas utiliser n’importe quel type des 
technologies pendant les cours. 

2- Il est important de ne pas devenir accroc 
des nouvelles technologies. 

3- Il faut être conscient des dangers des 
technologies. 

4- Ne pas accéder à des sites peu sûrs. 

5- Ne pas partager trop d’informations 
personnelles sur les réseaux sociaux. 

6- Soyez prudent avec les photos sur les 
réseaux sociaux. 

7- Ne parlez pas aux inconnus sur les 
réseaux sociaux. 

8- Ne pas ouvrir les emails qui semblent 
étranges. 

9- Pour la musique et les films, utilisez de 
sources légitimes et fiables. 

10- Acceptez l’accompagnement de 
vos parents dans les amitiés que vous 
faites on-line. 

 

Utilisez les technologies en toute sécurité pour 
éviter les mésaventures ! 

 

Beatriz Silva, nº4, 11èB 

Ângela Lemos, nº3, 11èC 

________________________________________ 

 

A nossa amizade era daquelas que não nos 
apercebemos que começara. Quando damos 
conta, a proximidade não tem forma de recuar. A 



 

 

marca é perpétua, e tem o seu lugar no coração, 
para sempre.  

Disse que a proximidade não tem forma 
de recuar, menti. Ali nos encontrávamos, a 
distanciarmo-nos, a tentar agarrar o que nos 
escapava, a cada dia. Tentando mentir a nós 
próprios, tentando fingir que nada tinha 
mudado.  

Era então aquela, a altura perfeita para eu 
ter lido um panfleto nas ruas daquela cidade em 
que os nossos laços se foram perdendo. Dizia: «14 
dias, são os mais difíceis para deixar de fumar, a 
partir daí nada é impossível». 

E novamente, sem darmos conta, lá 
estávamos nós, com um pretexto para viver lado 
a lado.   

14 Dias.  

Primeiro dia, tiramos a fotografia da 
praxe. Aprendemos a cozinhar, demos uma 
corrida pelos montes, compramos um gato e 
dormimos ao relento. A amizade voltava mais 
forte, o amor somava 1 travo de firmeza. O 
primeiro, o decisivo, o confuso, o começo.  

Segundo dia, encomendamos comida, 
ensinou-me a nadar, fizemos desenhos a carvão e 
dormimos no chão. A amizade voltava mais forte, 
o amor somava 2 travos de doçura.  

A cada dia, ele mostrava-se aos meus 
olhos, perfeito. Agora, cheirava tão bem, a cara, 
sem defeitos, mais uniforme, o cabelo perfeito, o 

corpo diferente. Na minha mente ele 
transformou-se. E a cada dia o amor tomava o 
lugar da amizade.  

Aprendi que não são os 14 dias que 
determinam o abandono do tabaco, não são 14 
dias que servem para deixar o que quer que seja. 
Aprendi, a lei universal: o equilíbrio. Um vício só 
se retira, substituído. Um vazio, só se preenche 
com toneladas de tudo.  

Reparei que aqueles 14 dias não serviram 
para deixar nada, a não ser amor, num só 
coração.  

Liliana Pinheiro 

________________________________________ 

Nunca saberão a saída  

Pobres aqueles que não  

veem para além dos poderes materiais 

que infernais, tapam a visão  

para além das muralhas horizontais. 

 

Pobres cegos. 

Berrante a sua pintura. 

Caverna abandonada e escura. 

 

Nunca saberão a saída, 

e nos seus labirintos confusos 



 

 

morrerão mudos sem poder gritar por ajuda. 

Daniel Pereira 

________________________________________ 

A chuva não dá tréguas. Os dias cinzentos 
entram nas casas e nas almas. As ruas estão 
despidas de alegria. Por detrás da janela conto as 
gotas que nela escorregam. São um choro 
transparente. O tédio aloja-se no pensamento: 
desenho metáforas nuas no embaciado do 
vidro… e deixo-me envelhecer. Os dias estão 
mais curtos. O de hoje já findou. Não demoram 
os ataques da noite vilã. Depois, madrugada fora, 
irão surgir os gritos de sempre: ninguém se 
acomoda à escuridão fria. A alma aos poucos 
desvanece… fica morta. Ouvem-se alguns 
ruídos… a loucura bate à porta.  

Daniel Pereira 

________________________________________ 

Quando menos se espera, a felicidade bate à porta   

Era véspera de consoada. Estava 
aborrecido, mas quando a mãe lhe perguntou o 
que se passava, simplesmente deu aos ombros 
fazendo uma cara diferente. Era realmente 
estranha a forma como ele estava naquele dia. Foi 
para a janela, ignorando os avisos que lhe eram 
dados. Sabia que era melhor estar no conforto da 
lareira, mas hoje Elísio queria espreitar a noite, 
como se fosse um lobo perdido sem medo da sua 
própria sombra. Ele sabia que amanhã era um 
dia especial, mas deveria ser como sempre: 

passado na penúria. Era um vulgar predestinado 
a rastejar, qual pássaro que nasce sem asas. 

Era tarde. Bocejava, ainda, encostado à 
janela. Teresa, sua mãe, estava sentada junto à 
lareira, a fazer bordados para vender na praça. 
Nessa noite não trocaram nenhuma palavra. Eles 
no fundo dos seus seres e das suas almas 
gostavam muito um do outro, contudo não o 
esboçavam na realidade. 

Elísio passou a noite às voltas na cama. 
Não tinha nada para oferecer à sua mãe e era 
certo que ela também não tinha nada para ele. 
Estava triste e preso a uma melancolia que nem 
sabia se iria ter forças para levantar da cama no 
dia seguinte. Acabou por adormecer. Tivera 
sonhos tão esquisitos, que quando acordou não 
sabia o que tinham sido ao certo. Eram cores 
misturadas e movimentos desequilibrados que o 
deixavam cair no fogo e no desespero a qualquer 
momento. Só de pensar nisso tivera um calafrio. 

Estava na hora de se levantar, sentiu. Mais 
uma vez iria estar sozinho, pois era certo que a 
sua mãe já tinha ido à praça vender o que fizera 
na noite anterior. Lavou a cara e encarou o 
espelho. Não se conhecia com tais feições. Não 
era o mesmo. Assustou-se por repentinos 
momentos e como que a acordar daquela 
imagem, “fugiu” para a cozinha. 

Em cima da mesa tinha um bilhete para si. 
Leu-o. Não tinha nada de diferente de todos os 
outros que a mãe lhe deixava. Era o mesmo de 
sempre. Tomou o pequeno-almoço e sentiu que 



 

 

não tinha nada para fazer. Mais uma vez um 
sentimento doentio apoderou-se de si, sugando as 
réstias da sua alma. Foi ao presépio para tentar 
matar o tédio. Deu os retoques habituais, 
indispensáveis. Centrou e alterou a disposição 
das figuras, imóveis. 

Entretanto bateram à porta. Era a sua mãe. 
Mais uma vez tudo se resumiu a um “bom dia”, 
seco. Trazia pão para o almoço e para o jantar. 
Trouxe alguns ingredientes para fazer doces, e 
portanto Elísio apercebeu-se de que a venda na 
vila não correra mal. 

Na casa o cheiro a ovos e a canela 
penetrou por todo o lado e passaram o dia a 
preparar os doces natalícios. Reparou que não 
tinham uma grande ceia, mas tinham o suficiente 
para os dois e ainda devia sobrar. Elísio colocou 
uma vela no centro da mesa. Teve esta ideia de 
forma inconsciente, mas conscientemente sentia 
que a mesa onde comiam estava incompleta.  

Começaram a jantar. A vela que colocara 
no centro da mesa ganhava formas, monstruosas, 
quando o jovem a mirava. Ele próprio sentia-se a 
derreter. Não sabia porquê. A vela apagou-se de 
repente e Elísio estremeceu como que a cair 
novamente no devaneio que o tragava. 

Enquanto Teresa arrumava a cozinha, 
Elísio foi brincar com o automóvel de madeira 
que Efigénia lhe dera como prenda há dois anos. 
Agora era impossível receber outra prenda vinda 
da sua vizinha. Esta morrera há cerca de um ano 

vítima de demência. Pensou que também estava a 
ficar louco. Sentiu um arrepio. 

Estava quente dentro de casa, mas lá fora, 
como por magia, nevava sem cessar. O rapaz 
pensou no pai, que mal conhecia. Imaginou como 
seria o natal em sua casa passado a três. Tinha a 
expectativa imutável de ele um dia voltar. Um dia 
bater à porta. 

Esse sonho, confortante, durou horas. A 
sua mãe estava agora também à lareira a bordar 
peças em linho quando bateram à porta. 
Demorou segundos a reagir e só despertou 
quando ouviu a mãe a pedir para ir abrir, mas 
agora, com um tom de voz mais elevado. Não 
queria acreditar!  De certeza que seria um 
homem com a voz grave que abriria os braços e 
iria aconchegá-lo ao seu peito. De seguida 
chamá-lo-ia de filho. Entre os traços que se lhe 
podiam denotar no seu pai, Elísio decorou um 
que nunca mais lhe esqueceu: a sua voz. Exceto 
este, sabia apenas que se chamava Raimundo. 

 Quando foi à entrada estava pronto para 
enfrentar o reencontro, mas para sua frustração 
deparou-se com um vulto que não conheceu. 
Seria apenas mais um moribundo esfomeado. 
Estava embuçado e pareceu espantado quando se 
deparou com Elísio. Teresa mandou-o entrar. 
Serviu-lhe a comida do jantar que sobrara. Foi 
suficiente para saciar o “estranho”. Este quase não 
lançou nenhuma palavra, dizendo apenas que 
vinha de uma terra longínqua para remediar o 
passado. A voz dele parecia não ser “estranha”. 



 

 

Antes de sair ajustou os farrapos que lhe 
cobriam o corpo, escanzelado. Elísio 
acompanhou-o. O sujeito acenou e agradeceu 
com um “obrigado”, caloroso, antes de entrar na 
noite fria e desaparecer na escuridão, faminta. 
Era quase Natal. Olhou para o céu antes de 
fechar a porta, mas o nevoeiro tapava por 
completo os ares. Parara de nevar. 

Deixou-se levar pelo regalo da fogueira. 
Faltavam apenas alguns minutos para os sinos 
tocarem e as outras pessoas da aldeia começarem 
a abrir os presentes. Mas, ali entre as quatro 
paredes daquela casa modesta de pedra no cimo 
da colina, apenas se estava à espera do tempo. 
Ficou emocionado com a possibilidade de ter sido 
Raimundo momentos antes. Refletiu sobre a 
frieza que ele tinha vindo a ter com a sua mãe. 
Isso tinha de mudar. Aquela batida na porta 
mudara o rumo da sua vida. Voltara a ter 
vivacidade.  

Pouco depois, os sinos tocaram e 
embalaram a aldeia e arredores. Levados por 
uma magia inexplicável, Teresa e Elísio, 
abraçaram-se. Entraram num sonho desigual 
entre os outros sonhos, mas uma fantasia que os 
dois viviam, intensamente. Elísio sentiu os males 
que o perseguiam a abandonarem a sua alma. 
Sentiu, também, que eram sinais que o 
afundavam na escuridão da solidão e do 
desespero. Era o primeiro abraço sincero entre os 
dois. Este foi o melhor presente de sempre. 
Sentiram isso no coração. Elísio, ainda assim, 
sentiu a falta do pai. 

O rapaz mal o conhecia, é certo, mas a 
voz daquela noite não lhe fora estranha. A chama 
aumentava dentro de si. Poderia ser Raimundo, 
aquele homem raquítico e mal tratado! 
Continuava com esperança de encontrá-lo e que 
o próximo abraço fosse repartido a três. Assim 
vivia nesta ilusão chamada por todos de 
“esperança” e sendo esta a “última a morrer” iria 
em busca daquele semblante, agora “familiar”.  

Daniel Pereira 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUE É FEITO DE TI? 
Bárbara Gonçalves 

Saí da EB/S Vieira de Araújo e decidi 
continuar os meus estudos no Instituito 
Politécnico de Bragança, no curso de Gestão e 
Administraçao Pública. Passados 2 anos de duras 
lutas com a "Matemática" decidi mudar de curso. 
Entrei em Tecnologias da Comunicação. 

 

Apos 3 anos, tinha a licenciatura na mão. 

Durante o ano seguinte, trabalhei e 
estagiei na rádio de Vieira do Minho, dei 
formaçao na área da tecnologia, trabalhei como 
barmade, um pouco de tudo. 

Depois acabei por trabalhar na 
Giromundo durante 3 anos. Mas rapidamente 
conclui que escritórios não eram para mim. 

Tentei a minha sorte no Porto, mas 
também não correu bem. 

Atualmente estou a trabalhar no 
Karlcoiffure, submeti um projeto através do 
Proder na área dos morangos e aguardo 
ansiosamente a resposta. 

________________________________________ 

José Brás - Um episódio portuense 

A ideia de viver numa cidade nunca se 
aparentou má… até ao dia em que pus o pé fora 
do comboio que liga Braga a São Bento. O mundo 
ficou cinzento, literalmente (a nuvem fez questão 
de acompanhar o comboio e começar a chover 
no momento em que saio do coberto). Nunca fui 
tão “católico”, nem nos momentos em que o era 
necessário – só rezava para não faltar 
informações nos placards de direções e para que 
a senhora ao meu lado não me assaltasse com um 
golpe de “naifa” surpresa. 

Digamos que andar uns metros com um 
saco ao ombro em pleno paralelo foi o primeiro 
obstáculo que encontrei mal saí da estação… são 
três forças a controlar: o saco de 10 quilos, as 
pernas e um razoável sentido de perceção para 
conjugar as regras básicas de segurança 
rodoviária e o equilíbrio térmico do corpo (Sim! 
…em pleno chuvisco, meados de setembro, o 
tempo na cidade não dá tréguas para quem está 



 

 

habituado a andar de sobretudo desde fins de 
agosto). 

Carregar o bilhete de metro foi uma 
comédia, com requintes de um espetáculo de 
ópera. Não só a máquina era obstinada, como a 
fila aumentava cada vez mais à medida que 
contava os trocados… a 100 metros atrás, uma 
senhora rogava pragas ao motorista do autocarro 
que tinha abandonado a paragem fora de horas, 
do meu lado direito um senhor batalhava com a 
máquina dos refrigerantes e a sua moeda de 1 
euro que teimava em cair de cada vez que o 
Insert Coin acendia… enfim, as únicas pessoas 
que não sentiam a pressão do stress citadino 
eram a senhora das castanhas assadas que 
berrava a pulmões cheios o pregão viciado e o 
jovem dos jornais “Destak” entretidos com o 
“bater coro” de um casal sem pudor. 

Depois de uns quantos encontrões, um 
estudo psicológico a duas alcoviteiras e um 
desprezo discreto a um senhor com cheiro 
característico a necessidades fisiológicas 
iminentes é chegado o segundo obstáculo… 
encontrar a entrada para o bloco de 
apartamentos da residência. 

A primeira semana, por muito didática 
que tenha sido, é possível de ser resumida em 
apenas 3 palavras – apresentação, mapa e 
internet. Seja por hábito educacional, seja por 
preguiça de última hora dos docentes, as aulas 
foram adiadas para os alunos “aproveitarem a 
semana académica” (não houve lamento… e eu 

só estou a constatar um facto). Na verdade, se 
esta semana não beneficiou o estudo de um 
monte de fotocópias carregadas de copyright 
alheio, serviu para aprender como usar o cartão 
de descontos do supermercado, como fazer 
negócio com as vendedoras ambulantes e 
finalmente, como atravessar uma passadeira com 
sinal vermelho, sem passar vergonhas e sem ser 
atropelado (não me julguem, o sinal verde 
demora “totil”). 

 

(Agora, 3 meses depois!) A vida de 
universitário (não) é muito difícil… imaginem 
uma escola secundária, com um (suposto) nível 
de responsabilidade e maturidade maior, à qual 
acresce uma conta poupança na reprografia low 
cost da esquina, uma amizade com a máquina de 
café da sala de convívio, um ódio doentio pelo 



 

 

papel que indica o horário da secretaria e uma 
paixão pela senhora que nos serve o almoço e 
enche o prato como se não comêssemos há mais 
de uma semana (passível de ser verdade mas, não 
digam nada à minha mãe!). 

Paralelamente, desponta a vida social. A 
loucura, a emoção, a excitação… de ficar na 
residência a “jogar” à sueca com o primeiro 
estudante solitário, as trocas de quarto para os 
jantares de cusquice, os mini-concertos no 
corredor, a competição pelo chuveiro no início 
do quarto de banho e pela retrete no fundo, a 
(ainda maior) rivalidade por um espaço no 
frigorífico comum, a “Sheila” – nome carinhoso 
dado à vassoura de serviço, as mascotes (dois 
gatos) viciados em arroz e ração e as sempre mal 
dispostas gaivotas que defecam em cima do 
comum mortal, roubam a comida aos gatos e 
assustam o estudante que sai a dormir às 
segundas-feiras de manhã. 

Lentamente, vou sendo odiado pelos 
restantes residentes. Os banhos na madrugada, 
depois de um passeio pelos Aliados, uma visita 
pela baixa e o cheiro incrível de água salgada… e 
peixe morto e as corridas noturnas da Ribeira até 
à Foz, passando por locais pouco agradáveis 
motivadores de um sprint intermitente… o 
despertador às 7 horas da manhã, a música aos 
berros para o lanche da tarde e o estímulo 
clássico para as tardes de estudo. 

Bem… apesar de em três meses ter 
aprendido uma “catrefada” de cenas que nunca 

pensei aprender, como economia (fazer compras 
não envolve só roupa!), engenharia (em dias de 
chuva, os esgotos invertem papeis com as ruas 
calcetadas), civismo e prevenção rodoviária 
(nunca tentem passar um sinal vermelho, numa 
passadeira com comprimento superior a 5 metros 
e convém pensarem numa desculpa se, por azar, 
fizerem parar de propósito um carro em 
andamento), quem ficou a ganhar foi a minha 
operadora de telemóvel… com a minha mãe a 
ligar-me de 5 em 5 minutos! 

________________________________________ 

Joana Silva 

O meu nome é Joana e lecionei Filosofia 
no agrupamento de escolas Vieira de Araújo em 
2008/2009. 

 



 

 

Ora bem! Desde que saí do Agrupamento 
de Escolas Vieira de Araújo, como professora 
contratada, andei mais uns anitos a saltar de 
escola em escola. Passei por Lustosa, Guimarães e 
Vila Seca. A verdade é que, apesar desta situação, 
ao menos ainda conseguia fazer aquilo que mais 
gosto, ensinar… na verdade também aprendo 
muitas coisas porque a troca de ideias e de 
experiência é que enriquece a alma e o coração. 
Há dois anos fui privada de fazer aquilo que mais 
gosto por medidas que me ultrapassam…mas é a 
vida! E ela continua, entre a procura de emprego, 
concursos marados e formações. Espero um dia 
voltar a privar do olhar de adolescentes que 
sonham com o futuro cheios de esperança e de 
projetos a realizar. 

________________________________________ 

Manuela Ferreira 

Olá a todos! 

Estou a responder ao desafio colocado 
pela professora Carla Machado, “o que é feito de 
ti?” 

Pois bem, quem me conhece e ainda 
mantém contacto comigo já sabe, mas para quem 
não me conhece, eu sou a Manuela, professora de 
Educação Moral e Religiosa Católica, e trabalhei 
na então denominada Escola Secundária de 
Vieira do Minho oito anos letivos consecutivos, 
entre 1 de setembro de 1996 e 31 de agosto de 
2004. Quando fui aí colocada, foi uma enorme 
surpresa, uma vez que eu fiz parte do meu 

percurso escolar em Vieira do Minho, pois sou 
natural de Rio Caldo. Na altura fiz o atual 
terceiro ciclo na escola “antiga”, e quando abriu a 
“nova”” escola, então secundária, eu iniciei aí o 
meu décimo ano, onde permaneci até entrar na 
universidade. Por isso, tive a felicidade de 
trabalhar com colegas que tinham sido meus 
professores e que, por sinal, me tinham marcado 
muito. Aqui não posso deixar de citar três deles, 
apenas pelo motivo de, infelizmente, já não se 
encontrarem entre nós. São eles António Lopes 
(que viria a ser meu colega de grupo), António 
Lima e Fernando Teles. Os outros sabem quem 
são  

 

Estive colocada cinco anos enquanto 
contratada e, depois de entrar no quadro de 
escola Gonçalo Sampaio- Póvoa de Lanhoso, 
ainda aí permaneci durante mais três anos, por 
destacamento. Foram oito anos inesquecíveis, 
com momentos bons e menos bons, como em 
tudo na vida... ficaram alguns amigos para a 



 

 

Vida, que não vou citar, pois eles sabem quem 
são…. 

Não posso deixar de referir uma vez mais 
a importância que teve para mim a minha 
relação com o meu colega de grupo, o saudoso 
António Lopes. A decisão de voltar a não pedir 
destacamento no ano em que acabei por sair, 
prendeu-se, acima de tudo, com a sua morte, que 
por coincidência foi no dia do meu aniversário. 
Como ele ocupava um cargo na direção, tinha 
uma componente letiva muito reduzida, o que 
significava que eu ficaria a trabalhar sozinha no 
meu grupo. E tenho de ter a humildade de 
reconhecer que a ausência dele começou a criar 
em mim falta de coragem para “assumir o 
comando do barco” sozinha. Vim, portanto, 
ocupar o lugar que me estava destinado na Escola 
onde permaneço até hoje.  

Em jeito de conclusão, refiro apenas que 
no ano letivo de 2009/2010 concluí o Mestrado 
na minha área, Ciências Religiosas, na 
Universidade Católica Portuguesa. 

________________________________________ 

João Sousa 

O que é feito de mim? Em 2011 eu 
planeava acabar o 12.º, mas os "problemas" com a 
matemática não deixaram. Portanto, no ano 
seguinte, fui para Braga estudar, onde estive um 
ano letivo só para acabar matemática, para poder 
entrar na universidade. Felizmente consegui 
fazer matemática e concorri para a universidade. 

O curso que eu tinha em mente era engenharia 
civil, mas como a matemática era um problema e 
arranjar emprego no ramo da construção civil 
não estava fácil, concorri para Arquitetura 
Paisagista em Vila Real. Um ano após entrar em 
Vila Real, continuo aqui e vou agora para o 
segundo ano de AP. Apesar de arquitetura 
paisagista não ser o curso que eu realmente 
queria, estou contente com a escolha que fiz, e 
agora já não trocava este curso por outro. 

 

________________________________________ 

Rogério Dalot 

Na frase “O que é feito de mim”, está 
inerente uma componente de tempo e outra 
componente de material e perguntam-me 



 

 

portanto, em mim, qual é a relação entre estas 
duas componentes. Ok!  

 

O ano de 2013, se bem me recordo, foi 
igualzinho ao ano de 2012 e também ao ano de 
2011. Tiveram todos estes as 4 estações, umas 
centenas de dias, umas horas bem passadas e 
umas horas mal passadas. O que posso eu dizer 
acerca de este ano que caminha até à grande 
porta “2015” para passar o testemunho, como se 
isto duma prova de atletismo se tratasse? É com 
extremíssimo devaneio meu que vejo o tema 
“tempo” a ser tratado como um objecto. “Não 
tenho tempo”, “Preciso de tempo para…”, “Tens o 
tempo do mundo”. Este último exemplo será 
então o expoente máximo. Salvador Dalí já terá 
pintado qualquer “quinquilharia” acerca desta 
questão, mas deixem-me que vos diga que 

também não foi grande cavalheiro ao fazê-lo, 
como se o tempo de qualquer objecto se tratasse. 
Como se assim que o conseguíssemos apanhar, 
transformá-lo-íamos em algo ainda mais 
prestável e partíamos logo para fazer 
malabarismos.  

 Bem, eu propunha não falarmos mais do 
tempo neste parágrafo pequeno, bem daqui. 
Nasço com grande vontade, cresço para os vales 
de Vieira do Minho e traço as pegadas de cada pé 
para com elas ficar. Estudo psicologia e vou 
almoçar todos os domingos aos meus avós, trato 
deste e daquele assunto, mas nunca faço nem 
disto nem daquilo. Levanto-me de manhã e tomo 
o pequeno-almoço ao invés de tudo aquilo que 
não foi. De tarde continuo a estar, parte da noite 
também e depois vou-me. Qualquer palavra que 
pareça em vão não é, mas já foi e todas as 
palavras se perderam até que escrevi este texto. 

 Ok, agora propunha falarmos do tempo e 
com tempo. Este ano alegrou-me, abriu-me 
muitos mais caminhos. Se tivesse que lhe dar um 
nome seria “porteiro”, “o ano porteiro”. Entrei em 
2012 para a Universidade no curso MIEBIOL 
(Mestrado Integrado de Engenharia Biológica), 
mudei para Psicologia no ano seguinte e estou 
agora no 2º ano de Psicologia. Estou interessado 
substancialmente em comportamento e 
aprendizagem de qualquer animal. Pavlov, 
Thorndike e Skinner são três grandes camaradas 
meus e acontece que eu também sou deles, apesar 
de eles não saberem.  



 

 

 Não consigo falar do ano de 2014 sem 
conseguir falar de qualquer outro ano, aposto 
que o leitor achou o primeiro espaço bem mais 
divertido. Passa-se que neste momento sou tudo 
aquilo que o tempo me fez e fez-me bem, estou 
bem e para bem vou. Despeço-me então deste 
espaço e se qualquer aluno desta grande escola 
esteja interessado em Psicologia é mais do que 
bem-vindo ao meu abraço do conhecimento. 

________________________________________ 

Marisa Cardoso - Ser Escuteira 

Poderia começar este texto fazendo 
referência à história do C.N.E, assinalar datas e 
até falar de leis e princípios do escuta … 

 

Mas prefiro vos falar daquilo que se sente 
ao Ser Escuteiro! 

Prefiro transmitir um pouco mais daquilo 
que qualquer um de nós encontra numa pesquisa 
da internet. 

Partilhar com todos aquilo que se sente. 

É verdade sim, que somos aquela “gente” 
que anda de calções independentemente da 
estação do ano; sim, somos aqueles que andamos 

de meias pelo joelho, com umas “cenas” 
penduradas do lado de fora; somos também 
aqueles que andam de botas mesmo de verão; 
usamos uma camisa cheia de emblemas cozidos; 
sim também somos nós, que andamos tipo 
matraquilhos, todos vestidos de igual com um 
lenço pendurado ao pescoço! 

Somos isto e somos muito mais! 

Também somos aqueles que sentem a 
partilha com o mais fraco; somos nós, a “gente” 
que vive momentos de proximidade, união e 
cumplicidade que de melhor existe no mundo 
dos seres; somos nós que repartimos o nada em 
muito; somos nós que nas nossas atividades 
vemos belezas da natureza no seu mais frio ser, e 
que muitos julgam não existir; somos aqueles que 
falam escutando e que fazem ajudando; regemos 
a nossa vida por valores; praticamos atitudes em 
busca de um mundo melhor. 

Lutamos por tudo, e todos, até ao fim, sem 
procurar descanso, mas sempre com humildade. 
Procuramos a fé, vamos em busca da fé, mesmo 
em momentos conturbados da vida. 

Ser escuteiro, é ter uma escola de vida, 
construir o caráter, passo a passo, não ficar pelas 
ideias e de braços cruzados mas realizá-las, agir. 

Ser escuteiro é dar o braço a torcer 
quando não temos razão, é procurar o caminho 
para o rumo certo, é seguir em frente e acreditar 
que somos capazes, e que o impossível apenas 
difere do possível em duas letras. 



 

 

Eu, sou escuteira, eu sou tudo isto, eu faço 
tudo isto, e tu? 

Levanta-te e aparece no agrupamento 
mais próximo de ti, não desperdices a 
oportunidade de tornares o teu mundo um pouco 
melhor! 

________________________________________ 
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