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GANHA O DESAFIO
Lançado este ano, o concurso Ganha o Desafio
pretende apurar e premiar a turma que se
destaca
pelo
seu
aproveitamento,
comportamento e envolvimento na vida da
escola, o que inclui, entre outros, a participação
em atividades extracurriculares e a frequência
dos espaços de apoio à aprendizagem,
nomeadamente, a sala de estudo e a biblioteca.
Recolhidos que foram os dados referentes ao primeiro período, a liderança vai para o 7ºA – 2969
pontos, seguido do 9ºA – 2729, e do 9ºB com 2122.
Equipa de Coordenação do Jornal

PROJECTO DE ANIMAÇÃO COMUM 2014-2015 (PAC)
No âmbito do Projecto de Animação Comum 2014-2015 (PAC), a equipa
de trabalho do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, da Biblioteca
Municipal Almeida Garrett, organizou um ciclo de conferências, o primeiro
do qual decorreu no dia 27 de janeiro, pelas 14h 30m. Esta primeira
sessão sobre "Os Lugares de Agustina” foi orientada pela sua filha, Mónica
Baldaque.
(Continua na página 12)

CELEBRAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA SEMANA DA LEITURA

:

De 16 a 20 de março comemorou-se mais uma
edição da Semana da Leitura, uma iniciativa do
Plano Nacional da Leitura que tem sido acolhida
pela comunidade escolar com um carinho
especial.
As diversas atividades do programa deste evento desenrolaram-se em
torno do tema Palavras do Mundo, palavras estas que circularam pelos
dias da semana em forma de manifestações poéticas, apresentações,
exposições de trabalhos sobre leituras variadas, declamações e atribuições de prémios.
(Continua na página 16)

[SUMÁRIO] 26 de março de 2015
Editorial
Pode-se afirmar que o desafio tem vindo
a ser o leitmotiv do presente ano letivo.
Sabe-se, de antemão, que a escola é um
desafio aliciante para todos os que dela
fazem parte, daí ter-se concretizado o
conceito, numa tarefa multifacetada de
resultados escolares, criatividade e
participação na vida escolar dentro e fora
da sala de aula.
O
resultado
são
as
diferentes
concretizações deste repto, descrito e
retratado nas páginas que se seguem,
cujo objetivo é deixar registado, o mais
fidedignamente possível, a inspiração e a
reflexão dos que connosco colaboram.
As palavras do mundo encheram a escola,
extravasaram as paredes da biblioteca e
voaram pela imaginação dos que as
reescreveram e divulgaram, celebrando
autores consagrados, a leitura e a poesia
nas suas diversas manifestações.
Bem-vindos à edição da primavera!
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FLORES GIGANTONES

Nós, os alunos do 2º ano do curso de
animação sociocultural, organizámos uma
atividade subordinada ao tema Flores
Gigantones, orientada pela professora da
disciplina de Organização de Eventos, Dra.
Luísa Pereira, que consistiu na elaboração
de máscaras e de vários acessórios como
bigodes, folhas, óculos, pétalas, borboletas,
lábios, laços, cup cakes, pássaros,
brilhantes, bolinhas, patos e outros, que os
meninos das turmas de 4º ano da Escola
Básica da Vilarinha usaram para decorar as
referidas máscaras, elaboradas com
diversos materiais reciclados, de modo a

podermos, também, contribuir para a
preservação do ambiente.
No dia 13 de fevereiro, dirigimo-nos a pé
até essa escola para a concretização desse
trabalho de articulação. A acompanhar-nos
foram as professoras de Ciências Naturais e
de Organização de Eventos.
Podemos dizer que a sessão foi um sucesso.
Os meninos divertiram-se e deram asas à
sua criatividade, ao construírem as suas
máscaras, usando os acessórios distribuídos
e dando-lhes um toque especial, tendo
celebrado, assim, o Carnaval em conjunto
connosco.

9ºE
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ABERTURA DO CLUBE DE ASTRONOMIA
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CLUBE DE ASTRONOMIA
Olá,
Começamos, neste número do jornal da nossa escola, a divulgar a
atividade do “Clube de Astronomia” e resolvemos, para aperitivo,
falar um pouco do Sistema Solar. Neste momento, o “clube” é
constituído pela Beatriz Peneiras, pelo David Santos, pelo Gonçalo e
pelo Pedro, do 5º A. Reunimos e trocamos ideias todas as quartas às
15:00 na sala 8, sob a orientação, claro, do nosso professor José
Maria Basto.
Neste texto, as expressões a cinzento, sublinhadas são “hiperligações”, o que quer dizer que
podem clicar nelas e consultar as nossas fontes (na maior parte dos casos, foi a Wikipedia).
Esperamos que gostem do nosso trabalho e aceitamos sugestões, que devem ser enviadas
para: astronomiamanoeldeoliveira@gmail.com

HISTÓRIA DO SISTEMA SOLAR
Hipóteses mais aceites:
A teoria mais aceite sobre a formação
planetária, conhecida por «hipótese nebular»
afirma que há quatro mil e seiscentos milhões
de anos o Sistema Solar se formou depois do
colapso gravitacional de uma gigantesca
nuvem molecular com anos-luz de
comprimento. Muitas estrelas, incluindo o Sol,
formaram-se dentro da nuvem em colapso. O
gás que formou o Sistema Solar tinha
ligeiramente mais massa do que o próprio Sol.
A maior parte da massa reunida no centro formou o Sol; o restante espalmou-se e formou um
disco protoplanetário, do qual se formaram os planetas e outros corpos do Sistema Solar.
Tal como o Sol e os planetas nasceram, eventualmente, também morrerão. À medida
que o Sol começa a envelhecer, vai arrefecendo e inchando, até atingir várias vezes o seu
tamanho atual, tornando-se uma gigante vermelha, antes de projetar para o espaço as suas
camadas exteriores (formando aquilo que se chama erradamente uma nebulosa planetária) e
tornando-se um cadáver estelar conhecido por anã branca. Os planetas terão o mesmo
destino do Sol; uns serão destruídos, outros projetados para o espaço interestelar, mas, por
fim, a atração do Sol acabará por desaparecer.
Trabalho realizado por Beatriz Peneiras, Gonçalo e Pedro, do 5º A
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TORNEIO DE BADMINTON
Realizou-se no passado sábado (17/01) mais um Torneio de Badminton do Desporto Escolar,
no pavilhão desportivo da Escola Secundária Garcia de
Orta. Participaram cerca de 150 jovens. Do nosso
agrupamento, estiveram presentes 22 alunos (a escola que
se fez representar com mais "atletas"). Alguns alunos da
nossa escola ficaram em primeiro lugar (Rui Airosa, do
9ºD; Matilde Sousa, do 7ºA), segundo lugar (Bernardo
Pereira, do 8ºB), terceiro lugar (Maria Ribeiro do 6ºA;
Paulo Fernandes do 8ºD). Acompanharam a equipa os
treinadores: Professores Isilda Dias e Ricardo Hollerbusch.
Os próximos torneios realizam-se dias 7/02 e 23/02.
O Grupo de Educação Física

PARLAMENTO DOS JOVENS
O Programa Parlamento dos
Jovens,
promovido
pela
Assembleia da República e
organizado em colaboração com
outras entidades, tem por objetivo, entre outros, promover a
educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de
temas da atualidade, sendo que, nesta edição de 2014/2015, os
temas em debate são os seguintes:
- Para o ensino secundário – Ensino público e privado: que desafios?
- Para o ensino básico – Combate ao insucesso escolar.
Toda a informação em http://app.parlamento.pt/webjovem2015/index.html
No dia 12 de janeiro pelas 14:30, realizou-se a primeira sessão escolar
que contou com a presença do deputado do CDS-PP, Michael Seufert,
que esclareceu os presentes (alunos de
todas as turmas do 9º ano) sobre o modo
como o Parlamento Português funciona.
De seguida, os representantes das
diferentes turmas apresentaram as
medidas que tinham sido postas à votação, tendo sido vencedora a lista B
constituída por: António Macedo, Beatriz Pegado, Catarina Carvalho,
Cátia Constantino, Diogo Magalhães, Excel Cunha, Mariana Félix, Pedro
Chaves, Ricardo Fernandes e Vasco Couto.
A Equipa de Coordenação da Biblioteca
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CARNAVAL NA E. B.1/JI ANTÓNIO AROSO
Foi muito divertido e foi um dia diferente
com os nossos colegas, funcionárias e
professoras.

No dia 13 de Fevereiro, festejámos o
Carnaval na nossa escola.
Fizemos um desfile e cada colega mostrou
o seu fato ou disfarce. Até as nossas
professoras se fantasiaram. Houve muitas
serpentinas e confettis que lançámos no
átrio da escola. Depois, houve um baile
onde pudemos todos saltar e pular ao som
da música. Fizemos também o comboio.
Tivemos ainda direito a um palhaço que
passou pelas nossas salas de aula, brincou
connosco e nos fez rir.
.

Alunos do 2º A
Maria José Cardoso

HOMENAGEM DE UMA EX-ALUNA
Eu sou uma antiga aluna desta escola. Saí há cerca de dois
anos e chamo-me Sofia Silva.
Acompanho sempre este jornal, uma vez que me traz
recordações de quando escrevia para ele. Felicito e agradeço
às professoras que fizeram possível o meu progresso e graças a elas estou no 12º ano.
Agradeço às professoras Maria José Neves, Júlia Rodrigues, Conceição Dias, Fernanda
Mendes entre outras e um beijinho (:
Dirijo-me, também, aos alunos para aproveitarem o que estas professoras excelentes têm
para oferecer, uma vez que são excelentes, Obrigada por fazerem a diferença.
Sofia Silva
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OFICINAS NA MANOEL DE OLIVEIRA
A Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Pré-escolar e Ensino Básico de
Aldoar do Agrupamento Vertical Manoel de
Oliveira estabeleceu uma parceria com a
União de Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde que permite a realização,
na Escola EB 2/3 Manoel de Oliveira, de
atividades ligadas à percussão, onde se
aprende a produzir sons por batimentos e
ao xadrez, onde de uma forma lúdica e
original se aprendem as regras e se joga
muito a sério!
Valorizando a criatividade, pretendemos
com estas Oficinas, que todas os
participantes
continuem
artistas
…
lembrando uma frase de Picasso “Todas as
crianças nascem artistas, mas a dificuldade
está em continuar a sê-lo quando crescem”.
O desenvolvimento de competências, como
a atenção e a concentração, vão melhorar a
criatividade, a imaginação, o raciocínio, o
pensamento crítico, os resultados escolares!
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Os/as participantes Alice Domingos, EB1
Ponte – 3º A; Bárbara Almeida, EB1 Fonte
da Moura – Jardim-de-infância; Beatriz
Sousa, EB1 Fonte da Moura – 1º A; Débora
Almeida; EB1 Ponte – 4º A, Edgar Santos,
EB1 António Aroso – 4º A; Guilherme
Furtado, EB1 Ponte - 4º B; João Barros, EB1
Ponte - 3º B; Joaquim Cunha, EB1 Fonte da
Moura – Jardim-de-infância; José Oliveira,
EB2/3 Manoel de Oliveira – 6º C; Lourenço
Couto, EB1 Vilarinha – 4º B; Lourenço
Ribeiro, EB1 Vilarinha – 4º B; Lourenço
Pinho, EB2/3 Manoel de Oliveira, 9º B;
Manuel Fleming, EB1 Ponte - 1º A; Rafael
Carvalho, EB1 Fonte da Moura – 2º B;
Ricardo Jorge, EB1 Ponte – 1º B; Ricardo
Vilas-Lobo, EB1 Ponte – 2º A; Sérgio Silva,
EB1 Fonte da Moura – 2º B; Vítor Sousa,
EB1 Fonte da Moura – 3º B nas atividades
gostam muito e recomendam. As ilustrações
comprovam-no…

Notícias Frescas

Página 8

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 26 de março de 2015

As Oficinas estão abertas a todas as
crianças e jovens e todos/as podem vir
experimentar!
A Oficina de Percussão (segunda-feira,
das 18:30 – 20:00) e a Oficina de Xadrez

(quarta-feira das 17:00-18:00 ou das 18:30
às 19:30) são na Escola EB 2/3 Manoel de
Oliveira!
Esperamos por vós!

!

Amélia Veiga
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pré-escolar e Ensino Básico de Aldoar
do Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira
(Email apais.avmanoeldeoliveira@gmail.com)
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DIA DOS NAMORADOS
A turma do 6.º D empenhou-se nas atividades relacionadas com o Dia dos Namorados,
nomeadamente, na elaboração de Acrósticos e seleção e registo de poemas de amor.
Também ficámos a conhecer tradições relacionadas com os Namorados como as que ainda
se mantêm em Viseu com as Flores dos Namorados e os lenços da mão, bordados da região
Minhota.

Acrósticos
Amo-te

Amo-te

Magnífico

Meu amor

O meu coração a ti pertence

Orgulho-me de ti

Rapariga da minha vida

Rapariga do meu coração

João Sousa Nº 9 - 6ºD

João Santos Nº 8 - 6º D

Poemas de AMOR
Eu amo tudo, o que foi

Ternura

Tudo o que já não é

Eu te peço perdão por te amar de repente

A dor que já me não dói

Embora o meu amor seja uma velha canção nos
teus ouvidos

A antiga e errónea fé
O ontem que a dor deixou,

Das horas que passei à sombra dos teus gestos
Bebendo em tua boca o perfume dos sorrisos

O que deixou alegria

Das noites que vivi acalentado

Só porque foi, e voou

Pela graça indizível dos teus passos eternamente
fugindo

E hoje é já outro dia.

Trago a doçura dos que aceitam melancolicamente.

Fernando Pessoa
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LENÇOS DOS NAMORADOS
Flores dos Namorados, em Viseu

Lenços de mão bordados, Minho

Turma do 6º D

No âmbito da articulação entre a disciplina de
Educação Visual da turma C, do 7º ano e o projeto de
Educação Sexual, foram trabalhados os afetos através
da exploração do artesanato português, mais
precisamente, do lenço dos namorados da zona do
Minho.
Este trabalho foi realizado em papel de cavalinho
com técnica de marcadores de cor, tendo os alunos
feito uma pesquisa prévia sobre
este tipo de
artesanato e desenvolvido individual e criativamente,
os seus "Lencinhos dos Namorados". As frases que
aparecem nestes trabalhos são cópias das originais.

Professora Luísa Pereira
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PAC – OS LUGARES DE AGUSTINA

A palestra iniciou-se com a apresentação
de imagens dos lugares emblemáticos da
vida da autora presentes nas suas obras
literárias. Enriqueceu, ainda mais este

encontro, a leitura de vários excertos da
sua vasta obra literária onde os diferentes
lugares estão destacados.

Passo a citar alguns lugares e pequenos excertos de obras onde esses lugares estão presentes.

Em Vila Meã, onde Agustina nasceu, existe,
atualmente, uma placa com referência à autora “Rua
Agustina Bessa Luís”, a qual orienta para a casa do Paço,
casa das tias paternas, onde gostava de passar férias e
para a casa de Sibila.

Varanda da casa do Paço
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Porta de entrada para a cozinha

Tanque da eira
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“…a quinta é exatamente a mesma com a mesma vessada, o mesmo montado, aforados à
Coroa há mais de dois séculos e que têm permanecido na sucessão directa da mesma
família de lavradores.” Sibila
“ As varas da videira batiam nas janelas e Lourença apanhava grandes sustos.
Via-se dali a quinta toda, a eira grande e o caminho que ia dar aos pombais
por cima dum tanque quase do tamanho duma piscina olímpica”. Vento,
Areia, Amoras Bravas
O Douro, onde viveu a sua infância e onde, durante a adolescência, passava as suas férias
escolares. A paisagem duriense e as suas gentes marcaram, sem dúvida, o seu imaginário
romanesco, nomeadamente, em descrições da paisagem duriense, a casa das Caldeiras,
visíveis no filme Vale Abraão (varanda da casa) e nas obras Fanny Owen e A Ronda da
Noite.
“O rio Douro não teve cantores. Teve-os o Mondego e o Tejo
também. Mas, para além das cristas do Marão, em vez do
alaúde e da guitarra havia o repique dos sinos ou o seu dobrar
espaçado. Havia o tiro certeiro dos caçadores de perdiz, lá pelas
bandas da Muxagata e do Cachão da Valeira. E o clarim das
guerrilhas ouvia-se através da poeira de neve que cobria os
barrancos de Sabroso. O rio Douro ficou banido da lírica
portuguesa com a sua catadura feroz pouco própria para animar
os gorjeios dos bernardins, que são sempre lamurientos e que à
beira de água lavam os pés e os pecados. E, no entanto, trata-se
de um rio majestoso como não há outro.” Fanny Owen

“A casa de Cavaleiros não era própria para
tranquilizar ninguém. Tinha alçapões tanto
nas salas como nos corredores que
comunicavam com as adegas e as cortes de
gado. De noite e de dia ouviam-se os
chifres dos bois bater no sobrado; como
nos habituávamos áquilo, não tínhamos
medo. O medo é uma questão de hábito,
mas há quem não entenda assim.”
O Soldado Romano
A Quinta de Cavaleiros, em Vila do Conde
Professora Maria Fernanda da Silva Mendes
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AGUSTINA BESSA-LUÍS E O SEU CÍRCULO LITERÁRIO

Agustina é uma psicóloga da alma humana.

No dia três de março, na Biblioteca Almeida
Garrett, assisti a outra sessão enriquecedora
sobre a vida e obra de Agustina Bessa-Luís,
dinamizada pela Dr.ª Isabel Ponce de Leão. O
objetivo desta conferência incidiu na
transmissão de informação sobre obras da
autora que os professores deveriam trabalhar
e aconselhar aos alunos para gostarem de ler
Agustina. Autora emblemática com uma
vastíssima e complexa obra, a maior parte da

qual exige do leitor alguma maturidade para
compreender os muitos ensinamentos da sua
escrita e da sua mensagem: “uma busca
desenfreada pelo conhecimento humano”.
Para ler um livro de Agustina é preciso
pensar. Algumas das obras recomendadas
para iniciar o gosto por Agustina foram:
Biografias (de Florbela Espanca, por
exemplo); Entrevistas; Longos dias têm 100
anos; Dicionário Imperfeito; A Mãe de um Rio;
As Adivinhas de Pedro e Inês; Eugénia e
Silvina; O Colar de Flores Bravias. De
preferência, começar pelos textos não
ficcionais, nomeadamente, pelas crónicas
jornalísticas
que
considera
sublimes.
Relacionar a Literatura com as Artes Plásticas
pode constituir uma outra forma de incentivo
para a leitura desta prestigiada autora.

CÍRCULO LITERÁRIO AGUSTINA BESSA-LUÍS

No dia 15 de outubro, na Universidade Fernando Pessoa, foi constituído o Círculo Literário Agustina
Bessa-Luís
O Círculo Literário Agustina Bessa-Luís tem por objeto específico ser um lugar de encontro de leitores e
admiradores da obra de Agustina Bessa-Luís e que decidem pôr a energia associativa ao serviço do
conhecimento universal da sua obra, através da realização de manifestações diversas de caráter cultural,
artístico, científico, publicações, conferências e colóquios.
Para saber mais sobre a constituição do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, clique aqui para ver o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=o9G_4axDCrs
Objetivos do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís in http://www.clabl.pt/pt [Consultado em 6 de março de 2015]

 Citando a Dr.ª Isabel Ponce de Leão:
“Aprender a ler uma escrita é um vício e nós temos que os [alunos] viciar”
“Ler Agustina é extremamente difícil, mas é extremamente importante.”
“Todas as personagens são ficcionais, mas têm a sua génese em pessoas da vida real.”
“Em Agustina há uma busca desenfreada pelo conhecimento do ser humano.”
“Agustina inaugura o novo romance português.”
“Para ler um livro de Agustina é preciso pensar.”
Professora Maria Fernanda da Silva Mendes
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S. VALENTIM – CELEBRAÇÃO DOS AFETOS
Várias
foram
as
manifestações de afeto
que antecederam o Dia
de S. Valentim que, por
ser um sábado e dar
início à interrupção de
Carnaval, começou a ser
preparado e assinalado
com antecedência, culminando na entrega das 113
cartas/mensagens enviadas pelos alunos que continuaram a querer participar nesta
tradição.
As Palavras do Mundo circularam pelas mesas, pelas leituras e pela troca de mensagens
numa profícua interação.
A turma de 2ºano do curso vocacional de animação sociocultural deu, mais uma vez, o seu
contributo para a celebração do Dia dos
Namorados:
“Na aula de Organização de Eventos cortámos
uns cadeados de cartolina vermelha (este ano
o cadeado foi eleito o símbolo do amor) e
neles inscrevemos os poemas/versos/frases que recolhemos na aula
de Inglês. Estes cadeados serviram de elemento de decoração da biblioteca da nossa escola
e foram muito gabados.”
A turma do vocacional do 8º ano, do curso
de Organização de Eventos, e a turma PIEF de 9º
ano, também “deram o seu toque ao mês de
fevereiro”, mais precisamente à semana que
antecedeu o dia 14 de fevereiro, tendo-lhe dado
o nome de "Semana dos Afetos". Preparou
biscoitos alusivos a esta temática e decorou
alguns espaços da escola.

Professora Luísa Pereira
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SEMANA DA LEITURA 2015
Enquanto o mundo for mundo

Durante esta semana, todas as turmas
do 5º ao 9º ano puderam visitar a
Biblioteca e apreciar os trabalhos
realizados pelos alunos do 3º ciclo, nas
aulas de Português, no âmbito do projeto
de leitura “Ler para imaginar”. Com as
“Palavras do Mundo” – tema escolhido
pelo PNL para este ano -, a leitura de várias
obras literárias, de diversos autores,
nacionais e estrangeiros, tornou-se fonte
de inspiração para a criação de maquetas,
cartazes, marcadores, calendários e outras
manifestações artísticas, concebidas graças
à criatividade e imaginação de todos
quantos se envolveram para dar expressão
à “Construção de Saberes”, exposição que
congregou os referidos trabalhos, bem
como os realizados no contexto do
Projecto de Animação Comum. Promovido
pelos Serviços de Apoio às Bibliotecas
Escolares da Biblioteca Municipal Almeida
Garrett, este projeto concelhio, que, este
ano, teve como figura central a
conceituada escritora Agustina Bessa-Luís,
pág1

mereceu lugar de destaque em vários
espaços, através de uma variedade de
materiais produzidos com vista à
divulgação da vida e obra da autora. Nestes
dias, o centro nevrálgico foi a Biblioteca,
entendida esta como um local privilegiado
para ler, declamar, escrever, cantar e,
acima de tudo, criar laços, afetos e vínculos
que ficarão para sempre associados ao
prazer de ler, escrever, declamar e cantar.
A poesia também integrou este
mundo de palavras e os momentos de
leitura contemplaram as “Palavras do
Mundo” dos poetas (portugueses, ingleses,
franceses e espanhóis).
Realizou-se, ainda, a cerimónia de
atribuição de prémios aos alunos que se
evidenciaram pelo número de obras lidas
autonomamente.
Destacou-se,
neste
domínio, a aluna Nádia Rafaela da Silva
Loureiro, nº 22, 6º A, com quinze livros
lidos até à data.
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De salientar, ainda, a atribuição de um
prémio (3º lugar) ao aluno Vasco Sarmento, do 4º
B da EB1 da Ponte, pelo seu poema distinguido
com o 3º lugar, no Concurso de Poesia “Faça Lá
Um Poema”, lançado pelo PNL para comemorar o
Dia Mundial da Poesia (21 de março).
Foi, sem margem para dúvidas, uma semana
inesquecível que proporcionou momentos
culturais enriquecedores a toda a comunidade
escolar.
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A Equipa de Coordenação
do Jornal
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PALHAÇO
O palhaço é amigo
o palhaço é sonhador
o palhaço é muito fixe
e ele tem muito valor.
O palhaço é divertido
pois faz muitas palhaçadas
com ele brincamos e rimos
e saltamos de gargalhadas.
Com o seu nariz vermelho
e a sua cara pintada
pois ele não gosta nada
de ficar com a cara pelada

Quando tem pessoas tristes
eles vêm pra animar
as pessoas admiram-no
e começam a alegrar.
Muito obrigado! Muito
obrigado!
Eu não sei o que dizer
se não fossem vocês
o sucesso não ia ter
Polliana Amaral

SAUDADE
A saudade é o vazio
Que só o outro pode preencher
E quem não sente saudade
Não sabe o que é sofrer
Saudade é o preço
Que se paga por viver
Momentos com alguém
Que nem com o tempo, se podem
esquecer
“ A saudade é a nossa alma
A dizer para onde quer voltar ”
Mas o presente é para a frente
Por isso, toca a andar!

Saudade de voltar no tempo
E apagar este poema
Porque na verdade, o que nos fez bem
É sinal de que um dia
Valeu a pena
Passando por velhas memórias
Desabafando com o papel
Vamos lá respirar fundo
“Um, dois, três”
Ai! Saudade,
Podes ir de vez!

Catarina Carvalho, número 7 - 9ºB
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O PÁSSARO
Era uma vez um pássaro
Que não era comum
Era um pássaro charmoso
Como ele não há nenhum

Ele tinha uma bolsa
Muito especial
Foi a avozinha dele
Que lhe deu de prenda no Natal

Ele era um carinho
Ele era um amor
Ele era o mais simpático
Da Vila de Salvador

Ele é muito feliz
pois não tem inimigos
Vive falando com as pessoas
E fazendo novos amigos
Polliana Oliveira Amaral

LÁPIS DE CARVÃO
No bolso das minhas calças.
Trago um lápis de carvão.
Gosto de trazê-lo comigo.
E de tê-lo sempre à mão.

Eu também adoro música.
E com o meu lápis escrever.
As letras que são mais fixes.
Para nunca as esquecer.

Gosto de jogar rugby.
De correr e de nadar.
Mas aquilo que eu mais gosto.
É de poder desenhar.

O meu lápis é um companheiro.
E não é só por escrever e me fazer desenhar.
É porque, com a ajuda do meu lápis.
Eu passo a vida a sonhar
Vasco Maria Morais Soares Rodrigues Sarmento
EB1 Ponte, 4º B

PARA NÓS

PARA NÓS
O amor é …
Fazer aos outros aquilo que gostarias que te fizessem…
Estares presente nos momentos maus…
Dedicação eterna…

Colaboradoras da BE
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AMAR ALGUÉM
Amar alguém é ter um só objetivo,
Uma só paixão.
É como um detetor de mentiras;
Que não nos permite mentir.
É como uma falha no sistema
Que só um beijo pode corrigir.

É esquecer os problemas e a tristeza que
dissipou.
É não pensar em nada
A não ser na paixão!
Paixão! A paixão que te manda ao chão
Sem misericórdia,
A quem pedes perdão
Mas nunca dizes não.
Aquela por quem abdicas da vida
Sabendo que és correspondido.

Amar alguém é abdicar de tudo,
E não ter medo de nada.
Amar alguém é estar perdido
No meio de um labirinto,
Mas em poucos segundos
Conseguir sair.
É conhecer o amor como a seta que te
acertou,

Amar alguém é um sentimento
Que quem sente não consegue explicar,
Mas quem não sente
Tem o direito de imaginar!
É uma coisa linda, o amor!
Inês Teixeira, número 11 – 7ºA

ASTRONOMIA

Gosto de astronomia
Estou sempre a ver estrelas
Quer de noite quer de dia
Pois elas são tão belas!
Existem oito planetas
O nosso planeta é a Terra
Brincando com meteoritos e cometas
Fugindo para Inglaterra.

Gonçalo Meireles, número 9 - 5.º A
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O QUE É O AMOR?
O amor é
Um sentimento verdadeiro.
Por amor dou tudo
O que sinto e o que sou.
Por amor, sentimos, sorrimos e choramos.
Vera Dantas, número 24 - 7º B

DIA DOS NAMORADOS - S. Valentim - PALAVRAS DO MUNDO
Vai sempre avante a paixão,
Buscando seu doce fim;
Os amantes são assim:
Todos fogem à razão.
Bogage
7.4.1971
Meu amor querido
Adoro-te minha gata de Janeiro meu amor minha gazela meu miosótis minha estrela
aldebaran minha amante minha Via Láctea minha filha minha mãe minha esposa minha
margarida meu gerânio minha princesa aristocrática minha preta minha branca minha
chinezinha minha Pauline Bonaparte minha história de fadas minha Ariana minha heroína de
Racine minha ternura meu gosto de luar meu Paris minha fita de cor meu vício secreto
minha torre de andorinhas três horas da manhã minha melancolia minha polpa de fruto meu
diamante meu sol meu copo de água minhas escadinhas da Saudade (…) minha mulher (…)
António
in D'este Viver Aqui Neste Papel Descripto - Cartas da Guerra
(Excerto de uma Carta de António Lobo Antunes a Maria José)

(...) O amor é tão monótono, querida. Porque ele é o cimo sensível
de uma imensidade de coisas que se esqueceram. Como falar desse
mínimo que é o vértice de todo um mundo que o sustenta? Falar de
nada, que é o todo nele? Sandra. Podia dizer o teu nome
infinitamente na multiplicação do que nele me ressoa. E é assim o que mais me apetece,
dizê-lo dizê-lo. E ouvir nele o maravilhoso que me abala todo o ser. Poderia escrever o teu
nome ao longo do que escrevo e teria talvez dito tudo. Mas eu quero desse tudo dizer
também o que aí se oculta. Dizer o meu enlevo e a razão de ele me existir. As tuas mãos nas
minhas. O incrível miraculoso de eu dizer o teu rosto. O ardor de um meu dedo na tua pele.
Na tua boca. O terrível dos meus dedos nos teus cabelos. O prazer horrível até à morte da
minha entrada no teu corpo.
Vergílio Ferreira
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ABRAÇA-ME …
Abraça-me. Quero ouvir o vento que vem da tua pele, e ver o sol nascer
do intenso calor dos nossos corpos. Quando me perfumo assim, em ti, nada existe a não ser
este relâmpago feliz, esta maçã azul que foi colhida na palidez de todos os caminhos, e que
ambos mordemos para provar o sabor que tem a carne incandescente das estrelas. Abraça-me. Veste o meu corpo de ti, para que em ti eu possa buscar o sentido dos sentidos, o
sentido da vida. Procura-me com os teus antigos braços de criança, para desamarrar em
mim a eternidade, essa soma formidável de todos os momentos livres que a um e a outro
pertenceram. Abraça-me. Quero morrer de ti em mim, espantado de amor. Dá-me a beber,
antes, a água dos teus beijos, para que possa levá-la comigo e oferecê-la aos astros
pequeninos.
Só essa água fará reconhecer o mais profundo, o mais intenso amor do universo, e eu quero
que dele fiquem a saber até as estrelas mais antigas e brilhantes.
Abraça-me. Uma vez só. Uma vez mais.
Uma vez que nem sei se tu existes.
Joaquim Pessoa, in Ano Comum

O Amor é...
O amor é o início. O amor é o meio. O amor é o fim. O amor
faz-te pensar, faz-te sofrer, faz-te agarrar o tempo, faz-te
esquecer o tempo. O amor obriga-te a escolher, a separar, a
rejeitar. O amor castiga-te. O amor compensa-te. O amor é
um prémio e um castigo. O amor fere-te, o amor salva-te, o
amor é um farol e um naufrágio. O amor é alegria. O amor é
tristeza. É ciúme, orgasmo, êxtase. O nós, o outro, a ciência da
vida.
O amor é um pássaro. Uma armadilha. Uma fraqueza e uma força.
O amor é uma inquietação, uma esperança, uma certeza, uma dúvida. O amor dá-te asas, o
amor derruba-te, o amor assusta-te, o amor promete-te, o amor vinga-te, o amor faz-te feliz.
O amor é um caos, o amor é uma ordem. O amor é um mágico. E um palhaço. E uma criança.
O amor é um prisioneiro. E um guarda.
Uma sentença. O amor é um guerrilheiro. O amor comanda-te. O amor ordena-te. O amor
rouba-te. O amor mata-te.
O amor lembra-te. O amor esquece-te. O amor respira-te. O amor sufoca-te. O amor é um
sucesso. E um fracasso. Uma obsessão. Uma doença. O rasto de um cometa. Um buraco
negro. Uma estrela. Um dia azul. Um dia de paz.
O amor é um pobre. Um pedinte. O amor é um rico. Um hipócrita, um santo. Um herói e um
débil. O amor é um nome. É um corpo. Uma luz. Uma cruz. Uma dor. Uma cor. É a pele de
um sorriso.
Joaquim Pessoa, in Ano Comum

pág1

Notícias Frescas

Página 23

[PÁGINAS LITERÁRIAS] 26 de março de 2015

POSTAIS DE S. VALENTIM
Você sabe qual é o
motivo do meu sorriso
todos os dias? É a
primeira palavra desta
frase.
Sabes lo que es la razón de
mi sonrisa todos los días?
Es la primera palabra de
esta frase.
Kelly Sousa

Un día me preguntaron:
"¿Qué

has visto de

ella?" y yo dije: "lo que
faltaba en mí."

Miriam Henriques
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CARNIVAL IN NOTTING HILL
Notting Hill Carnival is an
amazing combination of sounds,
colourful sights and social solidarity.
It is the largest street festival in
Europe which originated in 1964 (but
other sites also refer 1966) as a way for
Afro-Caribbean communities to
celebrate their own cultures and
traditions.
The first Carnival was an
attempt to show the steel band
musicians who played in the Earls Court
of London
every weekend. When the bands paraded through the streets of
Notting Hill, they drew black residents out on to the streets,
reminding them of the Caribbean homes they had left behind.
In the days of abolition, there was a strong element of
parody in the songs and dances performed.
Having been forbidden to hold festivals of their own
during the period of slavery, they then took full advantage of
the relative new freedom the ending of slavery brought them.

Dressing up in costumes is a tradition that continues in
today's Notting Hill Carnival.

Webgraphy:
- http://www.thenottinghillcarnival.com
- http://www.visitlondon.com/things-to-do/event/9023471-notting-hillcarnival-2015
- http://en.wikipedia.org/wiki/Notting_Hill_Carnival

Inês Teixeira (no.11) and Matilde Sousa (no.14) - 7. º A
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LOVE IS…
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STOP BULLYING
I think bullying is a very common problem at my
school. Why? I don’t know. Maybe because people
judge a lot before they know the person who is in
cause.
In my school, people judge a lot and say horrible
things to us, just because we study a lot, so, we are
“nerds”; if a guy gets along with many girls, he’s a
“player”; if a girl gets along with many guys, she is a
“player” too.
If I saw a schoolmate being bullied, probably, I
would come closer and tell the bullies to STOP! I don’t
think it is fair, so:
STOP BULLYING!!
Catarina Carvalho, número 7 – 9ºB

BEATRIX POTTER
Helen Beatrix Potter was born on the 28th July
1866 and died on 22nd December 1943. She
was an English author, illustrator, natural
scientist and conservationist best known for
her imaginative children's books, featuring
animals such as those in The Tale of Peter
Rabbit, which celebrated the British landscape
and country life.
She published over 23 books: the best known
are those written between 1902 and 1922. She died of pneumonia and heart disease on 22
December 1943 at her home in Lancashire at the age of 77.
Potter's books continue to sell throughout the world, in many languages. Her stories have
been retold in song, film, ballet and animation.
http://en.wikipedia.org/wiki/Beatrix_Potter (abridged)

9ºE
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BEATRIX POTTER’S CHARACTERS

Peter Rabbit Jemima Puddle –Duck Mrs. Tiggy – Winkle Tom Kitten

Benjamin Bunny

Jeremy Fisher

Samuel Whiskers

Mr. Tod

Johnny Town- Mouse

Hunca Munca

Miss Moppet

Timmy Tiptoes

Squirrel Nutkin

Pigling Bland

Mrs Tittlemouse

In http://www.peterrabbit.com/en/beatrix_potter/beatrixs_life
9ºE
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POEMS
Roses are red
Violets are blue
At the end of this day
I have a surprise for you.
Lourenço Sousa Pinho - 9ºB

Roses are red
Violets are red
I’m colour blind
Don’t judge.
Ivo - 9ºA

CARNIVAL
Carnival is a festive season which occurs immediately
before Lent. The main events usually take place In
February. It typically involves a public celebration or
parade, combining some elements of a circus, masks and
street partying.
Shrove Tuesday (known in some countries as Pancake Day)
is the day in February or March, which precedes Ash
Wednesday (the first day of Lent), which is celebrated in
some countries by consuming pancakes.
Rio de Janeiro’s Carnival is considered the most important Carnival in the world with
approximately two million people each day.
Tiago -7ºA

BULLYING
Is bullying a problem at your school? What would you do if you
saw a schoolmate being bullied?
Fortunately, bullying is not a problem at my school. It can happen once in a
while but it is a rare situation. If I saw a schoolmate being bullied, I would try
to stop the situation at the moment, I would also talk to the victim to try to make him/her
feel better and make my schoolmate talk to his/her parents and teachers about the
problem.
Beatriz Pegado – 9ºB
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QUAL É A COISA QUAL É ELA…
Qual é a coisa qual é ela, que de pequeno é masculino e de grande é
feminino?
Solução: O cebolo e a cebola.

Bruno Soares - 9ºA

Um elefante pisa uma pulga.
A pulga sai de baixo, olha para ele furiosa, e diz-lhe:
-Vê lá se gostavas que eu também te fizesse o mesmo?
anedotas.rir.com.pt

Leandro Costa - 9ºC

Qual é a coisa qual é ela, tem asas mas não voa, tem bico, mas não bica?

Solução: A chaleira.

André Tiago - 9º C

Qual é a coisa, qual é ela, que é como um fole, numas partes duro noutras
mole, é terrestre e marinho, duro no lombo, macio no focinho?
Solução: Cágado

Diogo Sousa - 8º B

Qual é a coisa, qual é ela, que quanto mais alta está, melhor se lhe chega?
Solução: A água do poço.

Bruno Monteiro-9ºA

Qual é a coisa, qual é ela, que é bicho, mas não tem osso nem espinha?

Solução: A minhoca.

André Marques – 9º C
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SOPA DE LETRAS
Descobre nesta grelha o nome de alguns legumes mais utilizados para fazer
sopa.

E
S
P
A
R
G
U
E
T

S
A
N
A
B
O
F
C
E

P
L
O
E
S
R
E
O
B

I
F
U
T
T
U
I
M
C

N
A
C
E
N
O
J
A
U

A
B
O
B
O
R
A
B
R

F
C
U
A
E
A
O
O
G

R
E
V
T
R
D
V
B
E

E
S
E
A
V
A
E
O
T

 Abóbora

 Curgete

 Agrião

 Espinafre

 Batata

 Feijão

 Couve

 Nabo

S
I
S
T
E
S
R
R
E

V
D
E
A
N
N
D
I
S

E
R
A
G
R
I
A
O
T

Bruno Monteiro - 9ºA

ADIVINHAS
Qual é a
coisa qual é ela,
que tem barbas
e
não
tem
queixo,
tem
dentes mas não tem boca, tem
cabeça e não tem pés?

s

Qual é a coisa, qual é ela, que
embora não tenha nenhum valor,
todos a utilizam?
Solução: O zero.

Solução: O alho.

Qual é a coisa, qual é ela, que
são duas irmãs gémeas, despidas ou
enfeitadas, nunca se podem ver e
nunca andam zangadas?
Solução: As orelhas

Bruno Monteiro - 9ºA

pág1

Notícias Frescas

Página 31

[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 26 de março de 2015

SABIAS QUE…
…a maior ilha do mundo é a Gronelândia, situada perto do Pólo
Norte e com uma superfície de 2 175 600 Km2. O mar Cáspio, que
fica entre a Rússia e o Irão, é, por sua vez, o maior lago do mundo,
chegando aos 980 metros de profundidade e com uma área de
372 000 Km2.
Bruno Monteiro - 9ºA

...no hemisfério norte, onde se situa Portugal, os tornados rodam
sempre no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio,
enquanto que no hemisfério sul giram no sentido horário.

Bruno Costa - 9ºA

SABIAS QUE…
…no Minho existe uma peça de artesanato chamada
“lenço dos namorados”, um lenço feito de linho ou de
algodão, bordado com versos e desenhos por raparigas em
idade de casar. Antigamente, depois de bordado, o lenço
era entregue ao homem amado e se este o usasse em público era sinal que
o amor era correspondido.
Bruno Monteiro - 9º A
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PALAVRAS
SINÓNIMAS

ANTÓNIMAS

São sinónimas as palavras que, sendo
distintas, pertencem à mesma classe e
têm o mesmo significado. Entre essas
palavras estabelece-se uma relação de
semelhança (sinonímia).
Ex.: bonito/lindo

São antónimas as palavras da mesma
classe que têm significados opostos. Entre
elas estabelece-se uma relação de
oposição (antonímia).
Ex.: largo/estreito

SITES RELACIONADOS:
 http://www.os-sinonimos.com/
 http://sinonimos-online.com/
 Aprende Português

 http://www.escolakids.com/sinonimos-e-antonimos.htm

JOGOS E ATIVIDADES:
 http://www.escolovar.org/lp_gramatica_antonimos1.swf
 http://educarparacrescer.abril.com.br/mini-jogos/antonimos/

 http://www.smartkids.com.br/desenhos-para-colorir/sinonimos-e-antonimos.html
 http://forum.imperiaonline.org/pt/?topic=3854.0
Diogo Sousa, número 6 – 8ºB

O LÉXICO
Famílias de palavras
 Dá-se o nome de família de palavras ao conjunto de palavras que têm origem no mesmo radical ou
na mesma palavra.
Ex.: Palavras da família de TERRA:
 Aterrar
 Terreno
 Terraço
 Enterrar
 Terreiro
Campo Lexical
 Quando as palavras se relacionam ao nível do sentido, referindo-se ao mesmo domínio da
realidade, constituem um campo lexical.
- descanso, ócio
Exemplo:
Férias
- diversão, lazer, divertimento
- viagem, praia
Bruno Costa, número 4 – 9ºA
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POLUIÇÃO

João Marques, número 16 - 6ºD

FRUTAS

Bruno Monteiro – 9º A
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ONOMATOPEIAS
As onomatopeias são palavras que imitam os sons da natureza, as vozes dos animais, os ruídos…

ping-ping

vu-vu

ão-ão

trim-trim






miau

ti-nó-ni

http://www.klickeducacao.com.br/conteudo/pagina/0,6313,POR-4818-46118-,00.html
http://tvcultura.cmais.com.br/quintaldacultura/videos/onomatopeias-quintal-da-cultura-06-12-13
http://www.escolakids.com/aprendendo-sobre-a-onomatopeia.htm
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53718

Diogo Sousa, número 6 – 8º B
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