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Este número

alvez o Leitor esperasse encontrar neste número do Inforcef mais conteúdo sobre o tema de
capa, «Viver em Liberdade», atendendo ao facto de ele sair exatamente na data em que se comemoram 40 anos do fim do regime autoritário que vigorou
em Portugal até 1974. A escassa resposta da comunidade escolar à proposta de abordar a efeméride poderá
ser indício, por um lado, de dificuldades objetivas em
responder, ligadas especialmente, no caso dos professores, ao volume de trabalho com que se confrontam
no dia a dia, mas, por outro lado, poderá simplesmente
significar que o tema “está gasto”, que já se disse tudo
sobre o pós-25 de abril, e que, afinal, olhando para o
panorama social, económico e político de Portugal e
da Europa, mais vale esperar pelo cinquentenário para
«celebrar» a data. Um raciocínio ilógico...
Relevante, neste número, é a revelação “em primeira
mão” do tema do novo projeto educativo do CEF para
o triénio que começa em setembro próximo, que nos
convida a olharmos menos para o nosso umbigo e a
termos uma visão mais abrangente, universal, da sociedade que queremos moldar tendo em conta a realidade do mundo globalizado atual em que o inglês já se
impôs como instrumento de comunicação obrigatório,
não necessariamente como instrumento de «império»
da era capitalista, como alguns afirmam, mas como caminho obrigatório e oportunidade de afirmação na era
das novas tecnologias de comunicação.
Cumpre-se nas restantes páginas o tradicional «dever»
de registo das atividades desenvolvidas, com relevo
para o III Sarau Cultural e as duas sessões do Festival
«Chuva de Estrelas» que, dois dias após a publicação
dos respetivos filmes na plataforma YouTube, já contava mais de 1500 visualizações. O Inforcef recorda
toda a informação sobre os concorrentes/intérpretes
das 28 canções deste festival, sem esquecer a abundante panóplia de encontros, ações de formação e visitas de estudo realizadas no segundo período. Publica
ainda alguns textos elaborados por alunos em aulas
de diferentes disciplinas e repropõe, por fim, à guisa
de balanço, o menu completo das peças dos seis noticiários – “formativos/informativos” – da TVCEF, que
prosseguiu regularmente a sua atividade.
Com votos de saúde, alegria e felicidade para as duas
«grandes festas» que se avizinham – o «25 de Abril»
e o «Primeiro de Maio», dia dos trabalhadores – esperamos que as férias da Páscoa tenham sido fantásticas
para toda a comunidade escolar – funcionários, professores e alunos – aos quais, especialmente, desejamos
um terceiro período que decorra, e termine, segundo
os melhores auspícios de cada um. No caso dos alunos,
com pleno êxito na vida pessoal, familiar e escolar. (Fp)
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Cidadãos do mundo

"Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo"

Formar cidadãos
para um mundo
globalizado

C

aros Pais/EE,

Dirijo-me a todos nesta altura do ano para, por um
lado, fazer uma breve
resenha do que foi o nosso Projeto Educativo de
Escola do último triénio
que em junho termina –
“O Poder da Palavra”
– e fazer desde já uma
antevisão do que será
o Projeto Educativo do
triénio 2014-2017.

Ênfase ao
português, mas
não basta!
Ao longo destes últimos
anos demos particular
ênfase à língua portuguesa, criámos o projeto de leitura e escrita
criativa, aumentámos a
carga curricular à disciplina de Português, criámos no 9º ano a disciplina de Oficina da Língua,
convidámos
inúmeros
escritores e terminaremos, entre outros, com
um espetáculo final versando o tema da língua
portuguesa.
Mas, com a chegada do
final de um ciclo, temos

Antes de mais, asseguro-vos que tudo o que
tem sido feito em prol
da formação dos nossos alunos continuará a
ser feito. Mas queremos
mais! Ao longo destes 45
anos de CEF, sempre nos
preocupámos em formar
cidadãos
plenamente
integrados na sociedade, membros de
pleno
direito.
Queremos agora acrescentar
novos
horizontes às nossas fronteiras.
Se durante décadas entendíamos a “sociedade”
como a nossa comunidade local ou o nosso país, consideramos
agora que num mundo
global a sociedade vai
muito para lá das nossas fronteiras terrestres:
assim, queremos que os
nossos alunos vejam a
sociedade sem fronteiras, queremos que sejam
“Cidadãos do Mundo”.

tamente fundamentais:
entendermo-nos e fazermo-nos entender.
Assim, e não substimando a nossa língua com
quase 300 milhões de
falantes, o Inglês é inegavelmente a língua global. Quem falar fluentemente inglês entende e
faz-se entender à escala
planetária.

Aposta no Inglês

zagem da língua inglesa.
Queremos, no entanto,
sair da esfera do currículo nacional, da área
regulamentada,
com
programas definidos por
outrem e comuns a todas
as escolas, para uma
área mais informal, mais
criativa, mais divertida.
Menos preocupada com
a avaliação e muito mais
focada nas aprendizagens.

Decidimos então que os
próximos anos serão de
forte aposta na aprendi-

No mundo globalizado
é fundamental
entendermo-nos
e fazermo-nos
entender

É com base nesta ideia
que idealizámos o nosso
Projeto. Consideramos
desde logo que, para se
ser cidadão do mundo,
duas coisas são absolu-

Speak Out!
Project
The Speaker’s
Corner
A partir do próximo ano, os nossos alunos passarão a ter, do
5º ao 9º ano,
a disciplina
de oferta de
escola Speak
Out! Project
e, no ensino secundário, irão ter,

inicialmente com caráter
facultativo, a disciplina
de The Speaker’s Corner. Serão aulas/atividades onde nos preocuparemos em criar falantes
de língua inglesa para
que os nossos alunos
possam sentir e dizer
“Sou um Cidadão do
Mundo”.

Apelo aos Pais/EE
Consideramos que a
linha orientadora do
nosso próximo projeto
educativo é tão coerente, desafiante e oportuna que, francamente, só
posso pedir a cada Pai/
EE que continue a confiar em nós e no nosso 3
projeto, incentive o seu
filho/educando a ser participante ativo e interveniente do mesmo e que
divulgue o que a nossa/
sua escola faz e oferece.
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desde já que preparar o
novo que está a chegar
e que com antecedência
vos queremos apresentar.

Carta da Direção

Um abraço amigo,
Prof. Manuel Augusto Pires
Bento, Diretor

O filósofo grego Sócrates (470 a.C. - 399 a.C.), inventor da maiêutica, não deixou textos escritos; as afirmações que lhe são atribuídas são geralmente extraídas das obras de Platão. Foi condenado à morte, supostamente por desviar a juventude ateniense do culto dos deuses oficiais.

Editorial

Editorial

Fazer silêncio
Escutar a voz da
consciência

N
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o tempo de
Quaresma, em
que nos preparámos para a
Páscoa, foram-nos apontadas pela liturgia pistas que
nos questionam claramente
para o momento em que a
nossa sociedade se move.
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Acontece que, precisamente nesse período, sucederam
alguns acontecimentos que
nos marcaram profundamente, deixando-nos preocupados, tristes e pensativos: a morte de dois jovens,
muito próximos de nós…
Ao refletir sobre o que se
vai passando, à nossa volta e no mundo, em geral,
acomete-nos uma angústia
que só é possível minorar
e vencer se nos deixarmos
ajudar pela fé.

Jejum de palavras
e imagens
Entre os apelos que a liturgia nos foi apresentando,
sensibilizou-me o pedido do jejum de palavras
e imagens. De facto, ao
olhar para este mundo global em que nos movemos,
sentimos a necessidade
de um pouco de silêncio,
precisamos de um espaço,
sem esse bombardeamento
permanente das imagens.
Para tornar acessível e
compreensível o significado desses quarenta dias
de disciplina exterior e
interior é tão importante
criar espaços de silêncio
e sem imagens, a fim de
reabrir o nosso coração à
imagem da Palavra verdadeira.
É preciso fazer silêncio
para ouvir. É preciso fazer
silêncio para recuperar a
saúde física e mental. O
mundo anda doente por-

Pe. Rodrigo dos Santos Carvalho, Diretor e
representante da Entidade titular do CEF

que vive num exagero de
decibéis, que ensurdecem e
atordoam, e de imagens que
insensibilizam. A consulta febril dos sites de redes
sociais, por sua vez, vem
agravar ainda mais, esta situação.
É pois, urgente tomar medidas de segurança que,
embora possam “ser falseadas”, é necessário implementar.

Educar para um
bom uso da
tecnologia
Não é irreal pensar que talvez possa existir algum tipo
de “controle” para a utilização dos menores, com a
Internet. No entanto, a sua
divulgação é tão global que
se torna impossível um verdadeiro controle. Daí, que
o papel da educação seja
muitíssimo importante. Os
pais devem aconselhar os
seus filhos quanto ao bom
uso cívico da tecnologia.
Prevenir, para que não
aceitem ofertas de desconhecidos, que aprendam a
diferenciar o real do virtual
e a distinguir quais os lugares de Internet que são úteis
ou benéficos e aqueles que
se devem ignorar.

Facebook, bullying
e isolamento
Há estudos feitos que alertam para o perigo da ‘Depressão Facebook’, que
atinge, especialmente, adolescentes que ficam horas e
horas a navegar nas redes
sociais. De acordo com a
pesquisa, o uso sem moderação poderia mesmo
acarretar atos de bullying,
ansiedade social e isolamento severo. Neste sentido, é essencial que os pais
acompanhem a vida virtual
dos seus filhos.
Experimentar a importância do silêncio que nos
despoja dos nossos preconceitos acerca das pessoas e
das coisas. O silêncio está
vinculado à proximidade
do mistério e da intimidade
com Deus. As coisas mais
íntimas são sempre pronunciadas aos sussurros e
murmúrios. Talvez seja por
essa razão que o salmista
diz: O louvor, para Vós, ó
Deus, é silêncio (Salmo 65, 2).
Se procurarmos formar os
nossos jovens na sua personalidade, caráter ou ética nas diversas facetas da
vida, então essa formação
deve ter uma correspondência no tema do acesso a
estas tecnologias.
Como nota Albert Nolan,
«temos de encontrar uma
forma de nos desligarmos, de tempos a tempos, do fluxo imparável
de palavras, de sons e de
imagens que nos bombardeiam a toda a hora».
Mais importante ainda,
«precisamos de um silêncio interior que desligue
a nossa torrente interior
de pensamentos, imagens
e sentimentos».

Depressa,
vamos abrir,
é Deus que
bate!
(lembrando o Tiago Vieira)

Q

uando temos muitas ideias desarrumadas na
cabeça, quase todas se recusam a “nascer”
com alguma lógica. É o que se passa comigo
nesta tarde luminosa do teu sepultamento!
Sabes que “não gostava” de te ver na escola, porque
gostava muito de ti e sabia que por trás da simpatia e
da aparente alegria andava uma alma inquieta e descontente consigo própria. O sorriso e o riso escondem
muita coisa? Escondem! Mas deixam, muitas vezes, a
alma seminua, desprotegida e frágil por não encontrar
rumo nem caminho que a consolem e lhe abram perspetivas de futuro.
Trabalho? Tu precisavas dele para te ajudares e ajudares os outros. Precisavas dele para te garantir o pão da
alma, que só se alcança com a harmonia do sentir-se
útil e do sentir-se querido e amado. O pão do corpo precisa do da alma e o desta do do corpo: um sem o outro
não levedam e não dão respostas satisfatórias, aquelas
que todos almejamos, independentemente da idade e
das condições de vida e do barco em que naveguemos.
Gostava de me cruzar com o sorriso dos teus olhos.
Confortava-me alguns dias tristonhos e chatos e algumas horas meio cinzentas, que todos experimentamos.
Tantas vezes dissemos: “Este ano é para acabar!?” –
“É!”. Ambos queríamos que fosse, mas não assim...
Sobre o teu gesto, não tenho nada a dizer. Para quê?
Razões para tal? Só tu as sabias se é que as sabias!
Quantas vezes experimentamos a tristeza e o desconforto espiritual sem sabermos o porquê? Quantas vezes
pensamos, repensamos e tornamos a pensar e ... nada!
O ser humano é um mistério maior que o mundo que
o envolve e em momentos como este da tua morte o
mistério ainda se adensa mais. Daí a “azáfama”, quase
doentia, de tantos em procurar encontrar razões...
Mas que razões poderão levar alguém a terminar com a
própria vida? Aos 19 anos! É uma fase em que o sentimento de eternitude anda mais que agarrado ao corpo e
à alma e o de finitude anda, normalmente, por domínios
bem mais longínquos!
Partiste num dia de primavera como a que o teu rosto
espelhava habitualmente. Fiquei triste (ficámos tristes)... imaginando que não brilharás mais nos corredores do nosso CEF nem noutros caminhos, mais ou
menos iluminados, por onde a vida
te foi levando.
De coração: que tenhas encontrado,
definitivamente, a paz interior que
tanto procuraste e almejaste e, por
vezes, terás vislumbrado de forma
fugidia. PAZ!
José de JESUS-AMARO

Texto preparado e lido pelos alunos do 12.º C
no funeral do colega Tiago Vieira.

N

ós, alunos do 12ºC,
turma da qual fizeste, fazes e farás sempre parte, queremos prestar-te esta pequena homenagem
pelo extraordinário colega e
amigo que foste, és e serás.
Entravas, dia após dia, com
o teu sorriso contagiante que
nos alegrava a todos. Era
visível a tua energia positiva e a tua capacidade de a
transmitir, fazendo-nos sorrir
mesmo nas piores situações.
Tornaste-te um exemplo pela
forma como te preocupavas
connosco e nos escutavas,
pelo respeito que mostravas
por nós e pelo bom ambiente
que criavas em teu redor.

Foi com grande satisfação
que te recebemos mais um
ano para te ouvir dizer alegremente “Bom dia, turma”,
apesar de sabermos que tinhas outros planos.
Agora que te vemos partir,
prometemos guardar todas
as boas memórias que temos
de ti; prometemos também
portarmo-nos bem, como
tanto nos pedias, e levar a
vida com toda a tranquilidade, para que a tua memória
nunca seja esquecida.
Esperamos, agora, que tenhas
encontrado a paz interior que
tanto desejavas. Despedimo-nos de ti com estas palavras
de Santo Agostinho:

A morte não é nada.
Eu somente passei
Para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vós sois vós.
O que eu era para vós,
Eu continuarei a ser.
Deem-me o nome que vós sempre me destes,
Falai comigo como vós sempre o fizestes.
Vós continuais a viver no mundo das criaturas,
Eu estou a viver no mundo do Criador.
Não useis um tom solene ou triste, continuai a rir
Daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezai, sorri, pensai em mim.
Rezai por mim.
Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi,
Sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra ou tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre significou,
o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora dos vossos pensamentos,
Agora que estou apenas fora da vossa vista?
Eu não estou longe,
Apenas estou do outro lado do Caminho…
Vós que aqui ficastes, segui em frente,
A vida continua, linda e bela como sempre foi.

Viver em liberdade

Liberdade: Cuidado!
Mercadoria Frágil!

N

ão é fácil escrever
sobre
liberdade.
Quanto mais não
seja porque em seu nome
já foram cometidos os mais
diversos atropelos.
E é por isso que não é só
o sonho da razão que gera
monstros, como escreveu
Goya numa das suas águas
fortes. Também a razão lú-

José Manuel Poças das Neves
Professor de História

cida pode, movimentando-se livremente, formular
impecáveis teorias sobre a
desigualdade das raças humanas, justificar a escravidão, legitimar o extermínio
do infiel, a conquista ou a
guerra entre nações.
Isaías Berlim detetou pelo
menos 40 noções diferentes
da ideia de liberdade.

E é por isso que o maior dos
perigos não é tanto o esquecimento do que aconteceu
no passado, mas sim o esquecimento do essencial:
como aconteceu o passado.
Júlio Roberto, um pensador e filósofo, injustamente
esquecido, tem um poema
lindíssimo – SER LIVRE
– do qual me atrevo a respigar algumas passagens.

Já pensaste o que é a liberdade?
Para uns é poder fazer o que lhes apetece.
Para outros é poder andar por onde quiser.
Para outros é poder reclamar contra tudo e todos.
Isso também é liberdade.
Mas a liberdade não é apenas isso,
(…)
Mas a liberdade interior, talvez a liberdade mais autêntica, está em nós.
(…)
É não ter grades, nem por dentro nem por fora.
É estarmos realmente livres, para agir, para exprimir a nossa vida e o nosso
pensamento.
É não sermos vítimas dos pensamentos dos outros, nem das suas ideias.
É descobrirmos por nós mesmos, como é o mundo que nos rodeia e onde
vivemos.
É interferir nesse mundo com a nossa ação, com as nossas convicções e as
nossas descobertas.
(…)
Respeitar os outros é impedir a criação de prisões e de jaulas.
Respeitar-se a si mesmo é não criar as suas próprias jaulas.
E é por isso que cumprir o
nosso ofício de ser humano
é, em certos momentos, assumir o risco de nos expormos . A deslumbrante beleza
da liberdade não está no facto de nos tornar livres, mas
de nos tornar livres para …
Erich Fromm escreveu há
já meio século um livro intitulado significativamente
O Medo à Liberdade, onde
descreve como o cidadão
se assusta com
a sua liberdade,
com a variedade de opções e
tentações que
se desdobram
diante de si,
com os erros
que pode cometer e com as
barbaridades
que pode chegar a praticar.

E é por isso que a nossa vida
deve ser um hábil e subtil
compromisso entre aquilo
que encontramos e aquilo a
que aspiramos. Até porque
a democracia é um regime
que vive entre dois valores essenciais – liberdade e
igualdade, segundo Tocqueville. E esse convívio não é
fácil. A tentativa de definir a
democracia como “regime
de direitos”, tão em voga
entre os puristas
de Rousseau, é
ridícula, porque
não existem direitos sem deveres.
Sigmund Freud
citava com frequência o dito
evangélico “a
verdade
vos
tornará livres.”

Como cidadãos de uma sociedade livre, temos o dever
de olhar o mundo criticamente. Quem se inspira na
ética da responsabilidade
tem de pensar não só nos
seus valores, mas também e
sobretudo na consequência
dos seus atos. O problema é
que, nesta sociedade global
em que vivemos, muitas vezes a tolerância distorce-se
numa coisa que se lhe assemelha muito mas que na
realidade é o seu oposto, a
indiferença.
Em certa ocasião perguntaram a Manuel Azana, presidente da então Segunda
República Espanhola: Don
Manuel, acha que a liberdade torna os homens mais
felizes? Azana respondeu:
Francamente, não sei; o
que sei, de certeza, é que os
torna mais homens.

abril de 2014

Em dor

TEMA DESTE NÚMERO
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Vicer em liberdade
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O 25 de Abril

Grafia atualizada pelo Inforcef

Falar de liberdade em Portugal implica questionar o valor da data que marcou o fim do regime político autoritário de Salazar. Por isso, porque somos
escola e porque a memória é a faculdade de esquecer, valerá a pena recordar o que aconteceu há 40 anos... Esta página reproduz metade do capítulo
43 (pág. 207-210), da obra de João Ferreira “Histórias Rocambolescas da História de Portugal”. Aos antecedentes remotos e imediatos do
movimento das Forças Armadas que conduziu aos acontecimentos de Abril de 1974 é dedicado a segunda parte desse capítulo e todo o seguinte,
intitulado: «A vertigem do PREC – quando Portugal esteve à beira da guerra civil».

m 25 de abril de
1974, a imagem de
soldados sorridentes com cravos a
saírem das metralhadoras tornou-se o símbolo da libertação de Portugal da mais velha
ditadura europeia. Mas ainda
era preciso percorrer um longo caminho até à instauração
da democracia e ao longo do
percurso a instabilidade social, política e económica foi
uma constante.
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TEMA DESTE NÚMERO

No dia 25 de abril de 1974,
um golpe militar em Portugal derrubou
o
governo
chefiado por
Marcello
Caetano e pôs
fim ao regime
autoritário
mais antigo
da Europa:
48 anos antes, em 28
de maio de
1926, outro
golpe instaurara a ditadura militar,
depois substituída pelo Estado Novo, que perdurou para
além da morte política, e depois física, de Salazar. A diferença entre os dois golpes, no
entanto, foi abissal. A 25 de
abril, o povo de Lisboa saiu
à rua e manifestou, desde o
primeiro momento, um apoio
espontâneo aos sublevados.
Milhares de homens e mulheres, de todas as idades, rodearam os soldados, subiram
para os carros de combate e
começaram a oferecer-lhes
cigarros, chocolates, garrafas
de vinho ou de cerveja. Uma
mulher que acabara de comprar cravos no Rossio, à falta
de melhor, ofereceu as flores
aos soldados, que de imediato as colocaram nos canos das
espingardas automáticas G-3,
a arma mais utilizada pelo
exército português. Quem
viu, decidiu imitar o gesto.
Pouco depois, centenas de
soldados exibiam metralhadoras floridas.
Era o símbolo que faltava –

e correu mundo: o momento
libertador de Portugal tornou-se conhecido como a Revolução dos Cravos.

de agentes dispararam sobre
a multidão que entretanto se
concentrara na rua, matando
quatro populares.

As operações militares foram
conduzidas pelo Movimento
das Forças Armadas (MFA),
um grupo de oficiais do Exército, Marinha e Força Aérea
constituído, em 1973, a partir de um núcleo composto
maioritariamente por capitães
do exército, daí ter ficado
também conhecido por «movimento dos capitães».

Na madrugada de dia 26,
Portugal conhecia, através
da televisão, os membros da
Junta de Salvação Nacional,
a quem o MFA incumbira
de assumir, publicamente,
o poder. Presidia o general
António de Spínola, seguido do general Costa Gomes,
brigadeiro Jaime Silvério
Marques (representantes do
exército), capitão de mar-e-guerra Pinheiro de Azevedo,
capitão de fragata Rosa Coutinho (Marinha), general Diogo Neto e coronel Galvão de
Melo (Força Aérea).

O posto de comando foi estabelecido
no
quartel
da Pontinha,
em Lisboa,
e a ação foi
coordenada
pelo
major
Otelo Saraiva
de Carvalho
(n.
1937).
Na noite de
24 para 25
de abril duas
canções transmitidas pela
rádio serviram de senha aos insurretos.
E depois do Adeus, de Paulo
de Carvalho, então muito em
voga por, dias antes, ter representado Portugal no Festival da Eurovisão; e Grândola
Vila Morena, de José Afonso,
cantor de intervenção sobejamente conhecido pela sua
oposição ao regime.
No entanto, para os portugueses, a cara da revolução
foi o capitão Salgueiro Maia
(1944-1992), então com apenas 29 anos, comandante das
tropas que ocuparam o centro
dos acontecimentos: primeiro
o Terreiro do Paço, onde se
concentravam os principais

ministérios, e depois o Largo
do Carmo, quartel-general da
Guarda Nacional Republicana, onde se refugiara o chefe
do governo, Marcello Caetano. Depois de negociações
prolongadas e de alguns tiros
disparados contra a fachada
do antigo convento dos frades carmelitas, o primeiro-ministro derrubado aceitou
entregar-se, com a condição
de apresentar a rendição ao
general António de Spínola,
«para que o poder não caísse
na rua».
O presidente da República,
Américo Tomás, que procurara refúgio numa unidade de
cavalaria próximo do palácio
presidencial de Belém, entregou-se igualmente aos vencedores, tal como alguns ministros do governo destituído.
Dias depois seriam enviados
para a ilha da Madeira e, a seguir, para o exílio no Brasil.
O único foco de resistência
veio da polícia política do
regime, a Direção-Geral de
Segurança (DGS), nome com
que ainda recentemente fora
rebaptizada a temida Polícia
Internacional e de Defesa do
Estado (PIDE). Entrincheirados na sede da organização,
perto do Chiado, no coração
de Lisboa, algumas dezenas

Só os dois primeiros eram figuras públicas. Spínola era o
general português mais prestigiado. Fora governador e
comandante-chefe na Guiné,
demitira-se em desacordo
com a política de Marcello
Caetano e tinha publicado,
apenas dois meses antes, o livro Portugal e o Futuro, que
caíra como uma bomba nos
meios políticos e militares,
ao defender o fim da guerra
colonial e uma solução federal para o império português.
Costa Gomes era considerado
o mais inteligente dos chefes
militares. Fora membro do
governo no tempo de Salazar
e conseguira controlar de maneira vantajosa para Portugal
o teatro de guerra em Angola. Até há poucas semanas
desempenhara as funções
de chefe do Estado-maior-general das Forças Armadas
(tendo Spínola como vice),
de que fora exonerado por se
ter recusado, tal como Spínola, a participar na «brigada do
reumático». Ficou assim conhecido o encontro, no dia 14
de março de 1974, de quase
todos os generais portugueses
com Marcello Caetano, com
o objetivo de lhe manifestarem o seu apoio. Dois dias
depois, a 16 de março, deu-se o «Golpe das Caldas»,
sublevação do regimento das
Caldas da Rainha por oficiais

próximos de Spínola que, por
falta de apoios, foi prontamente abortada por tropas
leais ao governo. Mais tarde,
o episódio viria a ser considerado o «ensaio geral» para o
25 de abril, ocorrido um mês
depois.
A Junta de Salvação Nacional
deu a conhecer ao país o Programa do MFA que incluía,

entre outras medidas, a destituição dos órgãos de poder
do regime derrubado, a liquidação do aparelho repressivo
(designadamente, ao fim de
algumas hesitações, o fim da
polícia política), a libertação
dos presos políticos, a possibilidade de formação de partidos e, no prazo de um ano,
a eleição de uma assembleia
constituinte para redigir uma
nova Constituição. Falava
ainda da necessidade de pôr
fim à guerra e de procurar
uma solução política para o
problema colonial, fazendo
referência à auto-determinação das populações.
O fim do autoritarismo, o
teor democrático das intenções reveladas pelos militares
vencedores e o apoio popular
transformaram o movimento
de 25 de Abril em mais do
que um golpe: numa revolução democrática.
O êxito da Revolução dos
Cravos e o apoio que lhe foi
manifestado pela população
desde a primeira hora devem ser compreendidos à luz
dos antecedentes remotos e
imediatos do movimento de
1974.
[...]

Freedom

uma abordagem diversa

Márcia Fontes,10º B

A educação continua a ser um dos grandes objetivos das sociedades ocidentais e não
conheço pós-modernistas que duvidem da necessidade de se manter aceso esse interesse por ela. Pugnam, sim, por tipos de educação diferentes da institucional. Mas
acreditam nela, no progresso e na perfetibilidade dos seres humanos.

S

Onésimo Teotónio Almeida, Jornal de Letras, n. 1129 (8-21 janeiro 2014)

em justiça, sem
igualdade, não pode
haver liberdade. Vivemos no mundo real da
imperfeição, trilhando caminhos que apontam para
ideais e acreditando – de
forma diferente, conforme as diferentes visões do
mundo – que o ser humano
é perfectível e que um dia
chegará ao paraíso da felicidade, alcançará o mundo
da perfeição.
No desbravar desse
caminho, a escola
desempenha um papel essencial, tão importante ou mais do
que a própria família,
principal agente de
socialização e formação dos cidadãos: a
escola ensina, indica
metas, propõe métodos, fornece recursos,
prepara líderes.
Falar, discutir e refletir
sobre o tema da liberdade numa escola faz todo o
sentido pois está em causa
o futuro individual e coletivo de todos e cada um,
num presente que será sempre uma etapa imperfeita,
incompleta, mas com os
olhos postos num mundo
futuro mais justo, mais humano: o problema reside na
dificuldade – impossibilidade – de se conseguir uma
harmonização razoável das
liberdades individuais, tornando-as compatíveis com
os valores da justiça, da
igualdade de oportunidades… daqueles ideais cuja
importância e valor todos
partilham mas que continuam a ser chamados, e a
ser… ideais.
Mas há um aspeto da liberdade que vale a pena evidenciar, válido em termos
gerais para toda a sociedade, e mais concretamente

no âmbito escolar. Não se
trata do limite que a liberdade individual encontra na
liberdade do outro – traduzido na afirmação que todos
sabem citar – a liberdade
de cada um termina onde
começa a liberdade do outro –, atribuída aos mais diferentes pensadores (desde
Spencer a Martin Luther
King). Trata-se da exigência de cumprir aquilo que a
consciência, bem formada

e informada, impõe à inteligência e que consiste em
escolher aquilo que já os
filósofos gregos apresentavam como condições para
a verdadeira realização, ou
perfeição, humana: a busca
daquilo que é Bem, Belo,
Bom e Justo, elementos independentes e interdependentes
A ideia que muitas pessoas
têm da liberdade é a de poderem fazer aquilo que, em
cada momento, querem ou
acham que devem fazer.
O critério para reivindicar
essa «liberdade» de agir
tem em conta a compreensão e interpretação que a
pessoa tem e faz naquele
momento dos quatro ideais
acima indicados. É uma
interpretação isolada, contingente, limitada às capacidades de discernimento e
escolha da pessoa. No caso
de um adolescente, trata-se
de uma visão da realidade
necessariamente limitada.
Ou melhor, mais limitada

Viver em liberdade

do que a de uma pessoa
adulta, pois a experiência
de vida e a sabedoria de
algumas pessoas ajudam a
ver mais e melhor o significado das coisas e a medir
as consequências dos atos
humanos, embora, em absoluto, ninguém seja detentor da verdade (a inventiva,
criatividade e originalidade
dos jovens é outra questão,
que não se opõe ao valor
da experiência, da tradição,
das normas sociais).
Onde quero chegar?
A falar da disciplina,
das regras, dos projetos e ideais próprios
de todas as instituições humanas. Todos os organismos
sociais, desde os países (democráticos)
até ao mais simples
clube, tem constituições, estatutos e regulamentos, pois sem regras não
há caminho comum, não
há concretização de ideais
(boas classificações, boas
saídas profissionais), não
há futuro – haverá anarquia,
mundos fechados, desespero, não se passa da cepa
torta. Porque é próprio do
ser humano inteligente escolher o que é melhor, compreender que as regras têm
a finalidade superior de ajudarem a alcançar o máximo
de bondade, beleza, justiça
e o bem supremo, a felicidade, renunciar aos caprichos
(enganos, falácias) do momento e “sujeitar-se” à vida
organizada, regulada, significa compreender que a pessoa só se realiza quando se
integra num grupo, em interação com o outro – mesmo
se por vezes, como escreveu
Jean-Paul Sartre, L'enfer,
c'est les autres… Mas “os
outros” também podem (ou
devem) ser o céu…
Fp

Resposta ao desafio lançado pela
professora Maria do Rosário Ribeiro, subordinado ao tema "Freedom"

O

nce there was a
man who had no
freedom to speak,
to think, to act. He had no
freedom to eat or drink or
even to feel ill. He needed
permission to do everything.
All he could do was work
and even that, he needed
permission. Oh, and if he
didn’t obey the orders of his
superiors he would suffer.
Yes, he would. But why did
this man have to “live” this
way? Why couldn’t he just
be a free man? Well, he was
a black man, his skin colour
was different. He was as human as you and I, he might
have believed in different
things…even if he didn’t, he
was condemned to live with
no freedom… He might also
have been as educated as
I am, but only because of
his physical difference, he
couldn’t live, he had to survive! This story happened
many years ago, however
nowadays this still happens!
In today’s world we say out
loud that there’s no more

slavery, that we are all equal
and that we are all free to
think and express our ideas,
to question our world and
to decide what we want to
do. In spite of this, there
are about 30 million people
who fight for freedom, survive horrors and still keep a
ray of hope. There are children that have no right to
education, they were born
and have grown without
knowing what freedom is.
There are old people that
should be enjoying their
days after having worked
all their life and they are
still forced to work so as to
survive…
“I have a dream” that one
day there will be no slavery,
that we will all be equal
and that we will all have
the same rights, the right to
freedom. Let’s fight for this
dream because I am sure
I’m not the only dreamer! 7
Let’s continue fighting for
the right of being free! Let’s
not just dream, let’s act!
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28 de março de 2014

COMBATE O ÓDIO!

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da
sua pele, origem ou religião, E se as pessoas conseguem aprender a odiar, podemos ensiná-las a
amar, pois o amor é muito mais natural ao coração
humano do que o seu oposto. (Nelson Mandela)

P

or iniciativa da Prof.ª
Anabela Milheiro, com
a colaboralção dos alunos do 9.º B, o CEF aderiu à
campanha europeia «Não ao
Ódio!», que decorrerá até
2015 e pretende sensibilizar
para o discurso de ódio online e seus riscos, combater
o racismo e a discriminação

na
sua
expressão
online e
proporcionar
aos
jovens e às
organizações de juventude
as competências necessárias
para reconhecer e agir contra
este tipo de violação dos Direitos Humanos.
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Serviços de Psicologia e Orientação
Entre Sartre e Voltaire: Liberdade,
livre-arbítrio, relação entre indivíduos

LIBERDADE DO
CONHECIMENTO…

««« »»»
Ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo
que se pode. [Jean-Paul Sartre, 1905 -1980, filósofo existencialista francês]
Não estou de acordo com aquilo que dizeis, mas lutarei até ao fim para
que vos seja possível dizê-lo. [Voltaire, pseudónimo de François-Marie Arouet. Paris,
1694 - 1778, poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo e historiador iluminista francês].
««« »»»

J

Sartre, precursor e defensor
da liberdade, enuncia que a
liberdade é querer-se aquilo
que se pode, em detrimento
de fazer aquilo que se quer.
Discordo da sua teoria, uma
vez que sou apologista do
alvedrio, teoria filosófica
segundo a qual o Homem é
livre dentro de certos limiares. Existem, pois, condicionantes às quais se submete
inevitável e instintivamente.
É, por exemplo, limitado pelas célebres condicionantes
físico-biológicas, isto é, pelo

seu organismo, dado que não
pode (sobre)viver, prescindindo de necessidades, como
a alimentação, o descanso,
a demanda pela segurança,
entre inúmeras outras. Está,
de igual modo, subordinado
ao contexto social e histórico em que vive inserido e à
sociedade vigente – condicionantes
sócio-histórico-culturais, o que constitui
mais um argumento a favor
do livre-arbítrio. A outra razão pela qual discordo de
Sartre é a de que há uma
hierarquia das necessidades,
da autoria de Maslow, à qual
terá de se submeter. Deve,
primeiramente, suprir as suas
necessidades fisiológicas, e
só depois as necessidades de
convívio, lazer e, por fim, as
excelsas necessidades de autorrealização, onde o Homem
se completa, saciando as suas
aspirações, de índole pessoal
ou profissional, e satisfazendo os seus desejos.
No entanto, concordo resolutamente com Voltaire,
não só porque a liberdade é
uma relação recíproca entre
indivíduos, como também
porque o diálogo constitui
a mais pura e bela forma de
transmitir liberdade e justiça!
Mais do que isso, o diálogo
é a mais salutar manifestação
de liberdade e equidade! Não
foi por acaso que o Homem
dos primórdios da história
sentiu a necessidade de comunicar entre si, fruindo,
livremente, do diálogo, com
o intuito de divulgar aquilo

que, com maior singeleza,
percecionava ou que, de forma mais complexa, pensava
e teorizava!
«««»»»
Com efeito, a definição de
liberdade, segundo a qual
somos subjugados por variáveis exteriores à nossa
própria natureza, coaduna-se perfeitamente na teoria
do livre-arbítrio, advindo daí
a sua fidedignidade e verosimilhança e uma crescente
adesão da comunidade internacional a esta.
Em suma, a construção da
liberdade resultou de uma
panóplia de processos, que
tiveram o seu início outrora
e que, quotidianamente, ainda perduram (o que é louvável), proporcionando estes a
construção de uma sociedade
cada vez mais justa (o que
não exclui injustiças amiúde
frequentes, pois estas caracterizam o seu mecanismo de
evolução) e ciente das repercussões das suas condutas
mais iníquas, e das punições
que delas advêm!
Rafael dos Reis Pereira,
12.º E

Voltaire

8

ean Paul-Sartre, bem
como Voltaire, cujas
citações são apresentadas em epígrafe, foram
filósofos de valor inalienável
e de grande renome internacional!

Jean-Paul Sartre
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Estas foram as citações que utilizei para a reflexão e que surgiram como ponto de partida para a construção do meu juízo de valor

A

proxima-se mais
uma comemoração que nos
lembra a vida em
liberdade. Já se passaram 40
anos, e eis que a revolução
nos devolve a liberdade, que
para nós só é plena caso tenha acesso ao conhecimento
pleno. Sem o conhecimento
que nos permite aceder ao
que está oculto, enfim, mantemo-nos apenas e só como
um país periférico. Nessa periferia, campeia a ignorância,
a esperteza saloia, a trapaça,
a cumplicidade tacanha, enfim, já lá vão 40 anos.
Sendo assim, como estamos
agora? Que liberdade, que
descobertas, que mudanças?
Sempre me pareceu (razoável) que a escola deva ajudar
a formar o nosso jovem/aluno, tal como os pais devem
encarar o desafio de o educar.
FORMAR E EDUCAR
EM LIBERDADE, ANCORADOS NO CONHECIMENTO!
Também me parece que a
liberdade está intimamente
relacionada com a responsabilidade. Ora, se perante
a liberdade o conhecimento
floresce, este último definhará rapidamente num cenário de irresponsabilidade
(caso estranho…!). Bom,
sendo assim, não se espere
que qualquer download nos
resolva os problemas. Vem
isto a propósito do pouco
tempo dedicado à reflexão
– algo que se tem acentuado
nos últimos anos – por parte
de muitos jovens alunos. É
preciso trabalhar, estudar de
forma bem diferente do chamado faststudy.
À distância de um click, parece que googlar nos resolve

quase tudo… as sms escritas
em português de 50% (tudo
abreviado) e a máquina de
calcular que nos ajuda sempre, desde que não falhem as
pilhas ou a energia solar.
Totalmente de acordo – facilitam, mas não resolvem!
De certa forma, muitos vão
ficando aprisionados num
emaranhado “tecnológico”.
A questão é: somos utilizadores que observam a tecnologia como facilitadora do nosso trabalho/estudo ou somos
dependentes (amordaçados/
inseparáveis) para a execução de qualquer tarefa?
Quanto a mim, falar de liberdade é falar de conhecimento, de reflexão, de trabalho
diário, num apelo ao esforço
continuado com a ajuda da
panóplia de recursos que a
tecnologia nos oferece, mas
nunca nos substituindo na
execução de qualquer tarefa.
Faço votos para que todos se
formem e eduquem em liberdade temperada de responsabilidade.
Para nós/formadores e pais/
educadores, os desafios são
enormes, pelo que O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO; VIVA A LIBERDADE!
Fernando Ferreira, Psicólogo

Desenho de Márcia Santos, 9.º C
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Viver em Liberdade

LIBERDADE…

Cátia Faustino, 9.º C

Jorge
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Através das nossas
ações e pensamentos, a liberdade
encontra-se.

e é quem
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E se considerarmos a liberdade
A capacidade de livre ser
Ser considerado em base de igualdade
Independente de que posses ter (do que possas ter)
Gratificando pela intensidade
Alegres... Sim! Por conseguir viver
Levemos esta vida calmamente
E mais livres seremos de presente
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A liberdade é um tema deveras abrangente e complexo...
Ao falar de liberdade, não é
como se falássemos de algo
simples pois não tem apenas
um conceito... Muitos dizem
que vivemos num país livre
pois temos bastantes direitos e ainda mais pelo facto
de a censura ter sido abolida e agora a imprensa ter
liberdade para revelar o que
lhe aprouver... No entanto
muitos consideram que algo
assim não é liberdade... E outros, apesar de concordarem
que o país está mais livre,
não creem que seja algo bom
e desaprovam completamen-

iso
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A

pedido de alguém que se esforçou e conseguiu ajudar-me
bastante... um amigo...

te o modo como vivemos...
Apesar de as opiniões divergirem e de cada um considerar a liberdade de modo
distinto, devemos ter em
conta que não devemos fazer
apenas o que queremos e que
devemos, além de muitos direitos, ter igualmente deveres
e capacidade para os cumprir... E digo ainda que, apesar do modo como vivemos,
poderemos considerar que liberdade não se relaciona com
qualquer dos conceitos que a
maioria descreve, mas com a
capacidade que temos de nos
sentirmos bem! Livres... Não
é apenas o facto de as pessoas
terem direitos (e obviamente
deveres)... É muito mais o
modo como pensamos... Se
gostamos de nós mesmos e
das demais pessoas... Qual o
apreço que atribuímos à nossa vida... Liberdade é viver!
Se não te consideras livre
não estás a conseguir viver...
Estás em modo inferior, patamar bastante abaixo, estás
apenas a sobreviver... E se
sobreviver for suficiente não
necessitas de liberdade... Se
quiseres sentir algo mais,
tens de conseguir ser livre...
Libertar-te do que te impede
de viver! Pois... Liberdade é
VIDA!

Os desenhos e
imagens desta página
foram realizados pelos
alunos Érica Sousa e
Bento Chicanha (5.º D),
a convite do psicólogo
Fernando Ferreira, para
documenbtar o tema da
«Liberdade».
As frases são das
alunas Inês Milheiro
Conceição e Mariana
Reis (9.º C)
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Liberdade,
tema abrangente
e complexo
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Qualquer caminho que
tomemos por vontade própria, é um caminho livre.
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Um som;
Um olhar;
Uma palavra;
Um caminho;
Uma escolha;
Tudo resume em liberdade!
Ser livre é poder ser EU,
É poder viver no meu mundo,
onde tudo nasce sem opressão!
Ser livre é ter limites,
é conhecer o interior do meu coração –
isto é a Liberdade…
Onde o caminho que percorremos,
se resume numa escolha – a LIBERDADE!
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Festa da Música – 2º ciclo

4 e 5 de abril de 2014

CHUVA DE
ESTRELAS CEF
2014

N

uma tradição
já com muitos
anos, cumpriu-se mais uma
edição da Festa da Música: Chuva de Estrelas CEF
2014. A edição deste ano
teve lugar no auditório da
escola e teve de ser dividida em duas sessões para
poder albergar o numeroso
público que todos os anos
acorre ao CEF para ver as
nossas estrelas.
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A primeira sessão, destinada aos alunos do 3º ciclo
e do secundário, realizou-se na noite do dia 4 de
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Escalão C:

2.º Ciclo

1. Juntos Somos Mas (Violeta): Vera Silva, Márcia Silva e Inês Andrade, 6.º C
2. Aquela Estrela (Missy
M): Carlota Cunha e Luana
Ferraz, 5.º B
3. Happy (Pharrell Williams): Tiago Pereira e Carina,
6.º C. 4. Dia D (HMB): Ana
Filipa, Beatriz Oliveira e
Mafalda Santos, 5.º D
5. En Mi Mundo (Violeta):
Érica Ribeiro, Mafalda e
Beatriz Oliveira, 5.º D
6. A Máquina (Amor Electro): Beatriz Oliveira, 5.º D
7. Ao Limite Eu Vou (Non
Stop): Laura Fonseca e Joana Cunha, 6.º D; Inês Santos, 6.º C [2ª classificada]
8. Whataya Want From Me
(Adam Lambert): Mafalda
Santos, 5.º D
9. Estou Para o Que Der
e Vier (Mia Rose): Maria
Carvalho, Patrícia Santos e
Rita Silva, 5.º B; Ana Luísa
Frazão e Daniela Silva, 5.º
D [3ª classificada]
10. Devo Perguntar (Just
Girls): Alexandra Francisco, 6.º B

(Canção vencedora do escalão)

Alexandra Francisco, 6.º B,
interpreta Devo Perguntar
(Just Girls)

(Canção vencedora do escalão)

abril. Desfilaram 22 canções, sendo 8 do primeiro
escalão e 14 do segundo.
A Mariana Lopes, do 8.º
A, venceu o escalão do
3º ciclo interpretando a
canção “Busy”, da Aurea.
Classificaram-se em 2.º e
3.º lugares, neste escalão,
respetivamente, a Carolina Antunes, a Carolina
Marquez, a Ana Bouça e
a Ema Campo, do 7.º D,
interpretando “Don´t Go
Breaking My Heart”, de
Elton John, e as mesmas
alunas, apenas com a troca da Carolina Marquez
pela Margarida Oliveira,
da mesma turma, interpretando “The Cup Song” de
Anna Kendrik.
O escalão do Secundário
foi ganho pela Ana Sofia
Cunha, do 11.º H, interpretando “House Of The

Rising Sun”. na versão de
Haley Reinheart. Na segunda posição ficou a Cassandra Cardoso, do 11.º
A, com a canção “Your
Song”, também de Elton
John, numa interpretação

muito pessoal. Na terceira posição classificou-se a
Alina Mansukhlal, do 11º
F, interpretando “Feeling
Good”, na versão de Ninna
Simone.
A sessão destinada ao 2º
ciclo realizou-se na tarde
do dia 5 de abril e contou

Festa da Música
(ex-aluno). Na sessão de sábado, o Prof.
Fernando Ferreira substituiu a Prof.ª Cília, e
o Padre Rodrigo de Carvalho representou a
direção da escola. Quanto ao Tiago, deixou
o júri nesta segunda sessão e reviveu o seu
passado no CEF no papel de apresentador,
conjuntamente com a Catarina Henriques
Matos, 11.º H. Na sessão de sexta-feira, a
apresentação tinha ficado a cargo dos alunos
Stéphanie Silva, 11.º G e Miguel Raposo, 12.º D.

(Canção vencedora do escalão)

Escalão D:

3.º Ciclo

1 – The Cup Song (Anna
Kendrik): Ema Campo,
Carolina Antunes, Ana
Maria Bouça e Margarida
Oliveira,7.º D

[3ª classificada]

2 – Nothing Left To Say
(Aurea): Marta Vasconcelos, 7.º B.
3 – Wings (Little Mix): Bruna Barros e Natacha Oliveira, 8.º B.
4 – All Of Me (John Legend): Maria Cunha, Margarida Filipe, Ana Pereira,
7.º A, e Margarida Pessoa,
7.º D.
5 – Por Quem Não Esqueci (Xutos): Mariana Santos,
7.º C.
6 – Just Give Me a Reason
(Pink): Daniela Carvalho e
Natacha Oliveira, 8.º B.
7 – Don´t Go Breaking My
Heart (Elton John): Carolina Antunes, Carolina Marquez, Ana Maria Bouça,
Ema Campo, 7.º D. [2ª clas-

sificada]

8 – Busy (Aurea): Mariana
Ribeiro Lopes, 8.º A

(Canção vencedora neste
escalão)

com a presença de 10 canções apenas. A Alexandra
Francisco, do 6º B, com
uma interpretação segura
de “Devo Perguntar”, das
Just Girls, arrecadou o primeiro lugar. No segundo
ficou a canção “Para o Que
Der e Vier”, interpretada
pelas alunas Maria, Patrícia e Rita, do 5º B, e Ana
Luísa e Daniela, do 5º D. A
fechar os lugares do pódio
ficou a canção “Happy”,
de Pharrell Williams, interpretada pelo par Carina
e Tiago do 6º C.
Na primeira sessão, a votação esteve a cargo de
um júri integrado por seis
elementos – em representação dos alunos (Carolina Ferreira, 11º F), dos
pais/EE (Prof.ª Maribel
Leitão, do Colégio do Sagrado Coração de Maria),
dos funcionários (D. Susana Reis), dos professores (Prof.ª Cília Seixo),
da direção do CEF (Prof.
Manuel Bento) – e contou
ainda com a presença do
convidado Tiago Marques

A qualidade das interpretações
impressionou o público que esgotou em muito a capacidade
do auditório arrancando fortes
aplausos, não só no final, mas
também durante as atuações.
Com esta festa, que começou
já em 1994 e se tem vindo a
realizar anualmente, com raras
exceções, cumpriram-se, mais
uma vez, alguns dos objetivos
do ensino da música na escola: permitir a criatividade, a
prática vocal e instrumental,
a sociabilização e a formação
integral dos indivíduos, usando
métodos inclusivos que permitam a todos, sem exceção, ter
acesso ao ensino e à prática das
coisas da arte. Por outro lado, foi uma forma de convívio e partilha de experiências de
aprendizagem bastante diversas entre alunos
da mesma escola e até de diferentes escolas,
pois, mais uma vez, no acompanhamento
das canções estiveram presentes alunos exteriores ao CEF.
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Mariana Ribeiro Lopes,
8.º A, interpreta Busy
(Aurea)

Tal como tem acontecido nos
anos anteriores, para além da
comunidade escolar, acorreram ao auditório do CEF muitos amigos dos concorrentes
oriundos das escolas circundantes de Fátima e Ourém,
fazendo jus ao nome deste espetáculo: “Festa da Música”.
No vídeo de abertura do espetáculo, todos seguiram a letra
do Hino do Chuva de Estrelas
e entoaram em coro o refrão
desta canção conhecida de todos e interpretada a solo pelas
alunas Beatriz Oliveira e Joana
Ribeiro, 8.º E.
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Alguns objetivos da
Festa da Música
permitir a criatividade, a
prática vocal e instrumental, a sociabilização e a
formação integral dos indivíduos, usando métodos
inclusivos que permitam
a todos, sem exceção, ter
acesso ao ensino e à prática das coisas da arte.

Sofia Cunha, 11.º H, interpreta House Of
The Rising Sun (Haley Reinheart)
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(Canção vencedora neste escalão)

Merecem um agradecimento final todos os que contribuíram para o êxito desta
Festa da Música, a come12
çar pela Direção do CEF, o
júri, os apresentadores, os
intérpretes, os seus pais, os
professores José Lourenço,
João
Duarte,
Carlos Martins,
Paulo Cesário,
Fátima Carlos,
a TVCEF. Finalmente, um
agradecimento
especial à AECEF (Associação de Estudantes do CEF) que
voltou a ter um
papel importante na logística
desta
organi-

Escalão E

– Ensino Secundário

1. Summertime Sadness (Lana Del Rey): Vânia
Prazeres, 12.º G.

zação com destaque para
a sua presidente, Andreia
Henriques, 11.º G, assessora e contrarregra, Jacinta
Almeida, da mesma turma.
Prof. Jorge Gonçalves
Coordenador das Atividades

2. Secretly (Skunk Anansie): Andreia Pereira, 12.º J.
3. Feeling Good (Ninna Simone): Alina Mansukhlal, 11.º F.

[3ª classificada]

4. Your Song (Elton John): Cassandra Cardoso, 11.º A.

classificada]

[2ª

5. Don´t Look Back In Angar (Oasis): Ana Santos, 11.º B
(e Banda).
6. Titanium (Jasmine Thompson): Eliana Galeão, 10.º C;
Margarida Miranda e Joana Aquino, 10.º B; Elisa Prazeres, 12.º A.
7. Foi Feitiço (André Sardet): Miguel Ângelo Neves, 12.º I.
8. Somebody To Love (Queen): Sara Minhoto, 12.º B.
9. Hallelujah: Juliana Silva, 10.º D.
10. Zombie (Cranberries): Joana Lopes, 10.º F.
11. Rolling In The Deep (Adelle): Alexandra Pereira, 10.º D,
e Bruna Martins,10.º E.
12. Cannibal, "Original": Pedro Casinhas, 12.º B e Banda.
13. Okay Alright (Aurea): Jéssica Antunes e Eliana Vieira,
11.º G.
14. House Of The Rising Sun (Haley Reinheart): Sofia
Cunha, 11.º H.

(Canção vencedora neste escalão)

Projeto Educativo

III SARAU CULTURAL
3.º ANO DO PROJETO EDUCATIVO
TEMA: «O poder da palavra… na pessoa»
Organizado pelo Clube de Português, em parceria com o Clube de Arte e Cultura

O

III Sarau cultural do CEF,
subordinado ao
tema “O Poder
da Palavra” – tema do Projeto Educativo trienal da
escola –, realizou-se a 28 de março de
2014, no auditório
do CEF, em ambiente sereno e familiar,
na presença de um
público atento e numeroso, convidado a
fazer um «percurso
diacrónico através
da literatura portuguesa e franco-inglesa, desde a
Idade Média até
ao presente». Esta
atividade foi realizada em
parceria com o Clube de
Arte e Cultura, e teve o
envolvimento do departa-

mento de Línguas e de diversos grupos disciplinares
da escola, além da equipa
pedagógica da Biblioteca.
Além disso, contou com a
presença de personalidades

externas convidadas, com
destaque para os escritores
Carmen Zita Ferreira,
Nuno Matos Valente e
António Neves Martins,
figuras já conhecidas do
público do CEF.
««« »»»
A Prof.ª Marlene Frazão,
responsável pelo Clube de
Português, promotor do
evento, abriu o espetáculo,
com palavras de agradecimento aos alunos e Encarregados de Educação
presentes, e aos que colaboraram na realização ou

apadrinharam este evento
cultural: «Para assinalar
os 800 anos da Língua
Portuguesa e comemorar
o Dia da Poesia – afirmou
– há que reconhecer o valor das figuras proeminentes da nossa
cultura, por isso, os
alunos do Clube de
Português, alguns
professores e encarregados de educação convidados irão
apresentar-vos
o
“poder da palavra”
através de poemas
musicados, cantados e declamados.»
Foram muitos os
poemas e textos que
ganharam vida na voz dos
seus intérpretes, a começar

PROGRAMA
Apresentação: Marlene Frazão,
Coordenadora do Clube de
Português

– Piano: Jorge Gonçalves]

1 – Idade Média: Poesia Trovadoresca, Cantigas de amigo [Ana
Sofia | Júlio Rosa | Ana Aleixo]

10 – Edith Piaf [Viviane Pires
Laranjeiro | 11.º C | Grupo disciplinar de Francês]

2 – Renascimento: Camões,
Amor é fogo que arde sem se ver
[Prof. António Neves Martins]

11 – Gilbert Bécaud: Et maintenant (Champs-Elysées) 1987
[Prof. Júlio Rosa]

3 – Renascimento: Camões,
Leonor, vai fermosa e não segura [Jorge Gonçalves | Ana Aleixo
| Júlio Rosa]

12 – Fernando Pessoa: Todas
as cartas de amor são ridículas
[D. Ivone Jacinto, auxiliar de
Educação | EE ]

4 – Fernando Pessoa: Poemas
[Alunos do Clube orientados
pela Prof.ª Fátima Carlos (7.º
ano, turmas B e C)]

13 – Tony de Matos: Cartas de
Amor [Manuela Rosa]

5 – Fernando Pessoa: Pensamentos [Alunos do Clube
orientados pela professora Hélia
Reis | 6.º Ano]
6 – Figuras proeminentes da
cultura portuguesa e universal
[Clube de Arte e Cultura]
7 – Sophia de Mello Breyner
Andresen [Alunos do Clube de
Português orientados pela Prof.ª
Fátima Carlos]
8 – José Carlos Ary dos Santos:
Letras para canções [Ana Aleixo

pela Poesia Trovadoresca e pelo Renascimento: Camões
continua a ser a figura
incontornável da expressão da alma e da
identidade portuguesas, a começar pelo
poema declamado por

9 – Joan Baez – Bob Dylan
[Grupo disciplinar de Inglês]

14 – Valter Hugo-Mãe: Desumanização (Excerto) [Ema
Rafaela Campo | 7.º D]
15 – Carmen Zita Ferreira: –
Escritora [Um dos meus poemas,
cantado]
16 – Nuno Matos Valente:
Escritor – A minha experiência
de professor e escritor
17 – Encerramento | Agradecimentos: Marlene Frazão – Clube
de Português | Prof. Manuel
Bento – Diretor do CEF
18 – Hino do CEF
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Percurso diacrónico através da cultura
portuguesa e franco-inglesa,
desde a Idade Média até hoje
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III Sarau Cultural | 7.º A

A lenda
do cavaleiro
sem cabeça
Trabalho realizado pelo 7.º A, coordenado pelo
Prof. Pedro Cochicho, no âmbito da disciplina
de Leitura e Escrita Criativa durante as aulas
de Direção de Turma
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Neves Martins, “Amor é
fogo que arde sem se ver”.

Não podiam faltar referências ao Modernismo, com
poemas e pensamentos de
Fernando Pessoa, nem se
podiam esquecer figuras
14 proeminentes da cultura
portuguesa e universal da
época contemporânea, apresentadas por elementos do
Clube de Arte e Cultura.
A parte artística do espe-

táculo, incluindo músicas
diversas interpretadas –
destemidamente – por alunos,
professores
e
encarregados
de
educação,
esteve a cargo
do Prof. Jorge Gonçalves.
Foram também
executadas músicas de Joan
Baez e Bob
Dylan, por alunos e Encarregados de Educação: a D. Ivone, auxiliar de
educação interpretou o poema de Fernando Pessoa,
“Todas as cartas de amor
são ridículas”, e a Professora Manuela Rosa cantou
Cartas de Amor, de Tony
de Matos. Ana Aleixo e Júlio Rosa subiram várias vezes ao palco para diversas
interpretações de conhecidas canções e não faltou a
leitura expressiva
de um excerto da
obra “Desumanização”, de Valter

E

ra uma vez um
grande cavaleiro, ele era muito
brincalhão e simpático para a sua mulher,
filhos e colegas. Era professor da escola da Cavalaria
e era muito simpático para
os seus alunos. Ensinava-os
a serem cavaleiros generosos, ter muita confiança naquilo que faziam e, quando
os ensinava, eles achavam-no divertido e engraçado.
Passaram alguns anos e
os seus alunos tinham-se
transformado nuns verdadeiros cavaleiros profissionais, transmitindo muita
coragem.
Houve um dia em que um
cavaleiro chamado Antunes
desapareceu… ninguém estava à espera disto! Logo
aquele que era o cavaleiro
mais modesto e tolerante
que existia na escola!

Hugo-Mãe que, dias antes,
tinha vindo ao CEF apresentar esta sua obra.
Mas um dos momentos mais
aguardados deste III Sarau
Cultural foi a intervenção
dos escritores Carmen Zita
Ferreira, que
d e s l u m brou o
auditório com
a
interpretação,
c a n tada, de um poema da sua
autoria… e Nuno Matos
Valente, que partilhou com
o auditório a sua experiência de professor e escritor.
O espetáculo terminou com
palavras de agradecimento
e louvor do diretor do CEF,
Prof. Manuel Bento. (Fp)

No dia seguinte desaparece
outro cavaleiro, logo este
que era o cavaleiro mais
honesto e justo! O cavaleiro, o tal amigo dos alunos,
achou estranho estes acontecimentos, até que deu
pela falta de um dos cavaleiros! O Pedro aproximou-se do professor e disse:

– Professor, eu vi o João a
correr para a floresta!
O cavaleiro, depois de ouvir isto. foi logo para a floresta.
Procurou, procurou até que
viu duas cabeças encostadas a duas árvores! Elas
pareciam as cabeças dos
cavaleiros que tinham desaparecido. Nesse momento aparece o cavaleiro João
e o professor pergunta-lhe:
– João, por onde é que andaste?
Nem houve tempo para responder… o professor sentiu
uma dor muito forte. Nesse
preciso momento houve-se
um grande riso maléfico.
Os alunos deram pela falta
do professor! O Pedro resolveu ir à floresta para ver
onde estava o professor, até
que descobre três cabeças
encostadas a três árvores.
O Pedro não tinha qualquer
dúvida que uma daquelas
cabeças era do professor,
por isso chamou os outros
professores e contou-lhes o
que viu!
No fim rezaram por aquele
professor porque sempre
foi o mais exigente, educado e verdadeiro que os
alunos conheceram, mas
a
pergunta
espalhou-se
pela cidade:
– Por que é
que o cavaleiro ficou sem
cabeça?! Afinal ele era um
grande cavaleiro!

Comemoração

25 de novembro de 2013

DIA INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DA
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A

mor que é amor
não dói – foi
este o lema do
Seminário organizado, na tarde do dia 25
de novembro, pela Associação Mulher Século XXI,
por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da
Violência contra a Mulher.
«Agir contra a violência no
namoro» foi o objetivo declarado da sessão que, durante duas horas, encheu o
auditório nº 1 da ESECS do
IPL de Leiria, que acolheu
com convicção e honra o
encontro.
Para refletir e convidar a refletir os – e as – participantes sobre diferentes aspetos
do fenómeno da violência –
não só física e não só sobre
as mulheres – que, segundo revelam as estatísticas,
parece estar a agravar-se,
foram convidadas CINCO
mulheres, direta ou indiretamente ligadas ao estudo,
prevenção, sensibilização
ou tratamento de problemas

relacionados com a violência. Cada uma delas falou
durante um quarto de hora
sobre esses temas diante
de um auditório maioritariamente feminino, atento
e interessado. A abertura da
conferência e as palavras de
boas-vindas foram dirigidas
aos – e às – participantes,
pelo Presidente do IPL, e

e Helena da Conceição Catarino, da Escola Superior
de Saúde, de Leiria, que
apresentaram
trabalhos
realizados no terreno sobre
as formas de violência que
ocorrem durante o namoro, bem como sobre tabus
e resistências a entender
o namoro de uma forma
«menos imperfeita», isto é,

a atenção – a violência psicológica.
Também a Professora Ana
Filipa Soledade, falou do
trabalho que realiza no chamado «Centro de Respostas
Integradas», que abrange
questões e realidades relacionadas com a violência
de género e, especificamente, na adolescência – não só
no namoro, mas também
noutros contextos das relações interpessoais.
«Sentir + Cidadania: uma
linha de ação» foi o tema
desenvolvido pela Mestra em Sociologia Catarina Louro, da Associação
«Mulher Século XXI», referindo-se concretamente à

pela presidente da Associação Mulheres Século XXI.
Concretamente, sobre o
tema da violência no namoro falaram as professoras
doutoras Maria Neto Leitão, da Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra,

Ecoclube

Concurso

A Compal e a Tetra Pak, em parceria com a Associação Bandeira Azul
da Europa, promoveu o concurso
“Sim, criar uma árvore dá frutos”.
O objetivo é reforçar a mensagem
de sensibilização dos mais jovens
para o tema da sustentabilidade das
florestas, através da criação de trabalhos com embalagens Compal/
Tetra Pak de formato 1L, feitas a
partir de cartão proveniente de florestas geridas de forma responsável
com certificação FSC®.

vivido no respeito pleno
pela dignidade e liberdade recíproca. Na última
parte da sua intervenção,
a Doutora Maria Neto
Leitão falou de um aspeto da violência sobre o
qual raramente se chama

De facto, a nossa escola
colaborou diretamente, no
ano passado, com a Associação Não-Governamental
Mulher Século XXI, através do Clube Pela Igualdade e Não-Violência, e
esteve representada nesta
ação comemorativa do Dia
Internacional por Anabela
Ferreira Milheiro, Professora de História e Coordenadora do Ensino Básico
no Centro de Estudos de
Fátima, convidada a partilhar neste areópago a experiência do Clube que coordenou – uma experiência
que a Associação parceira
muito apreciou e que todos elogiaram e avaliaram
muito positivamente como
«uma boa prática».
As fotos ilustram momentos da
comemoração do Dia e revelam
uma parte da assistência presente
no auditório da ESECS. Ao lado,
Anabela Ferreira Milheiro é entrevistada no final do Encontro para
a TVCEF por Helena Reis.
Nota: Este artigo não saiu na
anterior edição impressa por um
lamentável «descuido». As nossas
desculpas à Prof.ª Anabela Milheiro e aos nossos Leitores.

O desafio foi lançado aos estabelecimentos de ensino da rede
Eco-Escolas e o EcoClube do
CEF fez a sua inscrição. Entre
28 de fevereiro e 4 de abril,
os alunos do EcoClube, lançaram mãos à obra, na tentativa
de criar uma árvore original,
cujos frutos foram construídos
com embalagens familiares
Compal da Tetra Pak exibindo
a certificação do Forest Stewardship Council® (FSC).
A equipa responsável:
Professoras Márcia Boucinha,
Cláudia Gonçalves
e Ana Almeida

Solução das
identidades
da rubrica
TOP SECRET
1 – Adelaide Lopes, Professora de Português
2 – Maria da Graça Fevereiro, Professora de EMRC
3 – Noémia Santos Pereira,
Auxiliar de Educação
4 – Norberto Neves Remédios, Auxiliar de Educação
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presença e ao trabalho realizado numa dúzia de escolas, entre as quais… o CEF.
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Formação | Exposição

Santillana – Exposição

«LIVROS QUE
MUDARAM A
HISTÓRIA»

Comunicação e
Relações Interpessoais

U

m
autêntico
DECÁLOGO
de «virtudes» a
praticar, ou um
verdadeiro programa de
ação, baseado num conjunto de atitudes a manifestar
nas relações interpessoais:
terá sido este o principal
resultado da ação de formação em que participaram
os funcionários do CEF,
no dia 20 de dezembro de
2013, tendo por tema, precisamente, «comunicação e
relações interpessoais».

Os temas foram abordados
num ambiente de boa disposição, favorecendo o diálogo e a partilha de opiniões
e experiências pessoais
vividas nos diferentes ambientes de trabalho da escola – Secretaria, Biblioteca,
Papelaria, áreas dos auxiliares de educação, transpor-

Porém, em todos os casos
se aplicam as reflexões e
propostas apresentadas nas
quatro horas que durou esta
«oficina de formação», durante a qual se esboçou uma
espécie de modelo de funcionário ideal, isto é, uma
pessoa que… “é afirmativa
e transmite confiança, é to-
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A formadora, Dr.ª Ana
Paula Santos, encontrou a
melhor forma de lhes transmitir uma série de «ensinamentos» úteis sobretudo no
contexto de trabalho, tendo
em vista, entre outros objetivos, desenvolver «com16 petências de comunicação
apropriadas à eficácia das
relações interpessoais» e
«adotar comportamentos e
atitudes favoráveis à motivação dos elementos de
uma equipa».

tes, etc. Assim, tornaram-se quase desnecessários os
tradicionais diapositivos e
ganhou prioridade a abordagem direta de questões
fundamentais, como o facto de nem sempre estarmos
dispostos a aceitar e tirar
as consequências de uma
verdade, óbvia para todos,
e que foi sublinhada pela
formadora: “Somos todos
tão diferentes uns dos outros… Mas o verdadeiro
desfio, aquilo que é verdadeiramente estimulante é
precisamente saber como
lidar com as outras pessoas,
sabendo que cada uma delas
tem as suas características, e
que todas sãos diferentes”.

lerante, é sincera, é educada, humana, solidária, companheira, honesta, capaz de
ser líder e de comunicar.”
Estas e outras características que foram apontadas
«no quadro» para definir
um bom profissional, capaz
de ter em cada circunstância a melhor atitude, foram
ditadas pelos destinatários
da ação e comentadas ou
explicadas pela formadora,
com uma pergunta: “Devemos ter ou não capacidade
para assumir o tal comportamento que nós queremos
que nos facilite a vida?” Subentendido estava – e está –
a possibilidade de cada um
de nós poder ser tolerante,
em vez de ser teimoso, humilde, em vez de arrogante,
tratar as outras pessoas com
cortesia em vez de ser rude.
Mas, nada nos impede de
adotarmos a primeira atitude, e não a segunda.
As apreciações finais dos
participantes e a conclusão
da formadora foram muito
positivas. Os formandos
consideraram a temática da
ação muito pertinente e desejaram que todos os profissionais do CEF pudessem
beneficiar dela. Elogiaram
o trabalho da formadora
e as dinâmicas criadas na
ação, considerando também que todos os objetivos
foram atingidos. (Fp)

D

urante as visitas
efetuadas à Exposição, individualmente ou
em grupo, os alunos revelaram muito interesse, curiosidade e mesmo entusiasmo
diante dos painéis que ilustravam 16 obras de autores
que mudaram a história.
Uns, confirmando saberes
adquiridos; outros, confessando lacunas de conhecimentos e cultura geral que
desejam preencher. Uma
das obras que despertou
mais interesse foi «O Segundo Sexo», de Simone de
Beauvoir, que deu um contributo decisivo no século
passado para uma diferente
e melhor compreensão do
valor e do papel da mulher
na sociedade: «Não nascemos mulheres, tornamo-nos
mulheres», afirmou a escritora em meados do séx. XX,
convidando a entender a sexualidade, e a própria vida,
como um processo e não

como uma condição predeterminada e definitiva.
As obras que, segundo critérios subjetivos da Editora Santillana, «fizeram
história» e mereceram o
destaque de uma Exposição preparada há dois anos
para uma Universidade de
Verão, em Lisboa, são de
facto marcantes para a evolução do pensamento e da
Ciência em todo o mundo,
mas alguns visitantes teriam
gostado de ver integradas na
galeria que ocupou a maior
parte dos espaços livres da
Biblioteca outros nomes de
figuras que mudaram a História da Humanidade, como
Homero, Aristóteles, Platão,
Kant… e mesmo Petrarca,
Dante, Eça de Queiroz… e
também Confúcio e o Corão, sem esquecer Sherlock
Holmes e Ulisses. A nossa
Biblioteca, porém, teria sido
demasiado pequena para
acolher todos esses gigantes
do Pensamento mundial.

Some Students’
opinions on Macbeth
On 17th January, the 10th
and 11th grades saw the interactive theatre play, Macbeth.

O

n January, the 17th, Avalon Theatre Company came to our school and performed three interactive shows: Cinderella aimed at 5th and 6th grades; Robin
Hood & the Riddles of Sherwood Forest aimed at 7th, 8th and 9th grades and
Macbeth aimed at 10th and 11th grades.
This event is always welcomed by our students as it allows them to interact with the
actors, showing their abilities and helping them develop not only their artistic but also
their language skills. Furthermore, it opens doors to a world of fantasy, imagination and
entertainment!
Based on the information sent by Avalon Theatre, here are the synopses of the shows.

Cinderella
With the wave of a Fairy
Godmother’s wand, a pumpkin becomes an enchanted
carriage, mice become unicorns, and Cinderella goes
to the Ball where she meets
her Prince Charming. But
what happens when the clock strikes midnight and the
magic ends?

Robin Hood &
the Riddles of
Sherwood Forest
Robin Hood and Maid Marian are living a happy life
in Sherwood Forest. Robin
is robbing from the rich
and giving to the poor, while Marian is thrilled at the
opening of the new shopping mall, Sherwood Sho-

pping. The forest is really
embracing the 14th Century. But when Robin is
poisoned by his old enemy,
the Sheriff of Nottingham,
it’s a race against time to
find the cure before Robin
is turned to stone. With
Maid Marian leading the
way, the pair head off into
the depths of Sherwood
Forest where they encounter the Hideous Hag, the
Treeman of Sherwood and
the terrible Two-Headed
Gorgon.

Macbeth
William Shakespeare is
feeling very pleased with
himself. His new play, Macbeth, is finally finished and
he is ready to begin rehearsals at his beloved Globe
Theatre. Even better, Her
Majesty, Queen Elizabe-

th, will be attending the
first performance and that
can only mean one thing
– Royal Patronage! The
future is bright and surely
nothing can go wrong…except everything, of course.
When Shakespeare’s actors
desert him he has no choice
but to use whoever he can
find – including your students. Helped, or perhaps
more accurately, hindered
by his Useless Assistant,
Shakespeare
desperately
tries to keep the Queen happy as he attempts to stage
his play and save his career.
With the Useless Assistant
taking charge of the “special effects” department and
the stand-in actors losing
the plot, this may be the
funniest version of Macbeth
you’ve ever seen. Here are
some students’ opinions.

The day before, our teacher
had told us about the writer,
Shakespeare, and the play
and all its acts. It was all
about deaths and madness
and some of us thought it
would be a bit boring because it was related to history,
but still we were very excited
to go and watch it!
During the play, several
students went on stage, as
the play itself was about a
Shakespeare’s play in the
Globe Theatre, performed
to the Queen. As the performance was going on, they
told us some jokes to entertain and get us involved in
the play itself.
Very funny aspects, as the
special effects - little puppets
hung on a stick - or the fact
that the Queen was always
falling asleep while the performance was going on,
made the play dazzling and
astonishing! ;)
Beatriz Faria, 10th B

In my opinion, the play was
really good, the actors interacted a lot with the audience
and they were very funny.
I especially enjoyed the last
part when the “Queen” fell
asleep and they had to repeat
the play but faster.
Honestly, at first I didn’t
understand what they were
saying but then when they
repeated it, I really got it, I
understood everything they
said.

I think that the play was
really interesting and it helped us a lot, it’s a different
way of learning English and
being in touch with natives.
Sara Gonçalves, 10th E

I believe this play was very
enriching for both our English and our knowledge of
Shakespeare. I also think the
play was very interesting because of the way the actors
managed to transform a classical play, which might be
boring for teenagers, into a
comedy that made us all laugh. I really liked the actors
and the way they interacted
with the audience. I enjoyed
watching and I’m sure that
this is a really good idea of
motivating teens to learn English.
Marta Vieira, 10th C
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Avalon Theatre
Company

Cinderella... Macbeth

The play was very funny.
The story of Macbeth is a
tragic one but the company
turned it upside down and
it became a surprise, they 17
really know how to perform!
I became fascinated by the
way they managed to interact
with the students, they were
fantastic, funny and interesting, I can hardly wait to see
them again next year.
Pedro Pena, 10th A

From my point of view,
the theatre was wonderful,
amazing!
The words were available
for us to understand the
story, the part I enjoyed
the most was when they
performed the whole
story very fast. I only
feel sad because my
favourite actor did not
perform as much as I
would like.
Quélia Marques, 10th
A

Avalon Theatre Company

Avalon Theatre Company

Some other Students’ opinions on
Macbeth
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On the 17th January, a play
called “Macbeth” was held
in the theatre room. This
play was visualized / seen
by students of years 10th
and 11th. I found the play
interesting and funny. This
play made me laugh various
times; the actors were very
good in playing their parts.
I enjoyed the part in which
volunteers from the audience
went on stage and performed
18 too. Overall, the play was
enjoyable and entertaining to
watch.
Anita Marques, 10th E

I loved the play; it was very
funny and amazing. I was
surprised because I thought it
was going to be dramatic and
boring but it wasn’t at all. I
liked it so much!
Before the play I thought it
would be difficult to understand what the actors said but
it wasn’t, I really understood
most of it and I was
happily surprised.
The actors were
great, they performed very well, I had
never seen an English play, it was my
first time and now
I’m happy to say
that I enjoy English
plays!
Daniela Pinto, 10th
A

I enjoyed the play
especially
becau-

se I was able to understand
every word the actors said
and I found the play really
amusing. The actors interacted a lot with us students
and I believe that made the
show even more fun not to
mention seeing some of our
colleagues in embarrassing
situations!
This play was shorter (at
least I felt it) than previous
ones which made me sad because this was the best play
and the funniest I have ever
seen this company perform.
Avalon Theatre Company
showed us a completely different version of the original
tragedy “Macbeth” but it was
worthwhile.
Rita Ferreira, 10th A

Macbeth! I can only say that
it was not what I was expecting, at all. The play was truly
overwhelming, just brilliant,
in my opinion. I was serious-

ly blown away by the actors’
performances. They did, as
always, an amazing job. I
can happily say that this new,
totally different approach of
Shakespeare’s
“Macbeth”
was …well…quite…weird?!
Weird in a good sense, if I
can actually say that weird is
good. We are no longer dealing with that marvelous tragedy written by “the bard”.
We are dealing with this new
kind of… “messed up”, fun
interpretation of the original
play.

The role of Macbeth/Shakespeare was definitely my
favourite one. The complexity behind the script was
extraordinary. The actor that
played this role is incredibly
gifted. He had this giant part
that he played brilliantly,
close to perfection actually!
I loved it. The play was utterly magnificent.
I strongly believe that this
kind of activities are enriching for the students. Students have this enormous
opportunity to interact with
real English speakers and that
allows them to enhance their
English, they get to participate whether they like it or not,
because most of them don’t
even notice that they are part
of the play.
This “Macbeth” was completely different from the

thout losing the main goal
of the original play: show
that selfishness can lead to
madness and it can be very
dangerous.
Besides this amazing transformation, there were other
things that made me enjoy
the play such as the talent of
the actors, the setting and the
interaction they made with
the audience, by calling 8 of
us to go up on stage.
My favourite character was
Lady Macbeth because of her
personality, but my favourite
actor was Grant because he
is very talented and expressive. It seems as if Grant’s soul
could disappear and in its
place is Macbeth, the funny
Macbeth, of course!
I think there should be more
activities like this one. People need to know about history and most important,
about their “neighbours’”
realities in a new way, an artistic and magical way
Plays also help students
learning Englishwith the advantage of not being closed
in the classroom for an hour
and a half but mainly because we can always have a lot
of fun out of learning, if we
are able to think differently!
Viviana Fiúza, 10th A

original one and that’s a fact
but … who said that different
is not good? Who said that
weird is not even more interesting and astonishing than
normal?
Avalon Theatre Company
did it again! They won our
immediate attention as well
as our hearts.
Salomé Mamede, 10th A

I’ve always loved the theatre. It’s an artistic and magical way of showing routines,
traditions, daily situations, etc.
I’ve recently seen
the famous play
“Macbeth”, written
by William Shakespeare. The company performing it
was Avalon Theatre
Company and they
made a very interesting thing with the
play. They were able
to turn an “awful”
tragedy where almost everyone dies
into a comedy, wi-

On the 17thJanuary, we went
to the theatre to see Macbeth. This play is from Shakespeare, it’s about the king’s
general, whom because of a
prophecy killed his king and
sent the murderers kill his
best friend. It was a didactic
play that used three boys and
three girls from the audience
to play the characters. It was
really fun to see some of my
friends on stage. I think it
was very helpful to improve our English by seeing the
English actors talking. In my
opinion in some parts of the
play the actors should talk a
bit slower so that we would
be able to understand them
better.
In my opinion, the play we
saw, was not only useful to
know a bit more about one
of Shakespeare’s stories but
also to learn more English
vocabulary in a fun and interactive way.
Bruna Martins, 10th E

Avalon Theatre Company

I have a very positive opinion about the performance,
I liked it very much. I have
changed my opinion about
theatre, now I like it very
much!
Daniela Dias, 10th A

One of these days I had the
chance to see an interactiveplay. I think the play was
very interesting and we had
the opportunity to learn English in a different way.

Shakespeare. He was funny
and I perfectly understood
everything he said. I enjoyed
the fact that they called students from the audience.

Catarina Reis, 10th E

The play was very good for
students to improve their
English and we also learnt
more about English literature although the story was not
exactly the way we knew it
from the study guide but that
was a good surprise.

The play was very funny. I
laughed a lot with my friend
Rita. The performance was
very good and I liked it a lot.

I think that these plays must
continue in our school so
that students will always be
curious year after year, waiting to be surprised.

With the play we learnt more
about Shakespeare. The actors and actresses were really
good.

I had never heard about this
play, it was the first time. The
performance wasn’t boring, I
liked the way the actors told
us the story and the fact that
they decided to call some students up on stage with them.
I had a wonderful time. The
actors were very good but I
must say my favourite one
was Grant, he really is great
and funny!
Viktoriya, 10th A

In my opinion the play was
very funny and interesting as
it (firstly, it was fun because)
interacted with the students
in a funway.
I liked the performance because it was a different way
of learning English, because
actors used new words and
at the same time, listening to
them was very enriching.
The play was very different
from the ones I had previously seen especially because of
the wonderful performance
of some of my colleagues.
Telma Moreira, 10th A

According to my opinion the
play was amazing. The cast
was brilliant and very funny.
My favourite character was
the person who performed

José Neves, 10th A

I liked the play because it
was funny and the actors
were great professionals,
they used simple vocabulary
that the students could easily
understand the story.
The story was nice and the
fact that some of the students
were part of the play made
it even more interesting and
funnier.
Tommy Remédios, 10th A

From my point of view, the
play was a good experience
because the students could
learn new vocabulary and
they had fun while learning.
This year I really enjoyed
the play, it was different, fun
and the actors interacted with
students even better than in
previous years.It was a very
well spent time because I had
fun.
Sara Ribeiro, 10th A

I have seen “Macbeth” or at
least a vision of it. The play
was performed by only four
actors with the help of some
students. Having in mind all
the characters that are part of
the play, it seems impossi-

I think the theatre was very
funny; at least I laughed a
lot. The story was interesting
and very well performed.
The students who went on
stage were very well too. In
my opinion this was really
important for us to develop
our skills and knowledge of
English.
Carolina Bento, 10th A

I really enjoyed the play, the
actors are amazingly talented. I laughed a lot because
they have a great sense of
humor. I have always come
to see the performances here
in school but sometimes it
was hard for me to understand the words and the plays
but this one was really good
and also understandable because they repeated it over
and over to catch our attention. I just hope they come
back next year.
Inês Faria, 10th A

I liked the play very much. It
was quite impressive. I have
been watching this company
year after year when they
come to school but every
single year they are able to
surprise me more and more.
I just loved the essence of
the play they performed for
us, they managed to turn
Shakespeare’s tragedy “Macbeth” into a comedy.
The scenario was cool although it didn’t stand!
What I really liked was when
they started telling the story
faster and faster. There was a
great interaction with the audience and that was the funniest thing in the whole play.
I just liked it!
Filipe Oliveira, 10th A

The theatre was fantastic
and I really think the school
should continue inviting this

company because they are
amazing and perform very
well.
Shakespeare had a wonderful idea when he decided to
write “Macbeth” (even though it was a tragedy) this way
we had the chance to see a
wonderful play and have a
great time.
I was surprised because nothing happened when the actors said the mysterious word
“Macbeth”.
The funniest actor, according to my opinion was
Shakespeare’s assistant, he
was great.
I believe the actors are very
organized, that’s why they
can perform with only four
actors.
I’m sure we all loved both
the play and the actors.
Leila Neto, 10th A

In my opinion, the play was
very good, even hilarious.
The actors interacted with
the audience and that was the
best part of it. Of course the
actors were good; they were
able to create a good atmosphere with everybody, they
made us laugh a lot.
With this performance I
have learnt about the story
of “Macbeth” laughed about
it and even learnt some new
words. It was great fun.
Dany Costa, 10th A

In my opinion the theatre
was fantastic and funny at
the same time; I liked it when
they called people on stage. I
think the school should continue with this project because it was very interesting.
Ana Rafaela, 10th A

I was surprised at the quality of the performance and I
think the school should provide more activities as this
one in the future. We had
the opportunity of learning
about the whole atmosphere
of a theatre. It was amazing
to see that only four actors
were able to perform a complex play, well…with the
help of some students. It was
very funny.
Inês Formiga, 10th A

Um herói

T

odos nós quando
éramos
pequenos tínhamos os
nossos heróis, os nossos
ídolos; no meu caso era
o Homem Aranha. Todos
nós tínhamos sonhos com
personagens imortais que
voavam e salvavam as
pessoas dos maus; por
exemplo, quem não gostava do Super-Homem?...
Mas todos nós crescemos, e essas fantasias
começam a não ter sentido, começamos a achar
a ideia de existirem seres
imortais que voam e têm
superpoderes absurda.
É nestas idades que começamos a dar valor aos
verdadeiros heróis – aos
bombeiros, aos polícias… Cresci e a ideia
do Homem Aranha deixou de fazer sentido para
mim, e, às vezes, sorrio
19
só de pensar naquilo em
que antes acreditava; comecei a perceber que os
verdadeiros heróis não
voam, não têm superpoderes e não são imortais.
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ble for the actors to perform
them all.

Se olharmos bem, o mundo, como nós o conhecemos, é feito de heróis, a
nossa sociedade não era
nada sem eles! Todos nós
podemos ser heróis, todos
nós podemos fazer o bem.
O meu verdadeiro herói é
Jesus Cristo, e para mim
não existe herói como ele.
Ele deu a vida para nos
salvar, e eu não vejo ninguém a fazer o mesmo.
Vistas as coisas desta maneira, a importância do
herói para os humanos é
imensa, porque herói não
é aquele que voa e tem
superpoderes. Todos nós
precisamos de alguém
em quem confiar!
Paulo Miguel Lopes,
10th F
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Simplesmente eu…
talvez…
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O meu pensamento é só mais um
igual aos outros todos, mas diferente
do pensamento das outras pessoas.
Há pensamentos bons e pensamentos maus,
e depois há os meus… São estranhos,
são como eu! São…Nem sei se
importantes, se desnecessários; se
realistas, se imaginativos; se… se…
Mas de uma coisa tenho a certeza!
Os meus pensamentos são únicos,
originais… resumindo: são meus!
Tal como o mundo, o meu mundo!
É algo simplesmente complexo, dividido,
que me confunde o pensamento e a alma…
Enfim, sou eu! Alguém que teve de
nascer de um falso amor, alguém que
ninguém compreende nem quer ser compreendida,
alguém com uma maneira de ver as coisas
que a rodeiam de uma maneira bastante
própria, minha. Pois é…
Será por isto que estou só e preciso de
companhia? Ou será que estou demasiado
rodeada de pessoas que se dizem “amigas”?
Preciso de estar só!? Preciso de espaço!
Preciso de alguém comigo nesse espaço?
Talvez… Talvez apenas necessite de
alguém que me compreenda, mas como se
nem eu me compreendo? Não existem
almas gémeas nem fadas madrinhas, não
existem príncipes nem histórias perfeitas de amor.
Não, nada disso! Existe realidade; a nossa
vida não passa de um papel, um papel normal…
cuja capacidade de nele escrever apenas nos pertence,
a nós! Só nós temos capacidade suficiente
de nele escrever, mas será que basta capacidade
20 para escrever nele? Óbvio que não…
Mais que saber escrever uns belos versos,
mais que conseguir desenhar, é preciso
coragem! Coragem de escrever, coragem de
desenhar, coragem de traçar uma vida
inteira, só, acompanhada, pensativa, lúdica,
real, a minha vida… Será que mereço
esta grande responsabilidade? Não me posso
orgulhar de uma linha bem traçada, nem me
posso ir abaixo por uma palavra mal escrita.
Mas será que me posso deixar ir pelos
desenhos dos outros? Que influência têm
os outros sobre mim? Estranha pergunta
para uma simples resposta: a que eu quiser!
Tenho que proteger o meu papel (a minha
história) de quem o quer rasgar, e permitir
o acesso a quem o quer fortalecer. São
esses poucos soldados a quem eu posso chamar
de amigos, família, companheiros de escrita.
São esses poucos que me querem ver feliz,
impedindo os invejosos de queimar os meus
livros, as minhas histórias, a minha alma!
Resumindo, estou só, estarei sempre só…
Esse pequeno exército nunca me protegeu nem
nunca me vai proteger, apenas vai estar lá
para me apoiar e para me ajudar a levantar
caso eu caia. Um chefe manda, um líder comanda!
Sou líder da minha vida, das minhas histórias,
do meu mundo, dos meus pensamentos…
Enfim, sou a minha líder!
Ana Catarina Henriques Sousa, 11.º A

Sexualidade

Em busca
de sentidos –
felicidade, sonho
e realidade?

A

sexualidade é uma das
etapas do desenvolvimento do ser humano, caracterizada por alterações físicas, psíquicas e sociais, sendo que estas
duas últimas recebem interpretações e significados diferentes dependendo da época e da cultura na
qual está inserida.
A sexualidade é algo que nos
pertence e define; somos um ser
que a procura, não apenas isso,
mas também sentidos, felicidade,
sonhos e realidade; porque todos
os indivíduos necessitam de tudo
isso para manterem uma vida feliz
e saudável.
É preciso mais do que amor e sexo
para manter a união de um casal:
esses ingredientes não podem faltar na relação, mas nada adianta
se não houver respeito, companheirismo, sinceridade, carinho,
compreensão e cumplicidade, que
ajudem a resolver os inevitáveis
conflitos que fazem parte do dia a
dia de um casal.

Formação Pordata

A

s ações de formação têm como principal objetivo facilitar o acesso e processamento de dados estatísticos que retratam a sociedade portuguesa - no seu todo, no contexto internacional onde
está inserida e nas suas divisões internas - seja para a
elaboração de estudos, de relatórios ou de notícias. Os
dados são provenientes de diversas e credenciadas fontes, como são exemplos a ONU, a OCDE, o Eurostat,
o Banco de Portugal, o INE, totalizando várias dezenas
de entidades nacionais e internacionais. O portal tem
como uma das suas grandes vantagens o facto de reunir
informação sobre os mais variados temas num só local.
Além disso, os dados são apresentados uniformemente
(ultrapassando assim a confusão criada pelo tratamento diferenciado que cada instituição confere aos seus
dados) de forma a permitir uma comparação rápida e
eficaz sem necessidade de sair do próprio site.
A exploração da PORDATA que é feita nas formações
inclui a explicação de cada tipo de tabela, gráfico (estático, dinâmico e ranking) e mapa (estático, dinâmico,
ranking, distorcido e comparado) e a demonstração de
todas as operações que a base de dados permite efetuar
em tempo real (variações absolutas, variação relativas,
índices, percentagens, médias, entre outras).
Estas ações resultam de uma parceria com a Rede de
Bibliotecas Escolares, do dia 10 de fevereiro ao dia 12
envolvendo as turmas de Economia e Geografia do 10.º
e 11.º ano.

A impressão que tenho hoje em
dia, um pouco incentivada, claro,
é que a volatilidade dos relacionamentos, sem compromissos,
sem responsabilidades, somente
visando uma satisfação sexual,
sem laços fortes familiares, trará
uma nova geração de filhos sem
valores, sem responsabilidades e,
como consequência, a desvalorização dos valores, a destruição da
felicidade, o não aproveitamento
das coisas belas da vida e também, o aumento da violência.
Relembro também que qualquer
escolha traz consigo uma exclusão. Por isso, é importante acertar
quando se escolhe, sem excessivo
medo à renúncia, uma vez que
nem sempre por detrás de qualquer atrativo está a felicidade.
Quero eu dizer com isto que tanto
o prazer como a
felicidade inmplicam sempre
a renuncia.
Eleana Galeão,
10.º C

«Exame fácil ou difícil?»
Solução
1. A Guerra dos Cem Anos durou exatamente 116 anos.
2. Os chapéus “Panamá” são fabricados no Equador.
3. As cordas de tripa de gato obtêm-se de ovelhas e cavalos.
4. Os russos celebram a Revolução de Outubro em novembro.
5. Não é pêlo de camelo, mas de esquilo.
6. Chamam-se Canárias pelos cães (Canis, em latim).
7. O primeiro nome do Rei era Alberto.
8. As caixas negras dos aviões são cor de laranja.

Internet

Riscos da utilização
indevida da internet

N

o passado dia quatro
de fevereiro, a maioria dos alunos do
10.º e 11.º anos participaram
numa ação de formação/sensibilização dinamizada pelos
professores de Português do
décimo ano designada “Riscos da utilização indevida
da internet”. A atividade decorreu no auditório do CEF,
e os oradores foram uma
inspetora-chefe e um inspetor da Brigada do Crime Informático do Departamento
de Investigação Criminal da
Polícia Judiciária de Leiria.
A iniciar a sessão, e depois
de se terem apresentado,
os inspetores fizerem uma
breve introdução ao tema
– a inspetora-chefe referiu,
apresentando exemplos e explicando algumas formas de
os evitar, os diferentes riscos
que uma utilização indevida

A última parte da ação foi
dedicada a dar resposta a
questões colocadas por alguns alunos, reveladoras
de algum desconhecimento
daquilo que todos tão bem
julgam conhecer… Apesar
dessas aparentes certezas, todos saímos, com certeza, um
pouco mais informados desta
sessão, mas também com um
sabor a pouco, pois o que alguns de nós queríamos mesmo era saber um pouco mais
de técnicas de investigação,
uma vez que tínhamos perante nós inspetores da Polícia
Judiciária… Mas isso é “top
secret”…
A formação acabou por se
revelar produtiva, apesar de
ter abordado um tema que recorrentemente tem sido abordado, o que, à partida, fez
pensar que seria mais uma
abordagem desinteressante,

Trabalho resultante da
compilação de dois textos da autoria dos alunos
Artur Saraiva e Diana
Alves (10.º E); Carolina
Neves e Dinis Rosa (10.º
F).

da internet pode implicar,
nomeadamente
pedofilia,
burlas, difamação.
De seguida, começando por
nos mostrar dois vídeos, um
dos inspetores aprofundou os
temas de abuso de menores e
de difamação, referindo também como os evitar, e elucidando-nos do caminho que a
informação que “postamos”
na internet segue até chegar
ao destinatário, o que muitos
de nós desconhecíamos…

apesar de nós, jovens, não
sabermos todos os perigos a
que nos sujeitamos ao aceder
à internet, embora achemos
que conhecemos grande parte deles ou, mesmo que assim
seja, insistamos em ignorá-los… A linguagem utilizada
pelos oradores foi bastante
acessível, pois estes tentaram
utilizar os termos que usamos
e mostraram exemplos de
acontecimentos reais, o que
acabou por tornar o discurso
sério e interessante.

Internet (in) segura

F

oi no dia quatro de
fevereiro que os alunos do 10º e 11º ano
assistiram a uma ação de
formação sobre os perigos
da Internet, feita pela Polícia Judiciária e apresentada
pela professora Julieta.
Os discentes ficaram, então, a saber que a Internet
é um sítio onde podem pesquisar e obter informações
e também inscrever-se em
várias redes sociais, embora estas tragam os maiores
perigos.

Desta forma, as redes sociais podem ser-nos úteis
para recordar amigos e
partilhar alguns gostos,

soas que não se conhecem,
partilhar fotos íntimas nem
informações pessoais e, se
se marcarem encontros,
estes devem acontecer durante o dia e em sítios com
muitas pessoas por perto!
Caso sejamos vítimas destes perigos, devemos falar
com a família e com a polícia ou até com os professores.
Já no fim, vimos dois vídeos nos quais duas raparigas eram vítimas, uma era
gozada por fotografias e informações pessoais que não
tinha partilhado com todos
os amigos, mas sim com
uma pessoa que não conhe-

Direitos

humanos?!

D

ireitos
Humanos?
Já ouvi falar.
Já li sobre eles,
na Internet, em
revistas, jornais… Nunca
os vi. Os meus olhos nunca
os viram ser aplicados no
mundo real.
Fome, guerras, racismo,
discriminação, e muitos
outros problemas dos quais
não me recordo agora. Se
é justo? Acho que não. Digamos que é demasiado
injusto o mundo estar dividido em duas partes: a que
tem tudo e a que tem nada.
Crianças a morrer à fome,
desejando ter aquele bocado de comida que outras
deitam fora; algumas delas
apenas desejando ir à escola aprender a ler e a escrever, enquanto outras não
aproveitam o que têm.
Quantos mendigos passam
na rua, sem casa, sem comida? Quantas crianças
sofrem por não terem sequer o direito à liberdade?
Quantas são aquelas que
trabalham vinte e quatro
horas por dia porque são
obrigadas a fazê-lo ou sim- 21
plesmente para ajudarem
os pais, a família?
Será que é justo? Será que
ninguém se apercebe daquilo que está mesmo à
frente dos seus olhos?
Para quê nascer, se depois
é sofrer até morrer?
Não sei do que falo, mas já
tentei imaginar-me muitas
vezes no lugar de uma dessas crianças. Não consigo,
é simplesmente inimaginável.
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mas estas normalmente
têm “chats” que são espaços onde se pode comunicar com as pessoas! O que
se passa é que, por vezes,
principalmente os adolescentes, aceitam pessoas
que não conhecem como
“amigos” e começam a falar com elas, contando-lhes
toda a sua vida, inclusive
onde vivem e em que escola
andam. Sendo que não conhecem esse “amigo”, essa
atitude pode ser perigosa,
pois não se sabem as intenções de quem está do outro
lado! Muitas vezes, estas
ações levam à partilha de
fotografias íntimas, sendo
assim uma simples conversa que pode levar à pornografia infantil, por exemplo.
Também acontece frequentemente estas conversas
originarem encontros que
podem levar ao rapto e ao
tráfico de crianças!
Para que isto não aconteça,
não se devem aceitar pes-

cia mas que, por sua vez,
partilhou com todos; a outra
tinha-se ido encontrar com
um homem que julgava ser
um rapaz da sua idade. Este
encontro acabou por terminar de forma cruel.
Esta formação foi, sem dúvida, muito enriquecedora
pois permitiu-nos saber que
a Internet também pode ser
muito má e que tem muitos
perigos! Agora sabemos
como evitá-los e o que fazer se formos vítimas.
Agradecemos, por isso, à
Polícia Judiciária e ao departamento de português
por nos terem proporcionado esta experiência.
Márcia Fontes
e Sofia Vieira, 10ºB

O mundo é injusto, a sociedade é cruel, a vida é dura.
Não posso fazer nada, apenas escrever pequenos rabiscos que jamais serão lidos por alguém com poder.
Fica a frustração, a tristeza
e a pena. A pena de todos
aqueles que sem culpa continuam a ser postos de lado,
a ser excluídos e julgados.
Mas, até morrer, a pergunta a mim mesma vai continuar a ser: “Porquê?...”.
Joana Lopes, 10.º F

Pesos | Ética e deontologia

Higiene Postural
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5.º A
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Na Ação de Formação sobre
Higiene Postural aprendemos várias coisas importantes: não devemos trazer
material desnecessário na
mochila, colocar os materiais maiores ao pé das
costas, andar sempre com
as duas alças nos ombros e
procurar que estas sejam almofadadas e as costas também. Também aprendemos
que as mochilas devem ser
adequadas ao tamanho das
pessoas, não devendo ultrapassar o cóxis.
As senhoras do Centro de
Saúde ensinaram-nos ainda
que não devemos estar mais
de duas horas em frente ao
computador.
A turma gostou muito da
ação e todos acham que devem ser feitas mais atividades destas.

taram muito, porque aprenderam a distribuir o peso
nas mochilas e perceberam
a importância da postura
na melhoria da saúde global. Os dinamizadores tiraram dúvidas às questões
apresentadas pelos alunos.
Sentimos que foi um momento muito agradável
e concluímos que dentro
da sala de aula e num ambiente descontraído foi
possível aprender muito!

Os alunos foram unânimes
na avaliação da ação. Gos-

“Ética e Deontologia
Profissionais”

Alguns alunos foram voluntários para dar exemplos
de como preparar e organizar os materiais na mochila
e também como a transportar, apertando as alças de
forma adequada.

5.º C

Os alunos aprenderam a
saber estar bem sentados,
de forma a manter a coluna
direita. Vimos um Power-

5.º B

No dia 10 de fevereiro de
2014, pelas 12.05h realizou-se no CEF uma Ação
de Formação sobre Higiene
Postural. A dinamizadora foi a Drª Sílvia Ferreira
(Terapeuta Ocupacional)
com a colaboração do Dr.
João.

Ensino Profissional – Palestra

Point com imagens da coluna vertebral, quando estamos com a postura correta
e sem postura. Percebemos
que os nossos erros podem
originar doenças como a espondilose e escoliose, entre
outras.

5ºD

Na ação de Higiene
Postural, aprendemos
que temos de evitar
dobrar o corpo sobre
a mesa para escrever;
aproximar a cadeira e
apoiar bem as costas
no encosto. Quando
nos sentamos devemos manter as costas
direitas e apoiar bem
os pés no chão. Se
estivermos no computador,
devemos pô-lo em frente
dos nossos olhos, para que
não estejamos a olhar para
baixo e consertar a altura da
mesa e da cadeira.
NES
Prof.ª Teresa Ferreira

N

o passado dia 7
de março, pelas
10h30, decorreu no
Centro de Estudos de Fátima uma palestra intitulada
“Ética e Deontologia Profissionais”, dirigida aos alunos do 12.º ano do Ensino
Profissional. O evento dinamizado pelas orientadoras
da Formação em Contexto de Trabalho teve como
principal objetivo elucidar
os futuros formandos sobre
as regras ao nível ético e
deontológico exigidas pelas
empresas recetoras.
O painel foi constituído pela
Dr.ª Catarina Vieira, Diretora Técnica da APAJE-Fátima (Associação de Pais

e Encarregados de Educação
de Fátima), por Sónia San-

tos, Chefe da Divisão de
Recursos Humanos também
da APAJE-Fátima e por Samuel Ribeiro, Sócio-Gerente da empresa Sensorial.
A Dr.ª Catarina iniciou a
sua apresentação elencando o conjunto de exigências ao nível da dimensão
ética pessoal essenciais à
Formação em Contexto de
Trabalho. De modo a criar
uma maior dinâmica com
a audiência foi exibindo
alguns casos práticos e foi
solicitando a intervenção

dos alunos face à situação
exposta. A sua exposição
foi orientada para os princípios deontológicos que se
impõem a toda a ação profissional.
Em seguida a D. Sónia fez a
sua intervenção focando-se
nas questões mais práticas
ao nível da formalização
de uma candidatura a um
emprego. Realçando a importância de um currículo
claro e objetivo, bem como
as questões a ter em consideração numa entrevista de
emprego.
Por fim, o Samuel, enquanto empresário, apresentou o
seu testemunho e perspetiva face aos requisitos que
considera serem primordiais para se ser qualificado
como um bom formando.
Apresentando exemplos da
sua vivência diária, alertou
para os aspetos ao nível da
atitude e postura dos jovens
face ao trabalho, os quais
podem condicionar e/ou
comprometer um futuro
profissional promissor.
Aos oradores o nosso obrigado pela disponibilidade
demonstrada e contribuição
preciosa para a formação
dos futuros profissionais.
Profª Isilda Sousa

A Dentologia faz parte da filosofia moral e refere-se aos
deveres e obrigações morais da pessoa humana. Tem a ver com
escolhas individuais que levam a pessoa a gir de uma maneira
considerada conforme com princípios e regras morais aceites
por todos com base na razão. O termo foi criado em 1834, pelo
filósofo inglês Jeremy Bentham, aplicado ao ramo da ética em
que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas.
Também se lhe pode chamar, por isso, “Teoria do Dever”.
Além de Bentham, o filósofo alemão Kant dividiu a Deontologia em dois conceitos fundamentais: razão prática e liberdade:
agir por dever significa dar à ação humana o seu valor moral;
por outro lado, a perfeição do agir humano segundo regras e
princípios só pode ser atingida por uma livre vontade.

Ciência | Línguas

“Querida, encolhi o protão!”
«O que nós fizemos nesta experiência foi simplesmente usar tecnologia de espectroscopia laser para fazer
uma medida de uma diferença energética entre dois
estados de um átomo especial, o hidrogénio muónico, e
a partir daí estimar, a partir de relações de eletrodinâmica quântica, o raio do protão. O valor encontrado foi
muito diferente do que era conhecido até então... e isto
gerou uma grande controvérsia no mundo científico,
em todas as áreas da física»

O orador é licenciado em
Física e doutorado em Física
na especialidade de Física
Tecnológica.
Atualmente, é investigador
auxiliar no Centro de Instrumentação da FCTUC.
No seu projeto de investigação dedica-se ao desenvolvimento de detetores
gasosos e de estado sólido
e conta já com a participação em colaborações internacionais, nomeadamente
com o CREMA (Charge
Radius Experiments with
Muonic Atoms).
O palestrante Doutor Luís
Fernandes começou por
informar que, afinal, o protão é mais pequeno do que
aquilo que se pensava, mas
que naturalmente esta conclusão não resulta de uma
medição direta, mas apenas
de uma estimativa. Esta
conclusão, que envolveu
trinta e dois cientistas, oito

dos quais são investigadores da FCTUC, permitiu
estimar que o raio do protão é aproximadamente 4%
inferior ao que se pensava
inicialmente. No entanto, a
origem desta discrepância
não é ainda conhecida. Durante a sua apresentação,

descreveu minuciosamente
todo o processo experimental, o qual se poderá resumir nos seguintes tópicos:
• Hidrogénio
muónico,
desvio de Lamb e raio do
protão
• Princípio da Experiência,
por medição do desvio de
Lamb
• Sistema Experimental
• Análise de dados
• Curva de Ressonância.
O hidrogénio muónico é
um sistema constituído por
um muão (partícula cerca
de 200 vezes mais pesado
do que o eletrão) que orbita
à volta de um protão . A diferença de energia entre os
estados excitados 2s e 2p é
designada desvio de Lamb.
Verifica-se que existe uma

relação entre o desvio de
Lamb e o raio do protão.
∆ E= 209,9779 (49)5,2262rp2 + 0,0347 rp3
Em julho de 2010, a descoberta foi capa da revista
Nature, uma das revistas
científicas mais prestigiadas e reconhecida
internacionalmente.
Os dez anos
dedicados a
este estudo
levam-nos
inevitavelmente
à
conclusão
de que em
Ciência ainda há muito por descobrir.
Por explicar continuam as
implicações tecnológicas
desta descoberta para o futuro, nomeadamente qual
será o seu contributo para
o conhecimento do infinitamente pequeno.
Finda a apresentação, houve ainda tempo para esclarecimento de algumas
dúvidas dos alunos e para
a TVCEF entrevistar o orador, registando assim o momento para que daqui a 100
anos possamos recordar o
que era considerado, à luz
dos conhecimentos dos
nossos dias, infinitamente
pequeno.
Professoras Maria Leonor
Rodrigues
e Rosa Isabel Cruz

O

Dia Internacional
da Língua Materna
celebra-se a 21 de
fevereiro e tem por finalidade promover a diversidade
cultural linguística e as tradições linguísticas e culturais dos diversos países. A
equipa Multidisciplinar e
Multilingue do CEF excogitou uma forma original de
fazer chegar à comunidade
escolar a mensagem deste
dia: além de colocar informação em pontos estratégicos, como os placares, privilegiou o bar e o refeitório
dos alunos para mais eficazmente os convidar a refletir
sobre a importância não
só de dominarmos a nossa
língua materna, mas de conhecermos e
podermos comunicar também noutras
– e nada melhor do que
experimentar
a dizer BOM
APETITE nas
principais línguas do mundo.
O Prof. Manuel Bento,
diretor do CEF, considera
que a presença de alunos
estrangeiros numa escola
como a nossa representa
uma mais-valia que ajuda
a enriquecer quer os alunos
quer os professores e, numa

breve mensagem transitida à Comunidade escolar
através da TVCEF, teve
uma palavra precisamente
para os alunos estrangeiros
que partilham com os seus
colegas portugueses as diferenças e os valores das
suas culturas: «Podermos
lidar com realidades diferentes, com alunos que nos
trazem histórias de vida,
histórias de envolvimento
com a sociedade, formas de
compreender o mundo de
forma diferente do que nós
próprios compreendemos é
sempre uma mais valia para
os nossos alunos.»
23
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N

o passado dia 27
de fevereiro, no
auditório do CEF,
por proposta do Grupo das
Ciências Físico-Químicas,
decorreu uma palestra com
a presença do Doutor Luís
Fernandes, vindo do Departamento de Física da
Faculdade de
Ciências
e
Tecnologias da
Universidade
de Coimbra.

Dia Internacional da
Língua Materna

A iniciativa de celebrar o Dia
Internacional da Língua Materna em todo o mundo foi
formalizada
pela UNESCO
em 1999, há
precisamente
15 anos, mas a
sua origem remonta a 1952:
no dia 21 de
fevereiro desse ano, foi
violentamente
reprimida pela
polícia uma
manifestação
de estudantes que queriam
preservar a língua bangla, falada na parte oriental daquele
que se tornava então o Paquistão, e que adotou o idioma
urdu como língua oficial.

Ideias

Os heróis existem!

N

Lembro-me que quando
era apenas uma criança era
diferente das outras porque
em vez de ir ver desenhos
animados sobre princesas,
embora também gostasse,
punha-me a ver MTV, o que
é hilariante para uma crian-

ça de apenas cinco anos.
Talvez seja essa a razão de
eu ser como sou hoje…
Assim, na minha opinião,
todos devíamos ter um herói, porque hoje em dia,
e talvez também noutros
tempos, é como se fosse
uma base na nossa vida,
uma base que nos permite
ver o mundo de outra maneira, uma maneira de ter
sempre alguém em quem
confiarmos, como por
exemplo os nossos pais.
E como disse no início do
texto, eu não tenho um herói, eu tenho vários, dois
deles são os meus pais e a
terceira sou eu porque me
orgulho todos os dias de
quem eu sou hoje e serei,
provavelmente, no futuro.
Irina Lourenço, 10.º B

Estudar, para quê?

O

aluno normal todos
os dias se
questiona:
"Para
que preciso disto
24 para o meu futuro?!
Isto não serve para
nada".
Eu, por exemplo,
penso que se por
acaso não tivesse tido História, Geografia e Educação
Moral e Religiosa Católica,
se esse facto afetaria a minha
maneira de ser. Provavelmente não, mas como o meu
pai costuma dizer a cultura
geral é essencial num cidadão. Assim, a escola oferece
não só a formação académica
mas também uma formação
moral, por isso é na escola
que se formam verdadeiros
cidadãos!
Neste âmbito, podemos ver
o ensino como uma espécie de magia: entramos na
escola, mal sabemos falar e
dela saímos já adultos, preparados para procurar um
emprego ou tirar um curso
superior, e, para mim, isso é
o mais importante. A união
entre alunos e professores,
as amizades de uma vida que
se constroem na escola...tudo

isso faz parte da formação do aluno para
se tornar uma pessoa
melhor.
Gostava de terminar
com o testemunho
do meu avô, que
me contava, com
a lágrima no canto
do olho, que com
dez anos não andava na escola, pastava gado, vivia no
campo, mas tinha um grande desejo de aprender a ler
e a escrever. Então, quando
começou realmente a trabalhar e a ganhar o seu salário,
tirou a "4ª classe" à noite e,
quando chegava ao fim de
semana, passava esses dois
preciosos dias a ler e a estudar todos os livros que tinha,
embora fossem poucos.
Portanto, amigos, quando
se estiverem a lamentar por
terem um teste de uma disciplina de que não gostam
nada, pensem nas pessoas
que nunca frequentaram a
escola, que não sabem ler
nem escrever e pensem no
quão miserável seria a vossa
vida se fossem uma dessas
pessoas.
Rui Cunha, 10.º B

Sugestão de leitura
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a minha vida, parece que nunca tive
aquela pessoa que
eu admirasse com todas as
minhas forças, nem na realidade nem em desenhos
animados. Eu acho que as
pessoas devem sim ter um
herói nas suas vidas, pois
isso leva-as a saberem agir
e até a quererem ser como
ele, talvez seja por isso que
existem tantos desenhos
animados e até mesmo filmes baseados nesses heróis
que nós sempre imaginamos existirem realmente,
mas, afinal, só nas nossas
mentes…

Para uma criança, o herói
das suas vidas está representado nos bonecos como
por exemplo o Homem-Aranha, o Ben 10, o Super-Homem, etc… mas à
medida que vai crescendo
começa a ver o mundo real
e sente-se perdida, sem
ninguém em que se possa apoiar para ser alguém
neste mundo. É nesses
momentos que começa a
perceber que os seus verdadeiros heróis são as pessoas
mais próximas dela, como
os seus pais.

Atuar em uníssono

R

A

formação e educação escolares são
das coisas mais importantes a trabalhar nas escolas, para que cada pessoa
possa, no futuro, integrar-se de forma correta na sociedade. A maior parte dos
cidadãos vive diariamente
num meio onde a formação
e a educação estão presentes a todos os níveis, quer
seja em família, quer seja
na escola, no trabalho, na
rua… mas é na escola que a
formação e educação estão
mais presentes, pois desde
crianças até uma certa idade, a escola é o dia a dia de
todos nós, é onde aprendemos a conviver, a ler, a escrever e onde aprendemos e
decidimos o nosso futuro.
Como tal, se nos transmitirem uma boa educação, na
maior parte dos casos, vamos ser claramente indivíduos orientados, formados
e civilizados, e é certamente
na escola que aprendemos
quase tudo isto. Como é
óbvio, em casa, são-nos dadas educação e formação,
mas é na escola que passamos a maior parte do dia.
Portanto, se não vier uma
boa base de casa, por muito
boas que sejam a educação
e formação na escola, rara-

mente será possível sermos
presenteados por elas. Por
exemplo, se uma criança
viver numa casa onde não
há modos, educação para
com as pessoas de fora,
onde os pais não tenham
tido qualquer interesse em
estudar e não incentivem os
filhos a isso e onde, mesmo
dentro da própria família,
haja conflitos, essa criança terá sempre tendência
a ser como aqueles que
convivem com ela. É neste
caso que a formação e educação escolares são ainda
mais úteis e importantes
e, por isso, a escola deve
transmitir à criança, desde
cedo, que a maneira como
vive em casa não é correta
nem lhe vai proporcionar
um bom futuro e uma boa
integração na sociedade em
que vivemos.
Assim sendo, a família e a
escola deveriam atuar em
uníssono!
Adriana Marques, 10.º B

Como somos ensinados

eformular a educação universitária de acordo com
os conhecimentos obtidos através da religião
implicaria a adaptação
não apenas do currículo
mas também, e sobretudo, da forma como ele é
ensinado.
Nos seus métodos, o cristianismo foi guiado desde o
princípio por uma observação simples mas essencial
que nunca impressionou os
responsáveis pela educação
secular: a facilidade com
que esquecemos as coisas.
Os seus teólogos sabem que
a nossa alma sofre do que os
filósofos da antiga Grécia
denominavam akrasia, uma
tendência
desconcertante
para sabermos o que deve-

mos fazer combinada com
uma relutância persistente
em fazê-lo, quer por fraqueza de espírito quer por distração. Todos possuímos sabedoria que, por falta de força,
não usamos devidamente nas
nossas vidas. O cristianismo
imagina a mente como um
órgão preguiçoso e inconstante, muito fácil de impressionar mas sempre inclinado
a dispersar-se e a esquecer os
seus compromissos. Consequentemente, a religião propõe que a questão central da
educação não é tanto como
neutralizar a ignorância –
como os educadores seculares sugerem –, mas como
combater a nossa relutância
em agir de acordo com ideias
que já compreendemos plenamente ao nível teórico.

Para além de terem de ser
transmitidas com eloquência, as ideias também têm
de nos ser repetidas constantemente. Três, cinco ou
dez vezes por dia, temos
de ser energicamente recordados de verdades que
amamos mas que, de outra
forma, esqueceríamos. O
que lemos às nove horas
da manhã já esquecemos à
hora do almoço e terá de ser
relido ao anoitecer. As nossas vidas interiores devem
ter uma estrutura e os nossos melhores pensamentos
devem ser reforçados para
contrariar a força contínua
da distração e da desintegração.
In: Alain Botton, «Religião
para ateus», Educação, p. 124

Teatro | Minerais

“A Poesia não é tão
rara como parece…”

No dia 27 de fevereiro, os
alunos do 7º e do 8º ano,
bem como os seus professores, juntaram-se no auditório do CEF para assistir à dramatização da peça
“A Poesia Não É Tão Rara
Como Parece”, apresentada
pela Companhia de Teatro
Educa. Teve como principal objetivo provar que a
Poesia faz parte do nosso
quotidiano, mesmo que estejamos um pouco “distraídos”.

A

companhia
profissional de
teatro EDUCA
apresentou aos
alunos do 3.º ciclo, no dia
27 de fevereiro, uma peça
de teatro alusiva à poesia.
Um dos objetivos foi o incentivo à aprendizagem da
poesia, de uma forma cómica e didática.
Durante a peça reconhecemos três poemas estudados
em contexto de sala de aula,
cujos autores foram Florbela Espanca, com o poema
“Ser poeta”, Eugénio de
Andrade, com “Urgentemente” e um dos mestres
da literatura portuguesa,
Fernando Pessoa, com o
poema “Todas as cartas de
Amor são Ridículas”.
Divertimo-nos com os atores, com a declamação de
os poemas, expressando
os seus sentimentos de um
tom pessoal e de uma forma
engraçada, que provocou

“lágrimas de risos” não só
aos alunos como também
aos professores que deram
gargalhadas sonoras. O
nosso auditório encheu-se
de magia poética. Em várias cenas, os atores desceram do palco para interagir
ativamente com o público.
O final foi decidido pelos
alunos de três formas distintas: ação, terror e musical.
Neste dia, com Poesia se
brincou e com Poesia se encheram os nossos corações
de emoção, pois ouvir Poesia em forma de texto dramático foi uma experiência
única.
Joana, Mariana e Rodrigo,
7.º C

Durante a representação foi claramente
explícita a tentativa
para despertar o riso
nos espetadores, fazendo ecoar sonoras
gargalhadas. Contava-se a história de um idoso,
João, e do seu mordomo,
Alberto Vidal, que falavam
frequentemente sobre a
amada do primeiro, Anastércia Florentina de Jesus,
relacionando a recordação
com elementos da atualidade (Universidade Sénior,
programas televisivos, músicas...). No meio dessas
conversas foram declamados textos poéticos, alguns
deles já nossos conhecidos
(Fernando Pessoa, Camões,
Eugénio de Andrade, entre
outros…) . Destaco o facto de os atores interagirem
com o público e, no fim, nos
surpreenderem com uma
improvisação, permitindo a
escolha do final e do género: ação, terror, musical.
Apreciámos a atividade,
a interação com alunos e
professores, o que tornou
a representação ainda mais
atrativa. Mostraram que
podemos assistir a algo divertido e, simultaneamente,
didático!!!
Ana Carolina, 8º C

Feira de Minerais

N

os dias 6 e 7 de março decorreu mais
uma Feira de Minerais, organizada pelo Grupo
de Ciências Naturais, dirigida
a toda a comunidade escolar.
Os objetivos da atividade
destinaram-se a promover
o gosto pela Geologia e Paleontologia e também permitir aos alunos observarem
amostras de minerais, rochas
e fósseis.
O grupo de Ciências Naturais contactou a empresa
Minermós, que se fez representar pela funcionária Mar-

garida Monteiro, que esteve
encarregue pelas vendas.
Uma percentagem das vendas será para o grupo adquirir material didático para o
Laboratório de Ciências.
Na feira os alunos para além
das amostras de minerais,
rochas e fósseis também podiam encontrar bijutaria com
estes elementos, como colares, anéis, pulseiras e ainda
candeeiros em gesso ou em
sal-gema.
Estas são apenas algumas
imagens do evento…
Prof.ª Telma Freitas
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Exame fácil?
Perguntas difíceis para respostas... fáceis? Assim será, mas... atenção às
aparências! Responda sem medo, ponderando bem, e confira depois as
suas com as respostas certas, na página 18.

1. Quanto durou a guerra dos cem anos?
2. Que país fabrica os famosos chapéus “Panamá”?
3. De que animal se obtêm as cordas de tripa de gato?
4. Em que mês os russos celebram a Revolução de Outubro?
5. De que são feitos os pincéis de pêlo de camelo?
6. Que animal deu o nome às Ilhas Canárias?
7. Qual era o primeiro nome do Rei Jorge VI?
8. De que cor é a caixa negra dos aviões?

Amor na Literatura | Concurso

IV Concurso
Concelhio de
Leitura de Ourém

14 de fevereiro

Dia de S. Valentim
e, como acontece em muitos
países no dia de S.Valentim,
os casais trocam presentes e
passam horas nas filas dos
restaurantes para jantar à luz
de velas.

E

mpurrado pela globalização e por força da
economia, o Dia de S.
Valentim passou a fazer parte
da tradição portuguesa.
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Este dia vive-se de forma
mais apaixonada!
Com o Projeto de Educação
para a Saúde (PES), as escolas e as bibliotecas escolares
passaram a comemorar o Dia
dos Afetos. O que importa
é que de alguma forma se
expresse os sentimentos por
alguém: amor, amizade, carinho, ternura, admiração e
afeição.

E a Biblioteca Escolar, em
colaboração com o Grupo
26 de Voluntários, mostrou à
comunidade a forma como
muitos autores expressaram
o amor na literatura, organizando uma exposição subordinada ao tema «Amor e
Literatura».
Paralelamente, foram vendidas rosas, e verba assim realizada destina-se à aquisição
de livros.
Curiosamente, em Espanha,
o dia dos namorados é comerado a 23 de abril: é o dia de
San Jordi, que é o “patrono”
dos namorados na Catalunha

A grande diferença aqui é
que os presentes não são
jóias ou perfumes: trocam-se
rosas (para as raparigas) e livros (para os rapazes).
Mas não é só isso. A festa
também é celebrada publicamente. As ruas enchem-se
de barraquinhas de flores e
de livros a ótimos preços (o
governo suspende os impostos nesta data). Também é
tradição dar rosas às amigas/
filhas/mães e livros aos amigos mais queridos.
E o que é que flores e livros
têm a ver com São Jorge? “A
lenda do século XI conta que
Jorge, um cavaleiro da Capadócia, libertou uma princesa
capturada por um enorme
dragão. O sangue derramado
pelo dragão ferido fez nascer
ali mesmo uma roseira como
signo de amor e amizade. Em
homenagem a Cervantes e a
Shakespeare, que morreram
no dia de São Jorge, a data
foi escolhida também como
o Dia do Livro. Que bom seria se em todos os cantos do
mundo o amor pudesse ser
celebrado com uma troca de
rosas e livros…

N

o dia 12 de março,
as três alunas vencedoras da 1.ª fase
interna da prova do Concurso de Leitura para o segundo ciclo, estiveram em
Ourém representando
o Centro de Estudos de
Fátima.

Iara e a Mafalda que foram
avaliadas numa prova de
leitura expressiva e numa
de escrita criativa. Depois
de um pequeno intervalo
para um lanche e uma visita

A Daniela, a Iara e a
Mafalda revelaram ao
longo da prova a que
foram submetidas que
são excelentes leitoras,
respondendo sempre
com convicção às questões colocadas.

à feira do livro, o júri, constituído pela coordenadora
interconcelhia da Rede de
Bibliotecas Escolares, Dra.
Graça Barão, pelo escritor Nuno Matos Valente e
pelo Dr. José Fernandes, anunciou as
três vencedoras: e a
Iara Moço, do 6.º
D, ficou em segundo
lugar.
Esta atividade é da
responsabilidade do
Grupo de Trabalho
Concelhio das Bibliotecas Escolares
de Ourém que, à semelhança do Concurso Nacional de
Leitura,
pretende
promover o prazer
de ler.

As questões incidiram
sobre duas obras: A
Ordem do Poço do Inferno e Dentes de Rato.
Terminada a 1.ª fase, de
grupos, passaram seis
alunos para disputar os
três primeiros lugares.
Entre eles estavam a

Prof.ª Cristina Mendes Carvalho,
Coordenadora da BE

O dia 14 de Fevereiro é também o dia...

Ludoteca

Que tal misturar estas ideias
e pensar para o próximo ano
letivo um dia 14 diferente?
Prof.ª Cristina Mendes
Carvalho,
Coordenadora da BE

Torneio do Uno

Realizou-se mais um Torneio na Ludoteca, onde
durante 6 semanas vários
alunos do 2º e 3º ciclo do
CEF participaram no Torneio de Uno. Ficam aqui

os vencedores dos respetivos Ciclos:
2º Ciclo:

1º Pedro Duque – 6º A
2º Sara Simões – 5º C
3º Sofia Carreira – 5º D

3º Ciclo

1º Leonardo Pena – 8º C
2º José Reis – 8º C
3º Diogo Cruz – 8º C
Atualmente está a decorrer o
Torneio de Xadrez.

5.º Ano

5.º Ano em Visita de Estudo

inalmente chegara o dia da
Feira do Chocolate. O Gaspar, a Joana e o Trinca-Espinhas ansiavam pelo momento em
que se poderiam empanturrar com
todas aquelas delícias. Entraram na
vila e, para espanto dos três, o ambiente estava esquisito. As pessoas
deambulavam atarantadas pelas
ruas como se procurassem qualquer
coisa. “Roubaram todo o chocolate”, gritava um senhor de idade,
“mas o que aconteceu ao chocolate?”, perguntava um menino, “isto
não podia acontecer!”, exclamava
uma rapariga.
Incrédulos com a situação, o Gaspar, a Joana e o Trinca-Espinhas
sentaram-se num muro junto às muralhas do castelo. “Não pode ser!
Não há chocolate em lado nenhum”,
lamentava-se a Joana com vontade
de chorar. Estavam assim, tristes e
desiludidos, quando repararam que
o Trinca-Espinhas farejava e lambia
o chão, muito agitado. Olharam e
viram que algo pegajoso e castanho
passava por debaixo dos pés deles e
descia pela rua. “Gaspar, isto é chocolate”! “Não pode ser! É mesmo!
Então quer dizer que o ladrão desceu por aqui com ele. Vamos seguir
o rasto e descobrir o mistério do
chocolate roubado”. E lá foram os
três rua abaixo.
O rasto acabava junto das escadas
da Igreja de Santa Maria. Entraram
em silêncio, mas nada acontecia. De
repente, o Trinca-Espinhas correu
para uma porta que parecia há muito
tempo não ser aberta. Empurraram-na e entraram numa espécie de
antecâmara escura e fria. Nada! O
silêncio era total “Chiu, Trinca-Espinhas. Parece que está aí alguém
a gemer”, sussurrou a Joana. Puseram-se à escuta e ouviram mesmo
gemidos. Seguiram-nos e…. SURPRESA! Era o Artur Guloso, o rapaz mais guloso que eles já tinham
conhecido, todo sujo e lambuzado
de chocolate que gemia agarrado à
barriga. “Ai! Dói-me tanto a barriga. Acho que vou morrer! Por favor
ajudem-me!”, gritava ele.
O mistério do chocolate roubado
estava desvendado. Como castigo,
o Artur Guloso foi obrigado a estar
durante os três dias da feira sentado
em frente de uma fonte, de onde jorrava constantemente chocolate, sem
lhe poder tocar.
VITÓRIA, VITÓRIA!
ACABOU-SE A HISTÓRIA!
5.º A, texto coletivo sob a coordenação da Prof.ª Maria Clara
Barroso

N

o dia 7 de março de 2014, todos os alunos do 5.º Ano do
CEF fizeram uma visita de
estudo a Óbidos.
O dia estava limpo e o sol brilhava
intensamente por cima das nossas
cabeças. À cehgada à vila, esperáva-nos uma simpática senhora que nos
iria guiar durante todo o percurso.
Passámos a porta principal e seguimos até à praºa central. Quando lá
chegámos, os professores contaram
os alunos e viram que faltava um.
Cada delegado de turma conferiu as
presenças e o José Júlio disse que o
Guiilherme Silva tinha desaparecido.
Qual seria o seu paradeiro? Onde estava ele? Poque teria desaparecido?
Tantas perguntas, para tão poucas
respostas!
Todos os alunos dp 5.º B se puseram
à procura, alguns subiram às muralhas do castelo e a Maria espreitou
pelo telescópio. Ao longe, avistou
o Guilherme Silva a ser pontapeado
por um cavaleiro com armadura. De
onde teria vindo aquela figura? Maria voltou a espreitar pelo telescópio
para observar o espaço envolvente. Ali, bem perto, descortinou uma
grande máquina do tempo. Maria
logo mexeu na máquina e voltou
atrás no tempo.
– Oh! O mundo está a ser governado
por reis novamente. – Estávamos em
1100.
– Já sei! Vou ligar aos meus colegas.
– Oh! Não há rede...
Maria logo percebeu que o espaço
em que estava ainda era o castelo de
Óbidos. Ela avistou o Guilherme.
– Será que o soldado que raptou o
Guilherme vem com outras pessoias
na máquina que estava no castelo?
– Eu não sei, mas vou desvendar. Maria foi atrás do soldado e ele deixou
o Guilherme trancado numa casa. Ela
abriu a porta, libertou o Guilherme e
foram os dois embora.
5.º B,
texto coletivo sob
a coordenação da
Prof.ª Maria
Isabel Magalhães

O

s professores do CEF organizaram uma visita de estudo a Óbidos, para os alunos
do 5.ºano, que se realizou no dia 7 de
março de 2014.
Estava um dia solarengo e quente.
O céu azul e luminoso cobria a Vila
de Óbidos e reinava um ambiente
de alegria e entusiasmo, propício
ao passeio e ao convívio. Ao longe
avistava-se o castelo com as suas
muralhas imponentes. Pelo caminho,
fizemos algumas paragens, numa
delas vimos quatro grandes cavalos
castanhos e brilhantes, presos a duas
velhas carroças. Dentro delas, dois
homens de meia-idade conversavam
animadamente. Traziam um escudo
pendurado ao pescoço e usavam um
capacete de couro de tal forma que
faziam lembrar o povo Lusitano.
Os alunos do 5.ºano, continuaram a
viagem e passaram o arco de acesso à Vila de Óbidos. Nós fomos ter
à praça principal onde se encontra
a igreja de Santa Maria e o pelourinho. Aí, encontrámos mais um grupo
de homens munidos com escudos,
grandes facas e capacetes. Atada ao
pelourinho, estava uma bela donzela
que certamente estaria a ser julgada
por aquilo que não tinha feito…
O Pedro e o Afonso que tinham comprado espadas e escudos de brincar,
interessaram-se pela situação da donzela e resolveram salvá-la. Como que
por magia, um raio desceu sobre eles
e ficaram os dois com superpoderes
de tal forma que cresceram e se tornaram gigantes. Assim, puderam resgatar a donzela e levá-la para o castelo.
Não sabemos o que se passou a seguir, mas quando voltamos para o
autocarro para iniciar a nossa viagem
rumo ao CEF, descobrimos o Pedro e
o Afonso a dormir profundamente no
banco de trás.
5º C, texto coletivo sob a coordenação da Prof.ª Hélia Reis

E

ra uma vez um rei que tinha
dois filhos, um príncipe e
uma princesa, e que vivia no
castelo da vila de Óbidos.
Dentro do castelo, existia um cálice
mágico, que era cobiçado por todos,
mas que ninguém sabia onde estava,
porque fora escondido por um malvado feiticeiro e estava guardado
por um terrível dragão. Esse cálice
tinha poderes mágicos: concedia
três desejos a quem o encontrasse.
Todos bem tentavam, dia após dia,
encontrá-lo, mas sem êxito.
Certo dia, apareceu no castelo um
cavaleiro desconhecido. Achou estranho não ver ninguém nas casas e
perguntou a uma velhinha, que por
ali andava, o que se estava a passar.
A velha contou-lhe tudo o que sabia da lenda do cálice mágico. O
cavaleiro ficou muito entusiasmado
com aquela história da vila. Foi vagueando pelas ruas, até que se cruzou com o feiticeiro. Reparou que,
à volta do seu pescoço, tinha presa
num colar a chave da porta que ia
dar ao esconderijo do cálice.
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Uma Aventura em Óbidos

O cavaleiro seguiu o feiticeiro, sem
que desconfiasse, e viu que estava a
abrir uma porta mágica. Escondeu27
-se dentro do esconderijo.
Assim que o feiticeiro fechou a
porta e se foi embora, o cavaleiro
puxou da sua espada e matou o dragão.
Pegou no cálice, abriu a porta e
dirigiu-se de imediato ao castelo
para falar com o rei. Entregou-lhe
o cálice e ofereceu dois desejos ao
povo daquela vila, pedindo apenas
um: casar com a princesa, por quem
se apaixonara no momento em que
a vira ao lado do rei.
O rei concedeu-lhe esse desejo,
mandou prender o malvado feiticeiro nas masmorras do castelo e ofereceu, como prometido, os dois desejos
aos habitantes da vila:
riqueza para todos e
uma vida feliz, sem
sofrimento.
5º C, texto coletivo
sob a coordenação
da Prof.ª Fátima
Carlos

Perfis de Funcionários e Professores

Um dia saltei para o
quintal de uma vizinha

Top Secret

Nesta rubrica, professores e
funcionários, respondendo ao
convite do professor Nelson
Lopes, escondem-se por de-
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N

trás de uma foto de infância
e lançam pistas ao Leitor,
desafiando-o a identificá-los

1

asci num país
plantado à beira-mar, mais
propriamente na
cidade de Luanda, cuja zona
central engloba a Baixa de
Luanda (a cidade antiga) e a
Cidade Alta (conhecida pela
"nova cidade"). A sua Baixa está situada próxima do
porto e tinha ruas estreitas e
antigos edifícios dos tempos
coloniais. O litoral é marcado pela Baía de Luanda e
a Baía do Mussulo. Vários
cursos de água formam o
sistema de bacias pluviais de
Luanda. Os rios mais próximos são o Kwanza, o maior
rio de Angola, e o Bengo.
Recordar o meu berço natal é
uma sensação indizível!

Foi aqui que vivi até aos
doze anos, aconchegada por
um clima tropical convida28 tivo ao banho de chuva torrencial, aos passeios noturnos acacimbados, e ao que
chamávamos carro do fumo,
cuja função era desinfetar o
ar para que se evitassem as
picadas dos mosquitos e as
consequentes doenças como
o paludismo.
Também aqui frequentei a
escola. Não fui uma aluna
muito sabichona, mas fui
sempre altruísta, amiga do
meu amigo, muito trabalhadora e dedicada. Acreditem
que o trabalho foi sempre o
ingrediente do meu sucesso.
Senti-me sempre muito acarinhada pela minha família e
pelos amigos, num ambiente
fraterno, em que os valores
continuam a ser a pedra basilar da conduta individual
e social. Talvez por isso não
consiga conviver com a mentira, desfaçatez e hipocrisia.
Só a guerra da independência
de Angola me “obrigou” a ter
como refúgio Portugal, pois
o meu pai foi uma de entre
tantas vítimas desse monstro

consumidor de pessoas e
destruidor da beleza natural e humana.
Sete horas de avião, uma
nova cultura e todas as dificuldades inerentes a quem
deixa tudo o que tinha para
iniciar uma nova vida. Não
foi fácil, mas tudo passa,
pesem embora as marcas indeléveis na minha personalidade.
Continuei a estudar mas,
agora, as aulas eram ouvidas,
primeiro, por intermédio da
televisão e, depois, pelo professor – estava na era da
telescola!

– uma tarefa árdua, mas não
impossível. Boas descobertas!
A solução encontra-se na
página 15.

eleição desde a minha adolescência, onde estudei do
10º até ao 12º ano. E, nesta
altura, já a viagem de finalistas era ao Algarve. Vejam o
quanto pesa a tradição!
Já lá vai o tempo em que professor Lopes, de quem recordo a afabilidade e o humanismo, me chamava cachopa,
acreditando que seria capaz
de dar um bom exemplo aos
meus alunos.
Isso agora... cabe-lhes a eles
julgar… mas que o C.E.F. é
uma grande escola lá isso é!

Entretanto lá fui para a faculdade de letras da Universidade Nova de Lisboa, onde me
licenciei, mas para isso tive
de trabalhar e estudar em simultâneo. Contem-me histórias que eu não saiba…
Inicialmente queria ser advogada, mas como seria possível endireitar um mundo que
já nasceu torto?
O destino ditou-me, então,
ser professora no Centro de
Estudos de Fátima, escola de

2

Quando andava na escola
estava numa sala separada da dos rapazes, a minha
professora tinha as quatro
classes na mesma sala. Na
parede havia um quadro
com a fotografia de Salazar
e um crucifixo. Era a melhor
aluna a aritmética.
A minha vida de estudante foi muito movimentada,
conheci algumas cidades e
países. Tive bons professores, fiz muitas amizades.
Tenho um segredo que não
é segredo: gosto de «roubar» fruta das árvores, ainda
verde. Um dia saltei para o
quintal da vizinha de uma
minha tia e fui «apanhar»
dióspiros verdes. Não conhecia aquele fruto e o resultado foi terrível. Apesar
disso, e porque... «roubar
para comer não é pecado...»,
ainda hoje, de vez em quando... mas depende do tempo
e do lugar.

... ... ...
Já nessa altura sentia o
peso da responsabilidade, pois à hora do recreio
lá ia eu fazer o leite para
todos os alunos da escola. Só de vez em quando brincava à monca, à
apanha, à macaca, entre
outros jogos que atualmente estão em via de
extinção. Ao fim da tarde,
regressava a casa e lá ia
eu fazer os TPC, para que
os professor não me chegassem a roupa ao pelo, e
algumas tarefas domésticas, como lavar roupa numa
lagoa porque não tinha água
em casa, experiência por que
nunca tinha passado até então. Enfim, coisas da vida…!

N

asci no inverno e
à noite – por isso
gosto tanto de
dormir – no ano em que
morreu o Papa João XXIII,
Ângelo Rocalli. Acabei de
celebrar o meu jubileu. Nasci numa aldeia com muita
água e muito verde. Pertenço a um distrito diferente do
da diocese.

Não gosto da mentira, de
pessoas dissimuladas.

Se pudesse decidir o futuro
entregava aos filósofos a tarefa de governar os Povos,
em regime de voluntariado,
pelo menos por algum tempo, entregando-lhes depois
diplomas de mérito.
Estamos numa fase difícil,
de incerteza, por falta de ética e de valores: parece que
tudo vale... Contudo, tenho
esperança que haverá dias
melhores. Quando? Espero
que seja antes de terem passado os bíblicos «sete anos»
de vacas magras. É preciso
restaurar a seriedade e a exigência em todos os setores
da sociedade, incutir otimismo e esperança nos jovens,
para que aprendam a dar
valor não só aos bens materiais, mas aos valores, ao
viver em família, à partilha.
É preciso aprender a gratidão por aquilo que temos e
somos.

Tempo de férias balneares

D

ia 1 de agosto de
1964. Nasci eu,
como era costume os meus pais irem de
férias balneares no mês de
setembro, para aproveitar
esse ano de praia, pensei
em nascer nesse dia para
me aclimatar. Assim, pude
acompanhar os meus três
irmãos. Muito mimada que
era, fui crescendo feliz.

3

Frequentei o jardim de infância e primária na Casa
das Irmãs Concepcionistas,
casa essa que deu lugar a

um Lar de Idosos, o Lar
Santa Beatriz. Frequentei
também o Colégio do Sagrado Coração de Maria
e o Colégio de São Miguel.
A minha foi uma juventude
alegre: das amizades que
fiz, algumas continuam.
Gosto de pessoas com sentido de humor, de passear e
de estar à beira-mar.
Detesto mentiras, falsidades e a carteira vazia. Para
mim, um futuro alegre
seria haver trabalho para
todos, saúde a chegar e po-

der monetário para desfrutar
destas coisas.

A

conteceu em pleno
verão de 1980 o
tão esperado dia:
nascia no meio de 13 partos apenas um nado do sexo
masculino.
Este acontecimento deu-se
mais precisamente a 28 de
julho no país das salsichas e
da melhor cerveja do mundo.
Com três anos apenas, regressava com os meus pais
de vez a Portugal, onde passei uma infância feliz e tranquila junto da minha família
e muitos amigos. Parecia um
menino tímido mas era só
para enganar.
Os anos passaram e chegou
o momento de ingressar na
escola: fiz o 1.º ciclo na escolinha da minha vila, bem
próximo de Fátima.
Posteriormente, completei o
2.º ciclo do ensino básico na
tele-escola implantada também nessa vila. Por fim, matriculei-me na nossa escola,
onde completei o 3.º ciclo e
o Ensino Secundário.
A verdade é que, por vezes,
em vez de me fazer acompanhar para a escola com a
respetiva mochila do material escolar acabava por le-

4

var apenas a minha grande
amiga, a bola de futebol,
quer esta fosse física ou
apenas mentalmente: ela estava sempre presente. É sem
dúvida uma das minhas grandes paixões; por isso mesmo,
pratico esta modalidade há
mais de 20 anos.
Gosto muito de viajar, praticar desporto e de estar com
a família.
Não gosto da mentira, hipocrisia e violência.
Se eu pudesse decidir o futuro... definitivamente, acabava com a fome das crianças
no mundo, punia severamente todos os corruptos e criava
a cura para todas as doenças.
Ah! e, obviamente, o Benfica
seria campeão eternamente.

Uma Aventura em Óbidos

Um dia com o Rebanho
Parceria com a Junta de Freguesia de Fátima

N

o passado dia 20 de
março os alunos do
Curso Profissional de
Técnicos de Gestão do Ambiente tiveram uma saída de
campo, no âmbito das disciplinas de Conservação da Natureza e Biologia e Geologia,
onde puderam acompanhar de
perto o rebanho de cabras da
Junta de Freguesia de Fátima.
A Junta de Freguesia de Fátima implementou um projeto
verdadeiramente interessante, no sentido de conseguir
uma limpeza eficaz de faixas
de contenção de incêndios,
uma vez que os incêndios
florestais, todos os anos,
delapidam um dos recursos
biológicos mais importantes
para as populações.
Como nos explicou o Sr.
Humberto Silva, Presidente da Junta de Freguesia de
Fátima, a manutenção de um
rebanho de cabras é muito
mais do que a preservação de
usos e costumes antigos. Na
verdade, é uma forma sustentável de promover a limpeza das florestas, ao mesmo
tempo que se contribui para
o equilíbrio dos ecossistemas
e a preservação de espécies
autóctones, com a vantagem
acrescida da produção de cabritos para venda e de leite,

para a produção de queijo.
Os alunos do 11º I passaram um dia com o rebanho,
acompanhando o pastor Luís
Paulo em todos os procedimentos que, dia após dia,
estão associados à criação de
caprinos. Tivemos oportunidade de conhecer as instalações do rebanho, com especial interesse para as zonas
onde estão as mães com os
seus filhotes.
De seguida, acompanhámos
o processo de ordenha: as
cabras são encaminhadas
para um local onde lhes é
oferecida ração e, enquanto
comem, são ordenhadas por
máquinas.
Na continuação dos trabalhos, juntámos todo o rebanho e fomos percorrendo a
serra. Ao chegar ao Barreiro
Galvão e já depois de um
almoço de confraternização,
tivemos uma aula de campo
com a Drª Alexandrina, da
QUERCUS, sobre a flora e
fauna da região.
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A bola, essa minha
grande amiga

Top Secret | Ecologia

Foi uma atividade muito
interessante e uma forma
diferente de sensibilizar os
alunos para a Conservação
da Natureza.
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Telma Gameiro Freitas,
Prof.ª de Biologia

CONCURSO “ECOÁRVORE”

Este concurso realizou-se
durante o primeiro período
do ano letivo de 2012/ 2013
no âmbito do Dia da Floresta
Autóctone (23 de novembro)
e teve como objetivo a construção, pelos alunos/pais/
Concurso “EcoÁrvore”

encarregados de educação de
uma árvore (maquete) de forma criativa, utilizando materiais reutilizáveis. Os alunos
e encarregados de educação
que obtiveram a Menção
Honrosa foram premiados
com um “Voucher” para participação em atividades no
Parque dos Monges em Alcobaça. A aluna Joana Santos, que atualmente frequenta o 7ºC, partilhou algumas
fotos da sua visita em família
ao Parque dos Monges, no
verão de 2013.
Ano letivo 2012/2013

Menção Honrosa atribuída a: Joana Santos e Sofia Gil

Trabalhos de alunos do 5.º
Ano, realizados na disciplina
de Educação Visual

O EcoClube agradece a vossa participação e aconselha que a visita ao Parque
dos Monges seja feita num dia de primavera/verão, para que possam usufruir
verdadeiramente do espaço e das atividades.
O Encarregado de Educação tem direito à entrada no Parque e a aluna ao Pack
Aventureiro (entrada + canoagem ou tiro ao arco).

10.º Ano

RTP/DN
RTP/DN –
– Media
Media lab
lab

VISITA DE ESTUDO

Imersão no mundo da comunicação social

N

uma alegre e divertida viagem, alunos
e professores dirigiram-se à capital. Chegados, as
turmas E e F dirigiram-se às
instalações da RTP enquanto
os alunos da turma A tomaram a direção do Media Lab.

N
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os passados dias
17 e 18 de fevereiro, os alunos do 10.° ano
deslocaram-se a Lisboa para
visitar a RTP e o Media Lab.
A iniciativa foi dos seus professores de Português e a
adesão foi quase total.
Às 08.00H estavam todos
junto dos autocarros prontos
para a aventura — o regresso estava marcado para as
19.30H, o dia prometia...

E as expetativas não saíram goradas – entre a visita
à RTP e à Media Lab ainda
houve tempo para almoçar e
(para alguns) fazer compras
no Centro Comercial Vasco
da Gama.
Na RTP, os alunos tiveram
oportunidade de visitar o
Núcleo Museológico e alguns ainda de
simular programas de rádio e
de televisão – o

Aprendizagem e divertimento

Nos dias dezassete e dezoito
de fevereiro, nós, os alunos
30 do décimo ano, deslocámo-nos a Lisboa para efetuar
uma visita de estudo organizada pelos nossos professores de Português.
A minha turma, a E, foi no dia
dezassete. De manhã, fomos
visitar a RTP – vimos o seu
museu, onde pudemos acompanhar a evolução da rádio
e da televisão portuguesas,
e, de seguida, enquanto um
grupo animadamente realizava um programa de rádio,
outro divertia-se a gravar um
programa de televisão; a terminar, fomos ver os estúdios
de onde é emitido o telejornal, mas ainda era cedo e não
estava no ar...
À saída da RTP, encontramos
o Herman José – toda a gente lhe quis dar um aperto de
mão, e eu, quando cheguei
junto dele, olhei para os seus
olhos azuis claros e disse-lhe: «Ai que lindos!». Então ele riu-se, e disse: «Não,
querida, tu é que és linda, e
trazes essas joias todas para
me abater.». Sinceramente,

empenho foi muito, e o resultado brilhante faz adivinhar futuros talentos na área
da comunicação social. Para
além disso, a visita
aos estúdios profissio-

não percebi
bem a última
parte… Mas
o que importa é que falei
com ele, e
chegou! Ah!
Ah! Ah!
Era já hora de almoço. Fomos almoçar ao Centro
Comercial Vasco da Gama,
e ver umas lojas. Foi bom
sabermos que os professores
confiavam em nós para podermos ir onde quiséssemos.
Depois da pausa no Vasco da
Gama, fomos ao Media Lab
– “Jornal de Notícias”. Acho
que a visita a este jornal foi
boa não só para quem quer
seguir jornalismo, mas para
todos, pois adquirimos mais
conhecimentos sobre a imprensa escrita.
Em conclusão, achei esta visita de estudo interessante.
Foi um bom dia passado em
Lisboa com os nossos professores em que adquirimos
mais conhecimentos e nos
divertimos todos juntos.
Cátia Frias, 10.º E

nais reservou a alguns boas
surpresas...
No Media Lab, contactaram com outro mass media
— visitaram a redação do
"Diário de Notícias", e tiveram oportunidade de praticar
conteúdos apreendidos na
disciplina ao paginarem uma
primeira página de jornal,
que trouxeram para recordação, e que podem consultar
no site, assim como a primeira página do dia em que
nasceram.
Esta foi uma visita que a
maioria dos alunos não esquecerá tão depressa. Uns
quantos felizardos puderam não só visitar os estúdios de gravação de alguns
programas televisivos que
diariamente vemos em casa
("Preço Certo", "Portugal
no coração", "Telejornal"...)
mas também "chegar à fala"
com alguns dos seus apresentadores — a simpatia de José
Carlos Malato e Herman José
deixaram alguns maravilhados, mas não invejosos, pois
também eles se tornaram figuras públicas ao aparecerem
no dia seguinte numa foto no
"Diário de Notícias"!

Já no interior da RTP, formaram-se dois grupos - ambos
efetuaram uma visita guiada ao Núcleo Museológico
onde puderam aperceber-se
da evolução da rádio e da
televisão portuguesas através do contacto com alguns
dos objetos associados à sua
história. Os alunos ficaram
particularmente admirados
com a forma de alguns antigos aparelhos - por exemplo,
com um rádio que mais parecia uma torradeira -, e com
uma pequena cabina com
vários mecanismos que permitiam imitar sons durante
as transmissões radiofónicas,
de modo a que alguns temas
retratados nos programas parecessem mais reais.
Seguidamente cada um dos
grupos preparou-se para a
realização das atividades
“Estúdio de Rádio” e “Estúdio de televisão”. A Ângela,
a Beatriz (da turma E), o
Luís e o Jaime (da turma F)
surpreenderam enquanto locutores de rádio; por outro
lado, a Diana, a Sabrina (da
turma E), a Carolina, o Dinis
e a Maria Anita (representantes da turma F) fascinaram
com a sua excelente presença frente às câmaras. O empenho foi realmente muito,
e o resultado brilhante faz
adivinhar futuros talentos na
área da comunicação social.
De novo juntos e já na reta
final desta maravilhosa visita
à RTP, alunos e professores
enveredaram pelos longos
corredores desta estação televisiva que os levaram aos estúdios profissionais. Ali puderam
observar alguns dos
cenários que todos os
dias lhes chegam a casa
através do pequeno ecrã
quando assistem a programas de informação.
Entretanto, a fome
apertava e a ânsia de

um almoço junto ao Tejo ia
aumentando – o Centro Comercial Vasco da Gama foi o
local eleito pela maioria dos
alunos que, depois de almoçarem, ainda tiveram tempo
para passear e descontrair,
recarregando baterias para
as atividades da tarde. Foi
uma maravilhosa pausa que
alguns aproveitaram também
para fazer compras.
Já na Avenida da Liberdade,
o objetivo era agora o contacto com a imprensa escrita.
Simpaticamente recebidos
no MediaLab, alunos e professores foram rapidamente

conduzidos a um anfiteatro
onde viram um filme que retratava a história do “Diário
de Noticias” desde a sua fundação até à atualidade. Entre
outras curiosidades, ficaram
a saber que este jornal, que
tem acompanhado a evolução das novas tecnologias,
foi muito importante na ajuda a causas nobres.
Visualizado o filme, os alunos tiveram oportunidade de
recordar alguns conhecimentos já adquiridos nas aulas de
Português - as caraterísticas
que um texto deve ter para
ser considerado notícia, a
linguagem que nela deve ser
utilizada, o modo como deve

Literatura e Teatro
ser estruturada… Antes de
voltarem ao ponto de partida,
houve ainda tempo para uma
visita ao andar superior, à redação do jornal – aí puderam
observar que cada jornalista
trabalhava num espaço específico consoante a área em
que se especializara (desporto, política, economia…) enquanto podia seguir, através
de ecrãs dispostos em vários
pontos da grande sala, todas
as notícias da atualidade.
Novamente na sala onde
tinham sido recebidos, os
alunos foram conduzidos a
grandes mesas com computadores e, como verdadeiros
aspirantes a jornalistas, tiveram oportunidade de paginar
a sua própria primeira página
do jornal, praticando, mais
uma vez, conteúdos apreen-

didos na disciplina de Português – a partir do site do
jornal, pesquisaram notícias,
selecionaram informação,
adequaram títulos, escolheram imagens. O produto final foi-lhes entregue logo de
seguida numa impressão da
página acabada de elaborar,
que trouxeram para recordação, e que podem também
consultar no site do jornal,
assim como a primeira página do dia em que nasceram.
Alunos e professores tiveram
ainda direito à oferta da edição do DN do própria dia da
visita, e tiraram uma foto que
orgulhosamente viram publicada na página 53 do jornal,
na edição do dia seguinte
(dezoito de fevereiro).
Aproximava-se aquele que
para alguns foi considerado

o momento baixo do dia – o
regresso à escola; para outros era o aproximar da hora
do merecido repouso, pois,
apesar do ótimo dia passado
com colegas e professores, o
cansaço era já muito no fim
do dia. Mas nem por isso o
entusiasmo esmoreceu - durante a viagem de regresso,
os risos, as brincadeiras, a
boa disposição foram uma
constante, apesar de parecer
que alguns teriam desejado
dormitar…
Eram 19.35H quando chegaram, e no dia seguinte quase todos tinham de estar de
novo na escola, às 08.45H…
E lá estavam para mais um
dia de aulas, alguns perguntando já quando seria a próxima visita de estudo…
Os alunos do 10.º F

Companhia de Teatro «Há Cultura»

O

Os Maias

romance “Os
Maias” descreve a história de
três gerações
desta família, numa Lisboa da segunda metade do
século XIX, com destaque
para a geração de Carlos,
o jovem diletante e sedutor que, desconhecendo-o,
se envolve amorosamente
com a irmã.
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Os Maias continuam a ser,
apesar da passagem das gerações, uma obra de leitura
obrigatória do programa de

a Condessa de Gouvarinho.
Dâmaso Salcede é mesmo
a personagem selecionada por Inês Hipólito por
ser a figura mais caricata
e ridicularizada que levou
o público à sonora gargalhada. Já Margarida Silva
considera extraordinária a
capacidade de apenas “três
atores terem conseguido
representar tantas personagens e cativado a atenção de
um auditório cheio” de jovens estudantes que poucas
oportunidades têm de assistir a uma peça de teatro.
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Estivemos na R.T.P.!
técnicas usadas por esses
"media".

N

o passado dia 18
de fevereiro, os
alunos do décimo
ano do CEF foram a Lisboa à RTP e à Media Lab,
no âmbito da disciplina de
português.
Esta visita de estudo tinha diversos objetivos,
entre os quais fomentar o
contacto com o mundo de
trabalho, despertar os alunos para novas perspetivas de futuro, desenvolver
as relações interpessoais
e conhecer a linguagem e

Na minha opinião, tanto a
visita à RTP como à Media Lab foram experiências
muito interessantes e as atividades foram muito educativas. Foi-nos possível visitar a Coleção Museológica,

realizar a atividade "Estúdios de televisão", visitar
os estúdios profissionais
da RTP e fazer a nossa primeira página de jornal.
Neste dia, tivemos a oportunidade única de contactar com a dinâmica de dois
dos meios de comunicação social mais importantes, a televisão e o jornal,
o que permitiu expandir
os nossos horizontes, proporcionando-nos
novas
aprendizagens acerca do
que nos rodeia (que, por
vezes, nem sabemos como
funciona!).
Os alunos deveriam ter
a oportunidade de fazer
mais visitas de estudo
como esta, pois eu gostei
muito!
Milene Oliveira, 10.º C

Português dos alunos do
ensino secundário. Por este
motivo, os discentes do 11º
ano do Centro de Estudos
de Fátima, no dia 28 de
fevereiro, puderam assistir
à dramatização/adaptação
desta obra realista pela
companhia de teatro “Há
Cultura”, sediada em Tires.
Na opinião de Beatriz Frazão, aluna do 11.º E, “foi
uma maneira mais interessante de ficar a saber mais
sobre esta família”, e acrescenta João Vaz “e o livro é
do programa!”.
Maria João Reis destaca na
dramatização o modo como
a companhia explorou a crítica queirosiana à sociedade
portuguesa denunciando,
com muito humor e espírito
crítico, personagens como o
Dâmaso, o João da Ega ou

Joel Ferreira, aluno do 11º
B, evidencia a qualidade
dos atores que não se limitaram a debitar um texto
pré-preparado e fixo mas
souberam “com humor e
ironia adequá-lo à atual situação económica e social
do país.” Esta caraterística
é também reconhecida por
Joel Ferreira quando realça
“a capacidade de improvisação e a interação estabelecida com o público até ao
final do espetáculo.”
Filomena Vieira, Prof.ª de
Português

Uma história incompleta
O mar é azul ou
verde?

R
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oberto vivia apenas
com a mãe Isabel.
Era loiro e tinha
olhos azuis, da cor do mar.
Também era muito brincalhão; gostava muito de pregar pequenas partidas à mãe.
Um dia, Roberto perguntou:
– Mãe, por que é que o mar é
mentiroso?
– Mas que pergunta tão tonta, Roberto! – exclamou a
mãe. – Porque achas isso?
– Porque ontem ele estava
azul. E hoje, quando acordei,
estava verde! Fui perguntar
ao mar porque era mentiroso
e ele respondeu-me que era
para te perguntar a ti. – esclareceu o menino.
– Mas que disparate! O mar
nem sequer fala! Só se alguém tiver poderes mágicos
e o conseguir ouvir.
– Mas mãe, eu ouvi mesmo!
Não estás a querer dizer que
o teu filho está a delirar, pois
não? – perguntou o Roberto.
32 A mãe parou um pouco para
pensar. Lembrou-se que o
filho era muito brincalhão e
pregar-lhe partida era o seu
passatempo favorito.
– Tu estás a brincar comigo
outra vez, Roberto?!! – gritou a mãe, desconfiada.
– Ta-ta-Tal-ve-ve-vez! – gaguejou o menino.
– Oh, meu Deus!! É sempre
a mesma coisa! Tu nunca te
cansas? – perguntou ela, enfurecida.
– Claro que não, querida
mãe. Eu gosto de me divertir,
sabes bem disso – argumentou o rapazito, tentando desviar a conversa. – Mas agora
a sério, mãe, ontem o mar
estava azul e hoje está verde.
Porquê?
– Meu querido, o mar é mesmo assim! É o reflexo do sol
que faz isso. – esclareceu ela.
– Pronto, pronto, está bem!
Não te aborreço mais. Mas
isso não quer dizer que tenha
desistido das minhas brincadeirinhas. – disse o Roberto,
rindo-se.
Ana Filipa Lopes – 5º D

No âmbito do Projeto da Oferta Complementar de escola,
Leitura e Escrita Criativa (LEC), os alunos do 5.º ano
realizaram a atividade “Uma história incompleta”, na qual
tiveram de concluir a história cujo início, comum a todos,
foi lido pelos professores. Era o seguinte:
“Era uma vez uma casa branca nas dunas, voltada para
o mar. Tinha uma porta, sete janelas e uma varanda de
madeira pintada de verde. Em roda da casa havia um jardim de areia onde cresciam lírios brancos e uma planta que
dava flores brancas, amarelas e roxas. Nessa casa morava
um rapazito que passava os dias a brincar na praia...”

As professoras escolheram como leitura a obra A Menina
do Mar, de Sophia de Mello Breyner Andresen, e os alunos
tentaram construir o desenrolar da narrativa, dando-lhe
um novo título. Estas são algumas das histórias elaboradas
pelos alunos.

Oreo e
Oriana

C

erto dia o rapazito
foi dar um passeio
pelo mar e encontrou
uma sereia que lhe perguntou
o que andava a fazer. Este
respondeu-lhe que andava a
passear. Então, a sereia decidiu apresentar-se, dizendo-lhe que se chamava Oriana;
o rapazito disse-lhe que se
chamava Oreo.
Oriana logo se apaixonou
por ele. Ganhou coragem e
perguntou-lhe se queria fazer um castelo de areia. Ele
também estava apaixonado
e aceitou. Fizeram um belo
castelo, mas Oriana sentia-se
triste. Oreo perguntou-lhe o
que se passava? Ela contou-lhe que estava triste porque
não podia sair do mar. Oreo
teve uma ideia. Se ela não
podia sair do mar, podia ele
ir ao fundo do mar. Mas havia um problema, Oreo não
sabia nadar!
Oriana afirmou que isso não
era problema; ela ensinava-o.
E assim foi, ensinou-o a nadar. Havia coisas maravilhosas no fundo do mar. O rapaz
ficou tão maravilhado que
decidiu ficar lá a viver. Eles
juntaram-se e ficaram dois
corações num só!
Foram felizes para sempre.
Francisca Santos, 5º C

A Sereia
misteriosa

U

m dia, o rapaz ia
para a praia e viu
uma sereia em cima
de uma rocha. Foi lá ter e,
assim que pestanejou, ela
desapareceu. Pensava que tinha sido uma ilusão por estar
muito calor na praia… então,
foi contar à mãe o que tinha
acontecido. Ela disse que as
sereias não existem e ele ficou mais descansado.
Quando o menino foi dormir,
foi à varanda e viu outra vez
a mesma sereia. Observou-a e pareceu-lhe que estava
a chorar. Contudo, não deu
muita importância a isso e
foi dormir.
A sereia voltou a apareecer,
mas desta vez nos sonhos
do menino. Ela disse que
estava triste por ninguém a
conseguir ver, mas o menino acordou e foi à praia para
tentar encontrá-la. Pensou
numa solução para dizer que
a conseguia ver e foi nesse
momento que se lembrou de
escrever num papel. Não resultou…! Então, tentou dizer
com uma voz meiga e amiga
que a conseguia ver.
Assim, a sereia percebeu
que o menino era amigo, por
isso apareceu e falou com
ele. Ela contou-lhe que era
o único que a conseguia ver,
pois sempre estivera deitada
naquela rocha, toda a vida…
Então, os dois ficaram a conversar à beira-mar sobre as
suas vidas.
José Júlio F. R. Rosa, 5º B

A terra dos Golfinhos
...que passava os dias a brincar na praia e sonhava viver
no mar.
ara ele, o mar era uma
coisa
maravilhosa,
cheio de peixes, golfinhos, tubarões, conchas e
estrelas-do-mar.
Um dia, apareceu uma estrela-do-mar, que falou com
ele:
– Meu rapaz, o rei e a rainha
dos mares querem fala contigo.
– Porquê? – perguntou ele,
espantado.
– Só eles é que sabem, meu
rapaz! – exclamou a estrela-do-mar, impaciente.
– Mas eu não consigo nadar
debaixo de água! – lamentou
o menino.
– Deixa que eu me cole ao
teu braço e vais conseguir. –
sossegou ela.
Durante o caminho, o rapazito perguntou:
– O rei e a rainha são o quê?
– São golfinhos brancos. E
têm uma filha, a princesa
Concha.
– Estrela, ainda falta muito?
– Não, estamos quase a chegar.
Chegados ao palácio real,
sua majestade, o rei, cumprimentou o rapazito.
– Bom dia, meu jovem. Chamei-te aqui para nos ajudares. Barrot, o tubarão branco,

P

anda à solta, a espalhar o terror no mar. Preciso que nos
ajudes a matá-lo.
– Mas eu nunca matei um tubarão! – assustou-se ele.
– Vais aprender, com a ajuda
dos meus melhores guardas.
Mais tarde, o rei foi informado que Barrot, o tubarão
branco, tinha entrado no
palácio e raptado a princesa
Concha.
O rapazito, assim que os viu,
seguiu-os até ao esconderijo
de Barrot.
– Larga a princesa, seu malvado!
– Para isso, tens que lutar!
– Se é isso que tu queres, então prepara-te para a derrota.
O rapazito lutou contra Barrot e mandou-o para as profundezas do mar.
O rapazito regressou ao palácio, entregou a princesa e
regressou a casa.
A partir desse dia, o rapazito
passou a ser o convidado especial do palácio.
Beatriz Oliveira – 5º D
Pertence também a este conjunto
de trabalhos o que ocupa a 1ª
coluna da página seguinte.

N

um dia de sol e calor, o André e a Ana
decidiram ir à praia
brincar. Passadas umas horas,
o céu começou a ficar negro
e as nuvens a tapar o sol. De
repente, veio um vento muito
forte que fez uma onda gigante e levou os dois irmãos.
O André e a Ana foram parar
a uma praia igualzinha àquela onde costumavam brincar.
Pensavam que estavam perto
de casa. Mas não! Deram voltas e voltas à praia para tentar
encontrar a casa, mas nada.
Depois de tantas voltas, encontraram um café, parecido
com aquele que a mãe frequentava todos os dias, só
que mais novo. Entraram e,
lá dentro, viram a mãe, mas
com um ar mais jovem.
Foram ter com ela e deram-lhe um forte abraço. A mãe
ficou espantada e disse-lhes
que não os conhecia.
Foi então que o André olhou
para o calendário que estava
na parede e reparou na data:
estavam no ano de 1985! Eles
nem queriam acreditar que
aquela onda os tinha levado
para o século passado!
De repente, entrou um homem alto e charmoso no café,
muito parecido com o pai deles, só que mais jovem. André
pensou melhor: “só podia ser!
São os nossos pais, quando se
conheceram!”
As duas crianças sentaram-se
a observar, de longe, o encontro dos pais e como tudo
acontecera.
Felizes, os dois irmãos saíram
do café sem que ninguém se
apercebesse. Nesse momento, o André reparou que o mar
estava bravo de novo, o céu
negro e o vento muito forte.
Pegou na mão da irmã e levou-a para o mar. Fecharam
os olhos e mergulharam. E,
num instante, regressaram ao
tempo presente.
Foram a correr até casa, chamaram os pais e contaram-lhes tudo o que tinha acontecido. É claro que os pais
acharam logo que os filhos tinham estado demasiado tempo ao sol e que estavam com
uma imaginação muito fértil.
Carolina Charepe, 5º D

10º ANO

N

Aula prática de Física

esta aula Física
de 10.º ano, pretendia-se estudar
algumas possibilidades
de aproveitamento da radiação solar na Terra.
Os fornos solares utilizam a radiação solar para
cozer alimentos. Assim,
pedimos ao prof. Lourenço para trazer os seus
2 fornos solares, um que
foi comprado e outro que
foi construído por ele. Começamos por observar o forno.
As faces interiores do forno
são espelhadas fazendo a radiação refletir-se e incidir na
panela colocada ao centro. A
panela tem de ser preta para
permitir uma melhor absorção da radiação, como estudámos na última aula prática
em que comparámos o poder
de absorção de recipientes de
diversas cores e constatámos
que o preto é o que absorve mais radiação em menos
tempo.
É importante colocar o forno
perpendicularmente ao sol e
a sua tampa espelhada com
uma inclinação que permita
que a radiação convirja para
o centro do forno onde está a
panela. Depois de fazer estes
ajustes, com a ajuda da professora de Física e Química,
Margarida Castelão, colocámos vários
alimentos
a cozer: assámos uma
maçã que ficou deliciosa, cozemos
pizza, amêijoas e um
bolo de chocolate, em poucas
horas e sem gastar energia; ou
melhor, gastámos uma energia renovável, a energia solar,
mas foi grátis.

Painéis
fotovoltaicos
Nesta aula prática estudámos
também o aproveitamento da
radiação solar por painéis fotovoltaicos.
Os painéis fotovoltaicos são
formados por células fotovoltaicas que utilizam radiação solar para produzir eletri-

cidade. A eletricidade assim
produzida é chamada “eletricidade solar”. A sua produção não é poluidora, mas
apresenta como desvantagem
o grande investimento inicial
e um rendimento baixo, que
ronda 12 a 16%.

As aplicações das células
fotovoltaicas vão desde as
calculadoras às habitações
(incluindo eletrificação de
lugares isolados), pequenas
unidades industriais e satélites. As primeiras aplicações
surgiram na
engenharia
espacial.
Nesta atividade laboratorial
quisemos
resolver o
seguinte problema: “Pretende-se instalar painéis fotovoltaicos de modo a produzir
a energia elétrica necessária
para alimentar um conjunto
de eletrodomésticos. Como
obter o máximo rendimento?”
Para isso, fizemos uma
montagem
em que ligámos um painel fotovoltaico a uma
lâmpada e a
um reóstato.

Fizemos também a ligação
de um amperímetro em série para medirmos a intensidade da corrente elétrica e
a ligação de um voltímetro
em paralelo para medirmos
a diferença de potencial. A
lâmpada manteve-se acesa
durante toda a experiência,
apenas com a energia fornecida pelo painel fotovoltaico. O reóstato permitiu
simular a ligação de diversos eletrodomésticos ao
circuito. A partir dos valores
de intensidade e diferença de
potencial medidos, calculámos a resistência e a potência
e descobrimos que, qualquer
que fosse a variável que estudássemos, havia sempre

um valor de resistência para
o qual a potência era máxima. Julgávamos inicialmente
que a potência do painel era
sempre a mesma, mas afinal
não é, depende do número
de eletrodomésticos que lhe
ligamos. Verificámos também que obtemos o máximo
de potência no painel quando
a radiação solar incide perpendicularmente no painel.
É por isso que os painéis que
vemos junto às habitações
são móveis, comportando-se
como um girassol.
Foi muito interessante ver ao
vivo as figuras que estão no
nosso livro e poder ver como
funcionam todos estes dispositivos, em vez de apenas lermos como funcionam.
Carolina Bento Ruivo,
10.º A

Efeitos

nocivos

do

N

consumo

do álcool

o dia 1 de abril, pelas
dez horas e trinta minutos, os alunos do curso
profissional de técnico de
comércio, contaram com a
presença da enfermeira Lé-

nea Coelho, do Centro de
Saúde de Fátima, para falar
sobre os efeitos nocivos do
consumo do álcool.
Após um breve questionário com vista a descobrir
o grau de consumo em que
cada um se incluía, e de
alertados sobre os efeitos
que um elevado consumo
poderá ter nas nossas vidas,
a enfermeira apresentou os
resultados de um estudo
efetuado junto de alunos
do terceiro ciclo e secundário, em várias escolas
do país, verificando-se que 33
5,1% dos alunos no 8º ano
e 14,8% dos alunos no 10.º
ano, consumiam cerveja
todas as semanas; que a
maior parte dos jovens consome em grande parte bebidas destiladas e que 63,3%
dos jovens que deixaram de
estudar bebem regularmente bebidas alcoólicas.
Foi um tema interessante, e que nos diz respeito,
uma vez que estamos numa
idade de aventuras e que as
novas experiências são uma
constante nas nossas vidas.
Assim sendo, tornou-se útil
e deu-nos uma nova perspetiva quanto ao consumo
do álcool e aos efeitos secundários que lhe estão associados.
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A viagem no
tempo

Física | Álcoolismo

Diana Pina, 10.º G, e Prof.
Sandra Gonçalves

Clube Inglês

English Club

VIAGEM A LONDRES

N

o passado dia 27 de fevereiro, um grupo de
alunos e professores do
Cef partiu rumo a Londres: as expectativas eram muitas
e o entusiasmo foi uma constante!
Para muitos, a viagem de avião foi
a primeira, o que acrescentou algum nervosismo…

muita insistência por
parte de alguns alunos, houve oportunidade para tirar fotos
ao London Eye, Big
Ben e Casas do Parlamento, by night…
uma imagem inesquecível!

Já na capital inglesa, o grupo alojou-se numa pousada em Bayswater e, na manhã de sexta-feira, saiu
bem cedo para descobrir os encantos desta cidade única…

No sábado, o dia
começou no famoso mercado de rua
Portobello Market, e
seguiu-se o almoço
em Borough Market,
já do outro lado do
rio Tamisa.

Inforcef – n.71

Para começar o dia com muita animação, nada melhor do que visitar
o famoso Madame Tussauds, onde
os alunos puderam tirar fotografias
junto dos seus ídolos, fazer uma
retrospetiva da história de Londres
nos famosos táxis pretos e, ainda,

assistir a um fantástico filme em
34 3D que os fez, literalmente,
saltar das cadeiras!

À tarde, o grupo visitou a zona de Westminster e encantou-se com os locais
mais emblemáticos da cidade e
com a vivência
única das ruas
cheias de gente.
No domingo de manhã, em
frente ao Palácio de Buckingham, os alunos assistiram ao
Render da Guarda e, durante a
tarde, tiveram oportunidade de
explorar O Museu de História Na-

À tarde, sob a típica chuva,
foi tempo de compras e passeio em Picadilly Circus,
Trocadero, Covent Garden e
na famosas Regent Street e
Oxford Street.
À noite, apesar do cansaço
já evidenciado, e depois de

Expectations
1 month left

tural, o Museu da Ciência e o Museu Victoria and Albert. Depois de
tirar algumas fotos com a London
Bridge como cenário, foi altura de
um típico jantar… fish and chips,
num autêntico pub inglês!
Já na pousada… hora de fazer as
malas e descansar, para no outro
dia sair às seis e meia da manhã.
No autocarro, a caminho do aeroporto, não havia já o entusiasmo
do dia da partida, mas sim muito
sono… e, certamente, uma experiência inesquecível para contar e
recordar.
Teresa Félix, Prof.ª de Português
e Inglês

Dia do
Nariz
Vermelho
Como tutora de equipa Ultimate
Vision, venho agradecer a todos
os que contribuíram ou colaboraram para a causa do Dia do
Nariz Vermelho.
Foram vendidos 372 narizes,
126 imans e 10 t-shirts. Esperando que estes números se traduzam em sorrisos!
Prof.ª Isilda Sousa Vieira

It’s a month away. The trip to London
is in a month, and I still can’t believe it.
The expectations are building up, but
so is anxiety. Just the thought of going
to London completely blows my mind.
A city like London is so different from
what I usually see. It’s something that
you’re used to see in the movies, and
you don’t think you could ever go there. A city that is unreachable and untouchable. I’m really looking forward
to see and experience all the new and
different things.

2 weeks left
Two weeks. That’s all that separates
me from London, and although it seems like a long period of time, I know it
will pass by quickly. The only problem
is I can’t stop thinking about it. The
iconic monuments like Big Ben or Buckingham Palace. Even the food that is
so distinctive of England, like Fish and
Chips or mashed potatoes and sausage.

1 day left
It’s tomorrow!!! I’m pretty sure I won’t
be able to sleep tonight, I’m so anxious.
It’s already midnight and I still have to
pack. I won’t get a full night of sleep,
but at least I can sleep on the plane.

No âmbito da disciplina de EMRC, os alunos de 4 turmas do
10.º Ano viram o filme «Chocolate», questionando depois,
em debate e em trabalhos individuais, por escrito, os
valores e a atualidade deste filme de 2000, realizado por
Lasse Hallström. Estes são apenas alguns dos mais de cem
trabalhos que o professor da disciplina teve o prazer de ler,
corrigir e avaliar. Todos os alunos gostaram muito do filme
e, não fossem os limites de espaço, muitos outros trabalhos
mereceriam também aqui lugar de destaque.

Recensão filme «Chocolat»

Filme “Chocolate” – Análise crítica

A semeadora de
mudanças

O

filme “Chocolate”
é
um filme
intemporal e de
grande valor a nível ético e moral. A
história centra-se no
vento e em Vianne
Rocher, que se debate com
as tradições, se deve ou não
segui-las.
Vianne Rocher é uma mulher muito à frente no seu
tempo, quando chega a uma
pequena vila conservadora
e ainda muito enraizada nas
suas tradições: ela enfrenta
dois grandes problemas.
O primeiro foi conquistar
clientes para a chocolataria
que abriu. O Conde Paul
de Reynaud, o regente da
aldeia, homem muito preso
à religião, colocou muitas
barreiras a Vianne, sendo que muitas vezes estas
não eram diretas, mas sim
através do sermão de cada
eucaristia. Esta atitude reflete muito do que acontece hoje em dia. Por vezes,
somos levados a fazer algo
que não queríamos porque
alguém com mais poder do
que nós acha que isso é o
melhor para nós.

Este trabalho, datilografado pela aluna, encontra-se publicado na edição online do jornal.

O segundo problema de
Vianne após ter ficado algumas semanas na vila de
Lansquenet e ter chegado um grupo nómada, ela
afeiçoa-se não só às pessoas
da aldeia, que acabaram por
aceitá-la, mas também a
um desses nómadas. Vianne debate-se sobre se deve
continuar na vila ou seguir
as suas tradições. O debate
de Vianne com ela própria é
comum nos nossos dias: os
jovens e adultos procuram
saber se é melhor manterem-se fieis às tradições em que
foram educados, ou se devem arriscar e
por em prática
aquilo
que
pensam.

Para além destas
duas realidades espelhadas no filme,
existe também a
problemática da violência no casal, e,
mais uma vez, o debate da mulher sobre
o que deve fazer: denunciar
ou não? Seguir aquilo que
todos esperam dela e ficar
calada, ou expor sem vergonha o seu problema?
Todo o filme gira à volta das
tradições e se devemos ou
não quebrá-las. A história
consegue manter-se atual por
isso mesmo: existirão sempre tradições, haverá sempre
quem as queira seguir, assim
como haverá sempre quem
as queira quebrar.
Este filme foi muito bem
conseguido, dado que nos
faz pensar nas nossas atitudes, mas não o faz de uma
forma direta; fá-lo de forma
metafórica,
convidando-nos a refletir.
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Abertura

Os valores que podemos 35
destacar desta história são
sobretudo a coragem, a persistência e a união. A coragem de Vianne em abrir a
chocolataria mas também
a das outras pessoas em
mudar algumas das regras
daquela sociedade. A persistência de Vianne em continuar a lutar pelo seu negócio e, por fim, a união entre
Vianne, Annouk, Armande
e Josephine que mesmo
após diversas ameaças do
Conde Reynaud se mantiveram unidas e fortes para
mudar mentalidades.
Se tivesse que dar um outro
nome ao filme seria: ”A semeadora de mudanças”
Márcia Fontes, 10.º B

Filme | Palestra

Análise crítica do filme “Chocolate”

Viajar com o vento

Inforcef – n.71
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a
minha
opinião, o
filme “Chocolate” tem vários
aspetos importantes
que devemos considerar ao longo da
nossa vida e no dia
a dia. O primeiro
episódio do filme que considero importante é, aquando da chegada de Vianne e
da sua filha Annouk, toda
a gente as olha de lado e
o conde Paul de Reynaud
odeia que elas se tenham
mudado para a sua aldeia.
Um outro episódio que tem,
tal como o primeiro, como
valor mais importante a amizade é quando um grupo de
nómadas que viajava sempre
no seu barco, cujo líder era
Roux, chega à aldeia. Aí, todos os aldeões os “discriminam” chamando-os Ratazanas do Rio, enquanto Vianne
e Annouk, contrariamente,
vão ter com eles, socializar
e criar novas amizades. Por
fim, o terceiro e último episódio que acho importante,
é no fim, quando o vento
sopra forte como que a chamar Vianne e Annouk para
uma nova aventura, noutro
lugar; mas Vianne deita as
cinzas da sua mãe, para que
o vento as leve, pois Annouk
detesta as mudanças constantes e ambas se sentem
bem naquela pequena aldeia.
A mensagem deste último
episódio é o facto de por vezes sentirmos a necessidade
de quebrar a rotina/ tradição
e viver a nossa vida de outra
maneira.
O filme abrange quatro valores de grande importância na
sociedade atual, e são eles:
a amizade, quando Vianne
constrói novas amizades tanto com aldeões como com os
nómadas do rio e quando no
fim são todos amigos uns dos
outros e o ódio que o Conde
sente por Vianne e Annouk
acaba; a persistência, quando Vianne ao ser rejeitada
pelos aldeões e pelo Conde
continua o seu trabalho e
resiste aos ataques “maléficos” do Conde e no fim,
consegue estabilizar a sua
vida e sobreviver, ao contrário do que o Conde pensava;
a felicidade, quando todos

juntos festejam o
aniversário de Armande e quando
Vianne, Armande e
Josephine conversam alegremente na
chocolataria; e por
fim, a união, quando Vianne está decidida a ir para outro lugar
com Annouk, e na cozinha,
Josephine e muitos outros
aldeões, juntos, trabalham e
fazem chocolate, mostrando
a Vianne que gostam do seu
trabalho e que querem que
ela fique lá na aldeia.
Apesar de, pela maneira de
vestir, de agir, evidenciadas no filme e de este ter
sido lançado nos Estados
Unidos da América no ano
de 2000, penso que, a nível
de valores e da mensagem
do filme, este está bastante atual. No meu ponto de
vista, os temas abordados
foram conseguidos de uma
forma original e engraçada;
e, quanto à ética e à moral,
ensinam-nos, especialmente
no último sermão do Padre
Henri, o único que o Conde
não “aperfeiçoou” e que foi
improvisado no Domingo
de Páscoa, que não devemos
fazer aos outros o que não
queremos que nos façam a
nós, relativamente ao sucedido com o Conde Paul de
Reynaud; mas sobretudo
que seremos “julgados” por
aquilo que tivermos feito de
bom – acolhendo e aceitando os diferentes – e não por
termos renunciado àquilo
que a vida nos proporciona
em termos de alegria e, também, prazer (chocolate).
Por fim, pelo título do filme, pensamos que a história
se baseia simplesmente em
chocolate, mas na verdade
está tudo relacionado com a
Páscoa, e o período de jejum
da Quaresma. Um outro título para o filme poderia ser
“Viajar com o vento”, pois
no início da história, vê-se
a tradição de há muitos anos
atrás de viajar de lugar para
lugar, para espalhar o chocolate pelo mundo, viagens
essas feitas por Vianne e
Annouk.
Beatriz Faria, 10.º B

A versão original manuscrita deste trabalho da aluna Beatriz Faria,
publicada na página 34, foi incluída na edição impressa.

Filme «Chocolat»

O

f i l m e
“Chocolate” retrata
um romance em que Vianne
Rocher, uma mãe solteira, é
apaixonada pela cultura em
torno do chocolate e viaja
com a sua filha, Annouk,
para uma pequena cidade
(fictícia) de Lansquenet-Sur-Tannes, desenrolando-se assim toda a história em
volta desta sua paixão.
Focando-me apenas em
alguns episódios mais importantes, poderei referir o
momento em que Vianne
Rocher, já chegada à pequena cidade, decidiu abrir uma
chocolaterie e, dessa forma,
mostrou estar segura em relação aos seus valores e disposta a defendê-los mesmo
contra todos os cidadãos.
Outro episódio muito ilustrativo foi quando Vianne
defendeu Joséphine Muscat que era vítima de violência doméstica por parte
do marido e, fazendo à sua
maneira, foi contra os valores defendidos pela Igreja (matrimónio) segundo o
Conde Paul de Reynaud que
influenciava o jovem padre
Henry a “atacar” a viajante.
Para concluir, dá-se o episódio em que Vianne conhece
Roux, apelidado de “Rato
do Rio”, por viajar com a
sua comunidade num barco.
A confeiteira demonstra que
devemos fazer o que achamos melhor e não o que está
predefinido pelos outros.
Penso que o filme nos mostra o racismo e a xenofobia
manifestada ainda por muitas pessoas e grupos em relação a outras raças; mostra
também que a Igreja poderá por vezes em algumas
ocasiões ser manipulada e
não afirmar os seus valores
de verdade que se poderão
dizer subjetivos. Por fim,
mostra-nos que apesar dos
valores defendidos por nós,
devemos conheceer e respeitar os dos outros, sermos
flexíveis, mas sem renunciar aos nossos.

Com todo o visionamento
deste filme, “Chocolate”,
podemos concluir que vivemos num mundo que “roda”
em volta dos valores de
quem se consegue demonstrar mais influente e em volta das religiões e suas éticas
que muitas vezes dominam
melhor que a política. No
fundo, este é um filme que
nos leva a questionar em
muito o mundo em que vivemos, o que fazemos e, eventualmente, o que aceitamos.
Um título que de alguma
forma poderia ficar no lugar
de Chocolate é Tentação,
por terem
sido postos
vários obstáculos não
só a Vianne
como também a todos
os cidadãos
que
não
queriam resistir a este
delicioso
desejo
(o
chocolate).
Edgar Correia, 10.º B

“Vidas mudadas”

N

o meu ponto de vista, o filme “Chocolate” possui imensos episódios importantes
mas, os que eu acho mais
relevantes são estes: quando
Vianne despejou as cinzas
da sua mãe, quando o Conde
Paul de Reynaud adormeceu
na chocolaterie e não resistiu à tentação e ainda a chegada de Vianne e de Annouk
a Lansquenet. O primeiro,
em que são “largadas” as
cinzas da mãe de Vianne,
depois de terem sido “despejadas” do pote que se partiu caindo ao chão, Vianne
que as venerava, largou-as
ao
vento,
deixou-as ir
com o vento... O segundo, mostra como o
Conde não
resistiu
à
tentação
e
acabou
por se inf l u e n c i a r,
tal como os
outros, algo
que antes ele achava inadmissível: comer chocolate,
e, muito mais, numa época
como aquela, a Quaresma!

O terceiro episódio é decisivo para a vida das pessoas daquela aldeia. Vianne,
ao abrir uma chocolaterie,
numa época importante para
os cristãos, a Quaresma, altura de penitência e de não
comer doces, veio mostrar
assim a persistência, pelo
facto de estar sempre a tentar convencer os aldeões a
provarem algum chocolate, que Vianne tanto queria
oferecer e tanto queria que
provassem.
Penso que os principais valores questionados no filme
são a persistência, a união,
a amizade e a coragem. A
persistência, pois foi algo
que Vianne teve para com
as pessoas daquela aldeia,
constantemente perguntava-lhes se não queriam entrar
na sua loja e provar os seus
chocolates. Foi algo que
durou o filme todo e que levou as pessoas a pensarem
de maneira diferente sobre
as suas atitudes durante as
suas vidas. Fê-los pensar no
que realmente eram, cristãos ou pagãos. Pessoas que
dantes só ligavam à Igreja e
aos seus costumes e que, a
partir da sua vinda, começa-

ram a ver a
vida de outra forma.
A coragem,
pois foi algo muito importante nas mudanças de Vianne e de Annouk, quando
mudavam de país para país,
constantemente. E a união,
porque quando Vianne se
queria ir embora, Joséphine e os restantes aldeões
mostraram-lhe que ela fazia
lá falta, começando a trabalhar na chocolaterie. Assim,
mostraram-lhe que ela era
importante para aquela aldeia. Pelas mesmas razões,
simboliza a amizade que
Vianne conquistou naquela
aldeia. Sem ela, muitas pessoas que lá viviam nunca se
dariam bem!
Este filme vem por isso
mostrar a sociedade atual,
as divergências que existem
na cabeça de cada pessoa e
como é importante, às vezes,
ligarmo-nos às outras pessoas, diferentes. Apesar de
podemos não acreditar nelas,
por vezes elas ajudam-nos a
perceber o que “andamos” a
fazer na vida e qual o nosso
caminho.
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Tentação

Sofia Abreu Vieira, 10.º B

Empreendedorismo no CEF

O

grupo disciplinar de
ciências socioeconómicas organizou
no dia 3 de abril um encontro na biblioteca com Luís
Vieira, ex-aluno do Centro
de Estudos de Fátima e com
uma carreira no setor dos vinhos de renome e reconhecimento internacional.
No âmbito das disciplinas
de Área de Integração e Comercializar e Vender, os alunos dos cursos profissionais
de Comércio e Técnico do
Ambiente, tiveram a oportunidade de perceber como se
constrói uma história de vida
com sucesso.

Luís Veira começa por fazer
um breve percurso pela sua
história de vida dizendo que
o seu projeto pessoal assentou em ideias inovadoras que
pretendeu impor no mercado.
A experiência pessoal que
adquiriu com o avô, determinou o seu percurso tendo expandido o seu negócio para
vários países de diversos
continentes.
Alertou os alunos para o
facto de ser muito importante a tomada
de decisões
que podem
ou não dar
certo, mas o
importante
é tomá-las.
Uma decisão
não tomada
ou
adiada

leva à incompetência. Quanto menos pensarmos que as
coisas são impossíveis, mais
fácil é concretizá-las. O fator
decisivo para o sucesso de
uma empresa são os recursos
humanos que têm de ser tratados com generosidade pela
liderança.
Deixou aos alunos uma mensagem de sucesso que no
final aproveitaram para colocar as suas questões.

Ser empreendedor numa
sociedade altamente competitiva e globalizada é um
dos desafios que devemos
enfrentar no futuro. Agradecemos por isso o excelente
contributo que nos deu ao
partilhar a sua experiência de
sucesso e por nos ter ajudado
a compreender o mundo do
trabalho que exige cada vez
mais dedicação e trabalho.
Professoras Cristina Carvalho e Sandra Gonçalves

Desporto Escoolar

ATIVIDADES DE CARNAVAL

T

al como vem sendo hábito, a semana que antecede
as férias de Carnaval foi rica em atividades desportivas, sempre muito participadas e esperadas com
muito entusiasmo pelos nossos atletas.

26 de Fevereiro

2 – Mega Sprinter e Mega Km

Infantis A Infantis B

Iniciados

Juvenis

Juniores

Inforcef – n.71

Mega Sprinter – Masculinos
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José Júlio Rosa
(5.º B)

Luca Brites Silva
(7.º B)

André Pontes
(9.º F)

João Marto (11.º
B)

Paulo Santos
(11.º C)

Diogo Santos
(5.º A)

Josué Neves
Órfão (7.º C)

José Rodrigues
(8.º D)

Luís Miguel
Neves (10.º F)

Guilherme Almeida (12.º C)

Francisca Santos (5.º C)

Maria Ribeiro
(7.º B)

Erneliana Júlio
Daniel (8.º E)

Irina Lourenço
(10.º B)

Sarina Santos
(12.º A)

Cristina Carvalho (5.º C)

Inês Tomé Andrade (6.º C)

Rita Reis Roque
(8.º E)

Daniela Carvalho (10.º D)

Catarina Carreira
(12.º J)

Tomás Silva
(5.º B)

Rafael Mendes
(5.º B)

Beatriz Ferreira
(5.º A)

Laura Fonseca
(6.º B)

Mega Sprinter – Femininos

Mega KM – Masculinos
Marcelo Gameiro (9.º F)

Joaquim Batim
(10.º C)

João Francisco
Cancela (12.º F)

Mega KM – Femininos
Beatriz Santos
(8.º B)

Joana Sofia Ferreira (11.º B)

Nayara Nascimento (12º J)

Dados fornecidos pelo Prof. Júlio Rodrigues Rosa, Coordenador do Ensino Secundário e responsável pelo Desporto
Escolar

O pavilhão do CEF, transformado em pista coberta, foi
o palco destes dois eventos que se disputaram em simultâneo, criando um autêntico ambiente olímpico, ajudado
pelos insistentes aplausos da bancada quase repleta, à
medida que as provas iam decorrendo. A luta foi intensa
entre todos os atletas em busca da almejada qualificação
para a fase distrital que se disputou no dia 12 de março em
Abrantes. Eis a lista dos vencedores:

21 de fevereiro – Almeirim

1 – Corta-Mato Lezíria Médio Tejo
Cinquenta e três alunos do CEF, distribuídos pelos vários
escalões, participaram no Corta-Mato Distrital que se disputou em Almeirim, no dia 21 de fevereiro, e reuniu mais
de 2000 alunos do distrito. Com algumas participações de
destaque, a prova valeu sobretudo pela vivência desta nova
experiência desportiva, sobretudo para os mais novos.

Participantes
Infantis A
Tomás Silva – Guilherme Silva – Guilherme
Santos – Artur Oliveira
– Rodrigo Reis – João
Oliveira, todos do 5.º B

Infantis B

Salvador Sottomayor
(7.ºD)
– Miguel Gomes (7.ºB)
– Diogo Major (6.ºD)
– Sávio Lourenço (7.ºA)
– Diogo Ferreira (7.ºA)
Cristina Carvalho (5.ºC) – Rafael Reis (6.ºB)
– Beatriz Ferreira (5.ºA)
– Verónica Pereira (5.ºD) Marta Santos (6.ºD)
– Laura Fonseca (6.ºD)
– Jacinta Barros (5.ºB)
– Ana Luísa Frazão
– Inês Santos (6.ºD)
(5.ºD)
– Diana Ferreira (5.ºD)
– Maria Carvalho (5.ºB) – Margarida Marques
(7.ºB)
– Maria Ribeiro (7.ºB)

Iniciados
Alexandre Sousa (9.ºE)
– Rodrigo Neves (9.ºA)
– Ricardo Rodrigues
(9.ºA) – Ricardo Oliveira (9.ºE)
– Guilherme Rodrigues
(8.ºD) – José Rodrigues
(8.º D)
Beatriz Silva (8.ºB)
– Andreia Fernandes
(8.ºE) – Filipa Batista
(9.ºB) – Leslie Reis
(8.ºD) Erneliana Daniel
(8.ºE) – Mariana Januário (8.º D)

Juvenis

Juniores

– António Pereira (11.°B)
– Raul Santos (9.ºC)
– Joaquim Batim (10.ºC)
– Ruben Gomes (11.ºB)
– Hugo Oliveira (9.ºD)
– Filipe Silva (11.º D)

– Estéfano Pinto (10.ºF)
– João Cancela (12.º F)
– Tiago Vieira (12.ºI)
– Duarte Fortunato (11.ºB)
– Ivan Marques (12.ºF)
– Luís Carrego (10.ºG)

– Catarina Dias (10.ºG)
– Patrícia Pereira (11.C)
– Tânia Lopes (11.ºD)
– Márcia Rodrigues (11.º A)
– Gabriela Marto (11.º C)
– Mariana Frazão (10.ºD)

– Sarina Santos (12.ºA)
– Danielly Silva (10.ºD)
– Daniela Anastácio (12.ºE)
– Joana Fazenda (12.ºE)

Balanço

Segundo ano da

26.º Programa – 1 fevereiro de 2014

T

AMBÉM no segundo período deste ano letivo, a TVCEF prosseguiu a
sua atividade de cobertura regular de todas as atividades que integraram
ou enriqueceram a formação da comunidade educativa: não só visitas de
estudo e ações de formação, mas também os momentos que assinalaram de
forma mais intensa e profunda o andamento do ano, com destaque para o III Sarau
Cultural e as 2 sessões do Festival Chuva de Estrelas, com publicação integral. Dos
5 programas produzidos, enumeramos aqui as peças com a introdução que tiveram
dos alunos(as) que lhes deram rosto e voz. Esta síntese oferece ao mesmo tempo uma
breve panorâmica de quase todos os eventos da vida escolar nos primeiros três meses
deste ano.

25.º programa – 15 janeiro 2014
sempre atento e original na
busca de novos enquadramentos de imagem. Tudo
improvisado, em direto…
4 – Escola Digital. No dia
9 de janeiro, um grupo de
professores do CEF recebeu
formação acerca da Plataforma Escola Virtual, da Porto Editora, estimulante para
professores e para alunos.

1 – AF Funcionários do
CEF. «Comunicação e relações interpessoais» foi o
tema de uma ação de formação em que participaram os
funcionários do CEF, dinamizada pela Dr.ª Ana Paula
Santos. Foram numerosos os
«ensinamentos» recolhidos
numa manhã fria de dezembro para, entre outros objetivos, tornar «eficazes as relações interpessoais» e «adotar
comportamentos e atitudes
favoráveis à motivação dos
elementos de uma equipa».
2 – Livros que fizeram
História – 1. Dezasseis «gigantes» da Cultura Mundial,
com as obras extraordinárias

que fizeram história ou mudaram o seu curso ao longo dos séculos, estiveram
presentes na Biblioteca do
CEF, na primeira semana
do segundo período. Centenas de alunos e professores
aproveitaram esta iniciativa
da Editora Santillana para
encontros aproximados, e até
divertidos, com as obras expostas e os seus autores.
3 – Livros que fizeram
His♥○tória – 2. Sobre a Exposição «Livros que fizeram
História», apresentamos um
trabalho realizado durante a
visita efetuada por uma turma do 12.º Ano: o Frederico deu a cara nos papéis de
condutor e entrevistador dos seus
colegas, convencendo-os a responder a perguntas
simples para respostas difíceis. E o
divertimento, bem
como a própria
inversão de papéis
foram… o que se
pode ver. Por detrás da câmara…
Pedro Casinhas,

5 – Eco minuto. – Medronheiros no Dia Mundial da
Árvore (ou Dia Internacional das Florestas), 22 de
novembro. Os 25 alunos do
11.º I (Gestão Ambiental)
participaram na campanha
de replantação de centenas
de medronheiros em Fátima. O convite veio da Junta
de Freguesia de Fátima para
comemorar o Dia da Floresta Autóctone. Por lapso involuntário da nossa parte, a
peça, atempadamente preparada, «esquivou-se» a entrar
no programa de dezembro:
as nossas desculpas.
6 – Baú das Memórias. No
número de hoje desta rubrica
de sucesso apresentaremos
uma paródia do programa
igualmente famoso (em finais do século passado)
«Herman Enciclopédia»: o
divertimento foi recriado em
1997/98 por alunos do 12.º
D, na disciplina de Técnicas
de Tradução de Francês; imagens e edição, como habitualmente, são uma proposta
do Prof. Francisco Mendes,
professor dessa disciplina.

1 – Semana da Liberdade de Escolha da Escola
[SLEE]. Uma Semana para
refletir sobre o direito das famílias a escolherem a escola e
o projeto educativo que desejam para os seus filhos: sob o
lema «Liberdade de Escolha
da Escola», a Confederação
Nacional da Educação e Formação dedicou a este tema
uma semana inteira de reflexão e atividades para criar
um movimento que envolva
toda a sociedade na discussão e defesa deste direito.
Realizando um dos eventos
propostos, o CEF aderiu à iniciativa, que terminou ontem,
em Lisboa, com a 1ª Conferência da Liberdade de Escolha da Escola, no Colégio
S. João de Brito, em Lisboa.
Neste dia, estiveram presentes Paulo Portas (vice-Primeiro-ministro),
João Casanova (Secretário de Estado do Ensino e da Administração
Escolar), David Justino (presidente
do Conselho Nacional de Educação), João Alvarenga (presidente
da CNEF), Manuel Esperança (presidente do Conselho das Escolas),
representantes de todos os grupos
parlamentares, entre outros intervenientes.

ro, várias dezenas de alunos
do 3.º Ciclo e do Secundário. Tendo lido e estudado
as obras A Ordem do Poço
do Inferno, de Nuno Matos
Valente, e Sul, de Miguel de
Sousa Tavares, a prova foi
enfrentada com prazer e desportivismo e seis alunos carimbaram o passaporte para
a prova distrital, tendo em
vista a final, em Lisboa, no
próximo mês de junho.
4 – Olimpíadas da Matemática. No mesmo dia em
que se realizou a primeira
prova do Concurso Nacional
de Leitura, decorreu também, à mesma hora, a prova
regional de outro concurso,
igualmente importante: as
Olimpíadas da Matemática,
organizadas pela Sociedade
Portuguesa de Matemática.
Aqui, os concorrentes, apesar de se tratar de uma prova
regional, eram apenas quatro, e todos da nossa escola.
Os que ficarem apurados irão
participar na fase final que
vai decorrer em Aveiro, no
próximo mês de abril.
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2 – Avalon Theatre Compagny. Cinderella, Robin
Hood and the Riddles of
Sherwood Forest, e Macbeth
foram as peças de teatro representadas, em inglês, para
os diferentes níveis de ensino do CEF, pela prestigiosa
companhia de teatro Avalon.
À semelhança dos anos passados, esta prestigiada companhia deleitou e divertiu por
três vezes o «nosso» público
que espera voltar a recebê-la
no próximo ano.
3 – CNL. A primeira prova
do Concurso Nacional de
Leitura reuniu na Biblioteca
do CEF, no dia 15 de janei-

5 – Dia em Memória do
Holocausto. Com um minuto de silêncio em memória
de milhões de pessoas que
foram vítimas do Holocausto, precedido por uma breve
comunicação dirigida à comunidade pelos alunos do
Clube de História, o CEF comemorou, no dia 27 de janeiro, uma data instituída pelas
Nações Unidas que relembra
os horrores do Nazismo e a
libertação dos prisioneiros
do campo de concentração
de Auschwitz-Birkenau, na
Polónia, em 1945.

TVCEF

27.º Programa – 15 fevereiro de 2014

6 – Escola de Dança. Pelo
segundo ano consecutivo,
em outros tantos de existência, a escola de dança
“B Ballet”, sob a orientação
da professora Neuza Neves
e em parceria com o CEF,
abriu as suas portas para
mais uma aula aberta. Esta
sessão teve como objetivo
dar a conhecer ao público
em geral como funciona uma
aula de dança, principalmente nos pormenores que não
são visíveis nos espetáculos.

Inforcef – n.71

7 – 6.º Ano em Lisboa:
Ulisses + Coches. Num dia
inteiro passado em Lisboa,
os alunos do 6.º ano acompanharam Ulisses na sua
viagem de regresso a Ítaca,
na representação teatral a
que assistiram no auditório
do Colégio Pedro Arrupe. De
40 tarde, visitaram o Museu dos
Coches passando idealmente
dos factos narrados por Homero no poema épico Odisseia, para a História de Portugal, evocando alguns dos
seus momentos mais marcantes até ao fim da Monarquia.
8 – LOURINHÃ. No âmbito da disciplina de Biologia
e Geologia, duas turmas do
10.º Ano visitaram o Museu
da Lourinhã e deslocaram-se
depois às praias da região,
para poderem ver, observar
e reconhecer estruturas geológicas importantes para a
compreensão e o conhecimento do nosso planeta.
9 – Minuto Verde | Hastear
da Bandeira. O Programa
Internacional Eco-Escolas
pretende encorajar ações
e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pela
escola, no âmbito da Educação Ambiental. Neste contexto, o CEF conseguiu, mais
uma vez, alcançar a Bandeira
Verde Eco-Escolas referente
ao ano letivo de 2012/2013,

demonstrando ter seguido a
metodologia do programa,
bem como capacidade de
trabalho e empenho em todas
as atividades desenvolvidas
pela comunidade escolar.
10 – Prémios na Ludoteca.
Há oito anos que a Ludoteca
proporciona torneios de jogos de mesa e, aproveitando
as horas de almoço, os alunos enchem aquele espaço
por completo. São amigos e
adversários; conhecem-se e
ocultam táticas; participaram
uma vez e voltam sempre.
11 – Baú das Memórias. A
rubrica Baú das Memórias
propõe-nos hoje uma galeria
de rostos de há vinte anos: e
não duvidamos que se trata,
mais uma vez, de uma aposta
vencedora do prof. Francisco
Mendes, que convida os telespetadores a mergulharam
na história do passado para
descobrirem no «real quotidiano» de hoje a beleza e
poesia dos anos que viveram
no CEF.
12 – Portucel/Soporcel. No
dia 14 de janeiro, no âmbito
da disciplina de Física, os
alunos das turmas D e I do
12.º Ano participaram na visita de estudo ao grupo Portucel/Soporcel, líder europeu
no setor de papéis finos de
impressão e escrita, situada
em Lavos (Figueira de Foz).
Após uma amável receção,
os alunos tiveram a oportunidade de conhecer todo o
processo de fabrico do papel
e visitar as máquinas em plena laboração.

1– Ação de Formação |
Educação Intercultural. A
diversidade na nossa sociedade é um fator estimulante
para quem tem a tarefa de
educar mas representa, sobretudo, uma oportunidade
de enriquecimento, crescimento e valorização, global
e individual: esta foi uma
das conclusões da ação de
formação sobre Educação
Intercultural, realizada no
final do primeiro período, na
biblioteca do CEF. A data (11
de dezembro de 2013) coincidiu, por mero acaso, com
a atribuição a dez escolas do
país, entre as quais o CEF, do
Selo de Escola Intercultural.
2 CNL – II ciclo. A fase concelhia do concurso nacional
de leitura destinada aos alunos do 2º ciclo decorreu no
dia 5 de fevereiro. O Rapaz
da Bicicleta Azul, de Álvaro
de Magalhães, foi a obra estudada. Vamos ver e ouvir os
concorrentes…
3 – Chuva de Estrelas. No
momento que se segue vamos dar lugar
à música. Aconteceu
no dia 31 de janeiro
no auditório da nossa
escola, perante uma
plateia composta por
alunos e professores
do 2.º ciclo. Tratou-se da seleção das
canções para a habitual Festa da Música. No final, o júri
escolheu as 11 canções que considerou
melhor apresentadas
e interpretadas. E
depois de selecionadas as canções, resta
esperar que se lhes juntem as
do 3.º ciclo para a disputa no
dia 4 de abril.
4 – Perigos utilização indevida da Internet. Sobre um
tema de grande atualidade,
Riscos de uma utilização
indevida da internet, depois das ações de formação
da GNR direcionadas aos
alunos do Ensino Básico, o
departamento de Português
realizou uma sessão de informação e sensibilização para
os alunos do Secundário: as
informações, e os alertas, foram transmitidos aos alunos
por inspetores da Brigada do

Crime Informático, do Departamento de Investigação
Criminal, da PJ de Leiria.
5 – Viagem do Clube de Inglês a Londres. No dia 27 de
fevereiro de 2014, 49 alunos
do CEF, do 9.º ao 12.º ano,
partirão rumo à cidade de
Londres, acompanhados por
um grupo de professores e…
por uma grande expectativa!
Durante 4 dias, visitarão locais emblemáticos da capital
inglesa e terão oportunidade
de vivenciar o verdadeiro
London spirit. À medida que
a data se aproxima, fazem-se
os últimos preparativos.
6 – Higiene Postural. Formação em higiene postural:
como distribuir o peso dos
livros na própria mochila,
como transportá-la e compreender a importância de
um uso equilibrado deste
suplemento indispensável do
estudante, eis o que aprenderam os alunos do 5.º Ano nas
sessões de formação promovidas pelo NES em parceria

com o CSF.
7 – Jogos Tradicionais no
CRIF. No dia 7 de fevereiro,
os alunos do Curso Profissional de Animação Sociocultural (12.º J) deslocaram-se
ao CRIF com o objetivo de
organizar uma atividade de
jogos tradicionais e proporcionar aos utentes do Centro momentos de alegria e
divertimento. A iniciativa
fazia parte de um dos módulos da disciplina «Área de
Expressões», “o Jogo”, e foi
coordenada pelo professor
de Educação Física, João
Sérgio Sousa. A reportagem

é da aluna Adriana Formiga.
8 – ECO-MINUTO 8. – Ano
Internacional da Agricultura Familiar. Desde meados
da década de 50 do século
XX que a FAO implementa o
chamado Ano Internacional
da Agricultura Familiar. No
Eco Minuto deste programa
vamos conhecer a temática
escolhida para 2014. Trata-se
de conhecer – e reconhecer –
a importância da agricultura
familiar e dos pequenos agricultores, em áreas tão diversificadas como a erradicação
da fome e da pobreza, a segurança alimentar e nutricional,
bem como melhorias, quer
dos meios de subsistência,
quer da gestão dos recursos
naturais e proteção do meio
ambiente.
9 – Baú das Memórias|17.
Aïe… Les Hommes. Neste
número, vamos reviver um
estranho concurso cheio de
suspense e ingredientes picantes… realizado em 1999,
em ambiente quase aquático,
e com o charme próprio da língua francesa para veicular
sentimentos e aspirações de amour… Aïe
Les Hommes!
10 – Porta nova da
Biblioteca. Chegámos quase ao fim
desta emissão, mas
não podemos deixar
de referir ainda mais
uma melhoria introduzida nas nossas
instalações: a nova
porta da Biblioteca,
que resolve o problema do ruído que
a original produzia
quando não era cuidadosamente acompanhada, ao
abrir e fechar. No dia 5 de
fevereiro, a substituição foi
feita por funcionários da empresa que a realizou – com
rapidez e mestria, e a supervisão do senhor Zé Manuel,
responsável pelos serviços
de manutenção do CEF. Desta forma a Biblioteca ganhou
mais luz e, sobretudo, maior
transparência e visibilidade
do – e para o – espaço exterior.

TVCEF

1 – Caminhada da Paz. Quatro figuras de relevo do desporto nacional associaram-se
à iniciativa organizada pela
3ª vez em Fátima para sensibilizar a comunidade para a
prática saudável da atividade
desportiva e divulgar a Corrida e Caminhada da Paz, no
dia 9 de março: foi com estes
propósitos que a AE acolheu e
apresentou mais uma vez, no
auditório da nossa escola, tão
grandes referências do desporto nacional.

tudo ao complexo industrial
de Lavos, Soporcel. Esta visita de estudo teve como objetivos: reconhecer a indissociabilidade de aspetos do
quotidiano com as ciências;
conhecer os processos químicos e físicos da produção
de pasta e da produção de papel, bem como do tratamento
de efluentes de um complexo
industrial... No final, os comentários e críticas dos alunos foram positivos, assim
como a viagem em geral.

2 – PORDATA. Três dias dedicou o Dr. Renato Antunes,
formador da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a
apresentar na nossa escola a
professores e alunos do Ensino Secundário a Base de
Dados PORDATA: foi uma
formação muito útil para
uma utilização competente
de todas as funcionalidades e
+valias desta plataforma.

6 – IST|Licenciaturas. E
como Bom filho a casa torna… no passado dia 21 os
ex-alunos Pedro Dias e Carina Fonseca, agora estudantes
do 3º ano da licenciatura de
Telecomunicações e Informática no Instituto Superior
Técnico de Lisboa, expuseram as valências do seu curso
aos alunos de Ciências e Tecnologias do 11º e 12º ano.

3 – Dia Internacional da
Língua Materna. No CEF,
assinalou-se a 21 de fevereiro
o Dia Internacional da Língua Materna, deixando que
brilhem naturalmente as línguas em que os nossos alunos
aprenderam a falar. A partir
dessa data, haverá uma maior
diversidade linguística nos
nossos espaços escolares e na
internet. Para além de alguns
apontamentos linguísticos na
cantina, os alunos encontraram também uma breve exposição sobre literatura universal na biblioteca da escola.

7 – Dia de S. Valentim. O dia
14 de fevereiro é conhecido
como Dia dos Namorados.
A Associação de Estudantes
não esqueceu a data e preferindo a expressão mais correta – Dia de S. Valentim –
organizou atividades lúdicas
e culturais que despertaram
muito interesse e adesão por
parte da comunidade escolar.
Vejamos de que se tratou…

4 – RTP/MÉDIA LAB. Entrar no mundo real da comunicação social, ver e experimentar diretamente como
se faz um jornal e contactar
na 1ª pessoa com figuras famosas da televisão … é um
privilégio raro, reservado a
poucos. Aconteceu com os
alunos do 10.º Ano, em Lisboa, na RTP e no MediaLab,
na sede do Diário de Notícias. Ninguém se sentiu defraudado nas suas expectativas e todos deram por muito
bem empregue o tempo passado na capital.
5 – Soporcel/Portucel. No
passado dia 17 de fevereiro,
os alunos das turmas A, B e
E do 12º ano, matriculados
na disciplina de Química,
realizaram uma visita de es-

8 – Eco-minuto 9. Por ser
uma Eco-Escola do concelho
de Ourém, o CEF recebeu um
convite para participar num
concurso de fotografia subordinado ao tema Água. No
Eco-Minuto de hoje, o Conselho Eco-Escola apresenta-nos
as informações necessárias
para quem quiser participar.
9 – Leirena Teatro | «Aqui
há pousio». Sem terra para
cultivar, o povo do Lugarejo é
obrigado a aceitar as condições de trabalho de um proprietário.... A peça de teatro,
representada pela Associação
Cultural Leirena Teatro, que
veio ao CEF pela 3ª vez, a
convite do Clube Arte e Cultura, é também um apelo a enfrentar as dificuldades atuais
com ousadia e criatividade.
Excertos – Separadamente,
além da peça, foi publicada
apenas no YouTube uma
síntese de 30 minutos.

10 – Maria e a boneca
Mimi. No dia 15 de fevereiro, inserida na gala de
comemoração dos 20 anos
de transplante hepático pediátrico, teve lugar mais uma
apresentação pública da obra
Maria e a boneca Mimi, da
professora Margarida Castelão Dias, ilustrada por Diana
Dias, Jéssica Coelho, Raquel
Rodrigues e Ruben Santos
– ex-alunos do CEF. A apresentação, realizada no Hospital Pediátrico de Coimbra,
na presença de numerosas
personalidades públicas do
país, esteve a cargo do psicólogo e psicanalista Eduardo Sá, conhecido do grande
público. Este livro da professora de Física e Química
no CEF tem uma finalidade
muito concreta, como ela
própria explicou na apresentação realizada em Fátima,
na Biblioteca do CEF, em
dezembro do ano passado.
Pode encontrar mais informação sobre esta obra e as
suas finalidades no blogue
que lhe é dedicado: http://
mariaeabonecamimi.blogspot.pt/
11 – Baú das Memórias|18.
A rubrica preparada pelo
prof. Francisco Mendes leva-nos desta vez ao encontro
de Carlos Filipe Gonçalves,
jornalista da Sport TV, um
ex-aluno do CEF que em
1999 participou no programa
Chuva de Estrelas, da SIC.
Vamos ouvi-lo cantar o Hino
do Clube de Francês, com
letra do autor desta rubrica e
música do seu colega, Prof.
Jorge Gonçalves.

29.º Programa – 15 março de 2014

1 – «A Poesia não é assim
tão rara» – Companhia de
Teatro EDUCA. «A Poesia
não é assim tão rara»… pois,
se não está, pode estar em
tudo quanto palpita dentro e
fora de nós. Foi esta uma das
mensagens da peça de teatro
que a companhia profissional
de teatro EDUCA apresentou
aos alunos do 3.º ciclo, no
dia 27 de fevereiro. O objetivo de incentivar à aprendizagem e prática da poesia
foi eficazmente atingido, de
forma cómica e didática.
2 – Os Maias – Companhia
«Há Cultura» – Eça de
Queirós. No dia 27 de fevereiro, a companhia de teatro
Há Cultura voltou ao CEF
para uma aula especial sobre
Eça de Queiroz destinada aos
alunos do 11.º Ano. Os atores
representaram as várias personagens da obra-prima do
nosso grande romancista, Os
Maias, e cumpriram-se todos
os objetivos da ação de formação. O humor foi também
neste caso um ingrediente
muito eficaz para a consecução dos objetivos…
3 – 5.º Ano em Óbidos. Os
alunos do 5.º ano escolheram
o primeiro dia de sol antes da
primavera para conhecerem a

fundo a história e descobrirem a beleza da vila de Óbidos. Além da visita guiada
que lhes permitiu recordar e
acrescentar conteúdos aos conhecimentos que já levavam
da escola, juntaram o útil ao
agradável na realização de
um peddy paper que foi avaliado muito positivamente
por todos os participantes.
4 – «O Raio dos Protões» |
Conferência. No dia 27 de
fevereiro, de manhã, os alunos dos cursos científicos do
Ensino Secundário ouviram
atentamente a apresentação
de uma experiência que envolveu 32 cientistas, 8 dos
quais portugueses: a determinação do raio do protão. O
trabalho foi realizado no âmbito dos detetores gasosos e 41
de estado sólido… O orador
foi o Doutor Luís Fernandes,
licenciado e doutorado em
Física na especialidade de
Física Tecnológica, investigador no Centro de Instrumentação da Facultade de
Ciências e Tecnologias da
Universidade de Coimbra e
colaborador de grandes instituições internacionais.
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28.º Programa – 1 março (27fev) de 2014

5 – Ética e Deontologia
Profissionais.
“Ética
e
Deontologia Profissionais”
foi o tema da formação dinamizada pelas orientadoras
da Formação em Contexto de
Trabalho, no dia 7 de março,
dirigida aos alunos do 12º
ano do Ensino Profissional.
O evento teve como principal objetivo esclarecer os
formandos sobre os aspetos
éticos e deontológicos do
mundo do trabalho antes de
iniciarem os seus estágios
e os requisitos necessários
para atingirem os objetivos
propostos pelas empresas
que os vão receber.

Projeto Educativo

TVCEF

Inforcef – n.71

6 – Desporto Escolar. Tal
como vem sendo hábito,
a semana que antecede as
férias do Carnaval foi rica
em atividades desportivas,
sempre muito esperadas e
participadas com entusiasmo
pelos nossos atletas. Mega
Sprinter, MegaKm, Compal
3 por 3 e Corta-Mato Lezíria
e Médio Tejo, em Almeirim,
foram as principais modalidades propostas. A TVCEF
acompanhou e registou alguns desses momentos.
7 – Eco Minuto 10 – Dia
Mundial da Água. Celebrado mundialmente desde
22 de março de 1993, o Dia
Mundial da Água foi recomendado pela ONU durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Eco-92.
Desde então, as celebrações
em todo o mundo acontecem
a partir de um tema anual, definido pela própria Organização, com o intuito de abordar
os problemas relacionados
com os recursos hídricos. O
Eco Minuto de hoje fala-nos
do tema escolhido para este
ano de 2014.

8 – PES – Educação para a
Sexualidade. Como já vem
sendo hábito, também no presente ano letivo a formação
na área da sexualidade de42 correu segundo programas e
métodos já consolidados. Sob
a coordenação do Núcleo de
Educação para a Saúde, uma
parte dessa formação é feita
em parceria com o Centro de
Saúde de Fátima e a formadora foi, mais uma vez, a enfermeira Paula Cavalheiro.
9 – Feira dos Minerais.
Nos dias 6 e 7 de março decorreu no hall do 2º e do 3º
ciclo a já habitual Feira de
Minerais, numa organização
conjunta do Grupo Disciplinar de Ciências e da empresa
Minermós. Este evento tem a
dupla finalidade de mostrar a
riqueza geológica do nosso
planeta e, ao mesmo tempo,
permitir que alunos, professores e outros elementos da
comunidade educativa aumentem as suas coleções de
rochas, minerais ou fósseis.
10 – Viagem a Londres.
A viagem organizada pelo
Clube de Inglês que levou
a Londres pelo Carnaval 60
elementos da nossa comunidade escolar correspondeu

às melhores expectativas
de todos os participantes. A
professora Célia Oliveira, da
equipa TVCEF, que acompanhou a viagem e documentou todos os seus momentos,
mostra-nos aqui alguns.
11 – Baú das Memórias|19.
A rubrica preparada pelo
prof. Francisco Mendes revela-nos hoje alguns rostos
de professores do CEF que
há 15 anos, no ambiente de
«praxe» inofensiva em início
do ano letivo, eram convidados a improvisar respostas,
sem tempo para pensar, a
perguntas surpreendentes…
12 – Finalistas 12.º Ano |
Baile de Gala – Apelo. Terminamos esta emissão com
um apelo da presidente da
Comissão de Finalistas a participar no Baile de Gala que
terá lugar no complexo turístico D. Nuno, em Boleiros,
no dia 22 de março. O sucesso deste evento é importantíssimo para os alunos, pois
destina-se a angariar fundos
para a tradicional Viagem
de finalistas... Mas esta festa destina-se a toda a comunidade escolar – incluindo
pais, familiares, amigos e
amigos de amigos dos alunos
– e será uma noite de convívio e emoções para a qual
também nós convidamos os
nossos telespetadores…

Duração dos
seis programas
horas min seg

25:
26:
27:
28:
29:
30:
Total:

00:34:33
01:02:02
00:39:46
00:48:48
00:59:24
00:49:53
03:54:43

***
Aos programas, acrescente-se a cobertura integral
do «III Sarau Cultural» e
do festival «Chuva de Estrelas» (4 emissões, publicadas
no portal YouTube):

Sarau Cultural: 1:11:41
Sessões da Festa da
Música/Chuva d○○e
Estrelas:
III Ciclo: 0:45:28
Secundário: 1:16:21
II Ciclo: 1:09:48
o que perfaz um total de
4 horas, 23 minutos e 18
segundos

30.º Programa – 1 abril 2014
(publicado no dia 30.03)

1 – Valter Hugo Mãe. No
dia 19 de março, e quando
se comemoram os 800 anos
da língua portuguesa, a biblioteca escolar recebeu o
autor, poeta e músico Valter
Hugo Mãe, nascido em Angola e crescido em Paços de
Ferreira e Vila do Conde.
O Autor de “O remorso de
Baltazar Serapião”, vencedor do prémio literário José
Saramago, e de muitas outras obras (O apocalipse dos
trabalhadores, A máquina
de fazer espanhóis, Filho de
Mil Homens), além de escrever regularmente nas principais revistas, veio ao CEF
apresentar a sua mais recente
obra, intitulada «Desumanização».
2 – Sarau Cultural. Com
o envolvimento de vários
clubes, biblioteca escolar e
grupos disciplinares do CEF,
realizou-se no dia 28 de março o III Sarau Cultural, subordinado ao tema “O Poder
da Palavra”. Com o objetivo de oferecer a um público
numeroso e exigente uma
«perspetiva diacrónica da literatura portuguesa e franco
inglesa», o programa incluiu
obras maiores da literatura e
da Arte, desde a Idade Média
até à época contemporânea.
Entre os diferentes intervenientes no sarau, destacamos
os elementos do Clube de
Arte e Cultura e os escritores Cármen Zita Ferreira,
Nuno Matos Valente e António Martins… O espetáculo
foi coordenado por Marlene
Frazão, coordenadora do
Clube de Português.
3 – Gil Vicente – Auto da
Barca. O Mosteiro dos Jerónimos, para assistir à representação do Auto da Barca
do Inferno, de Gil Vicente e
o Pavilhão do Conhecimento, para dar azo a novas descobertas, foram os locais que
levaram as turmas do 9º ano
a visitar Lisboa, no passado
dia 14 de março.
4 – Campeonato Super T-Matik. Saber muito bem a
tabuada, dominar as regras
das operações básicas da
matemática e ser ágil no raciocínio lógico são fatores
essenciais no cálculo mental.
Vários alunos do 2.º e do 3.º

ciclo puseram à prova as suas
capacidades neste âmbito, em
mais um campeonato de SuperTmatik de matemática. O
Prof. João Paulo acompanhou
os diversos momentos desta
importante competição.
5 – Concurso de Leitura
do concelho de Ourém. As
alunas vencedoras da 1.ª fase
interna da prova do Concurso de Leitura para o 2.º ciclo
foram no dia 12 de março a
Ourém representar o CEF na
fase concelhia desse Concurso: todas revelaram ser excelentes leitoras, respondendo
com convicção às questões
colocadas, sobre duas obras:
A Ordem do Poço do Inferno
e Dentes de Rato. No final,
a Mafalda Guido, do 6.º D,
classificou-se em 2.º lugar
6 – Dia com o Rebanho. No
dia 20 de março, em plena
comemoração da chegada
da Primavera, os alunos do
Curso Profissional Técnico
de Gestão do Ambiente tiveram um dia de aulas diferente: foram conhecer de perto
o rebanho de cabras que pertence à Junta de Freguesia de
Fátima.
7 – Ecominuto | 11 Hora
do Planeta 2014. A Hora
do Planeta é uma iniciativa
celebrada em todo o mundo
desde 2007 que convida cada
um de nós a dar o seu contributo para salvar o planeta
Terra. A proposta é da organização não-governamental
World Wide Fund for Nature,
conhecida pela sigla WWF,
ou Fundo Mundial para a Natureza. O Eco Minuto de hoje
mostra-nos a importância de
celebrar este dia, como forma
de compromisso de preservação da nossa Aldeia Global.
8 – Física – Uma aula diferente. Numa aula de Física de 10º ano, para estudar
algumas possibilidades de
aproveitamento da radiação
solar na Terra, os fornos solares estiveram presentes…
e funcionaram lindamente.
Foi também estudado o aproveitamento da radiação solar por painéis fotovoltaicos
para produzir “eletricidade
solar”: foi uma excelente forma de conjugar teoria e comprovar de imediato os resultados práticos. Bom apetite!

9 – Futurália. “Os alunos
do 12º ano visitaram, no
passado dia 26 de março, a
maior Feira de Educação,
Formação e Orientação Educativa em Portugal, na FIL
de Lisboa – a FUTURÁLIA.
A TVCEF esteve presente
no evento. Vamos ver como
foi!”
10 – Baile de Gala. Foi um
sucesso o Baile de Gala organizado pelos alunos finalistas do 12.º ano no dia 22 de
março, no complexo turístico
D. Nuno, em Boleiros, como
aqui anunciámos na passada
emissão. O êxito da iniciativa deve-se não só à presença numerosa de alunos e
professores, mas sobretudo à
qualidade do espetáculo e ao
ambiente de camaradagem e
boa disposição que os organizadores souberam imprimir
ao evento. Ninguém deu por
desperdiçados o tempo e o
contributo que proporcionaram dessa forma à Viagem de
Finalistas dos alunos que em
breve se despedirão do CEF
com mais uma recordação
que irão certamente guardar
na memória para sempre.
11 – Almoço 12.º H. No dia
21 de março, último dia de
aulas antes do estágio que
iriam iniciar no dia 24, os
alunos do 12.º H quiseram
saborear antecipadamente o
que significa terminar o longo ciclo de estudos escolares
e juntaram-se para um almoço de confraternização para
o qual convidaram os professores, que não faltaram ao
encontro.
12 – Baú das Memórias|20.
E terminamos convidando mais uma vez os nossos
telespetadores a evocar o
passado, mergulhando no
«Baú das Memórias», o número de hoje da rubrica do
Prof. Francisco Mendes vai-nos… assustar: não consta
que numa piscina escolar os
alunos, ou atletas, tenham o
privilégio (ou o pesadelo) de
sobreviver e competir com
um requin… ou seja, um tubarão!
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CHUVA DE ESTRELAS 2014
Em cima: Alexandra Francisco (6.º B), Mariana Lopes (8.º A)
e Ana Sofia Cunha (11.º H), vencedoras nos três escalões

