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LER OU NÃO LER 
(Literatura ou Morte) 

1. No dia 21 de Março, na formosa vila de 
Ribeira de Pena, nasceu um livro de poesia 

chamado “Inquietação de Barcos”. Foi 
apresentado por Daniel Abrunheiro 

(jornalista e escritor). Sobre a obra, ele 
disse (entre outras coisas) que se tratava 

de um livro com luz dentro. E rematou com 
uma hipérbole: “Experimentei fechar a luz 

do candeeiro e, durante toda a noite, o livro 
ficou a brilhar no escuro.” 

2. A ideia de haver luz no livro agradou-me 
muito, confesso. Em primeiro lugar, porque 

sou o autor de “Inquietação de Barcos”. 
Depois, porque é assim mesmo que enten-

do a literatura e a própria noção de arte. 
Objectos com luz dentro. E gente que 

precisa de arte porque precisa de se ilumi-
nar - e de tornar menos noite a vida onde 

habitualmente reside. 

3. Às obras literárias (à narrativa, ao drama, 
à poesia) vamos buscar o quê?  

3.1. Antes de mais, palavras. Modos de 
dizer suficientemente claros, suficientemen-

te satisfatórios, suficientemente fiéis.  

 3.2. Narrativa, por exemplo. Às vezes, é 
preciso percorrer uma história inteira - para 
percebermos o exacto sentido de uma dor, 

de uma paixão, de uma esperança.  

 3.3. Poesia, por exemplo. Às vezes, é 
preciso dançar ao ritmo de versos, jogar o 
complexo jogo das metáforas, resistir ao 

embaraço dos símbolos – para inaugurar-
mos sentidos, quero dizer, para aumentar-

mos o alcance da linguagem humana.  

 4. Drama, por exemplo. Às vezes, é preci-
so viajarmos de personagem em persona-

gem, no labirinto de palcos que são o 
mundo – para nos encontrarmos com a 

visão do dramaturgo, que talvez seja afinal 
também a nossa (ou não). 

5. A leitura implica o investimento desse 
bem precioso chamado tempo. É quase 
sempre um prazer, mas é também, não 
poucas vezes, um sacrifício. E a cada 

instante é um desafio, um teste à nossa 
inteligência (e à nossa paciência). 

6. Isto significa que a leitura é, digamos 
assim, subir a montanha de nós. Até ao 
cimo, se possível. Como aliás se passa 

com o conhecimento (e, no cume da metá-
fora, com o saber). 

6.1. Durante muitos anos, fui enganado por 
vários docentes de Língua Portuguesa, que 

me ensinaram (sobre a leitura de obras 
literárias) que se tratava de descobrir o 
segredo do pensamento e das emoções 

dos senhores autores. Sei agora que tal é, 
para não dizer falso, muitíssimo incompleto. 

[P.10]                   
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DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

Equipa da Biblioteca Escolar: 
Professores: Clara Póvoa, José Paixão, Paulo Melo e Rui Costa. 
Funcionários: Conceição Sacarrão e Fernanda Cravo. 
Professores Colaboradores: Almira Mateus, Esmeralda Rodrigues, José Coelho,     
José Ramalho,  Lorival Parente, Kathleen Santiago e Sofia Cartaxo. 
Colaboração neste número: 
Professores: Carlos Catarino, Joaquim Jorge, Leonor Melo, Lurdes Boavida,      
Manuela Miranda e Mário Oliveira. 
Alunos: Alexandre Mendes, Ângela Guerra, Carolina Paixão, Gil Rodrigues, Joana 
Santos, Lúcia Moleiro, Maria João e Marina Ferreira. 
Encarregados de Educação: Luís Cruz e Rui Costa. 

NUTRIÇÃO NO DESPORTO 

novidades 

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS... 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA 

Gestão das Organizações 

ELECTRÓNICA DIGITAL 
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EDITORIAL    
Estamos, neste momento, a ini-

ciar a comemoração dos 10 anos 
da entrada da nossa Biblioteca na 
Rede de Bibliotecas Escolares 
(1997 - 2007). 

A RBE foi lançada em 1997, após 
a publicação do Relatório - Síntese 
“Lançar a Rede de Bibliotecas 
Escolares” (1996), um estudo feito 
pelo grupo de trabalho criado em 
1995, do qual fizeram parte Isabel 
Veiga (coordenadora), Cristina 
Barroso, José António Calixto, 
Teresa Calçada e Teresa Gaspar. 
Esse trabalho debruçou-se sobre a 
realidade portuguesa da altura, em 
termos das  Bibliotecas então exis-
tentes, tendo o mesmo traçado as 
grandes linhas de orientação para a 
criação de uma verdadeira Rede de 
Bibliotecas Escolares Nacional. 

Dez anos após o seu início, a 
Rede de Bibliotecas Escolares 
integra já 1869 escolas, das quais 
837 pertencem ao 1.º Ciclo e 1032 
são EBI e EB 2,3 e Secundárias. 
Actualmente existem três tipos de 
candidatura à RBE: concelhia (para 
concelhos previamente selecciona-
dos de acordo com critérios técni-
cos),  candidatura nacional (para 
escolas que desenvolvem experiên-
cias significativas) e candidatura de 
mérito para projectos inovadores. 

Pretendemos assinalar o nosso 
10.º aniversário na RBE com várias sumário 

iniciativas dirigidas a toda a comuni-
dade escolar e extensivas à comu-
nidade educativa, a partir deste 
mês de Maio até Dezembro de 
2007. 

Em Maio assinalaremos o aniver-
sário com exposições retrospecti-
vas, no átrio do bloco par; em 
Junho participaremos numa sessão 
lúdico-expressiva com as turmas do 
Curso Tecnológico de Acção Social 
do 11.º ano; o pavilhão que repre-
sentará a Escola na EXPOFACIC 
2007, em Julho, versará também o 
tema do aniversário no âmbito do 
Projecto Educativo em vigor. No 
próximo ano lectivo, a recepção em 
Setembro terá actividades neste 
âmbito dirigidas a alunos, professo-
res, pais e encarregados de educa-
ção e funcionários, de forma a dar a 
conhecer à comunidade educativa a 
Biblioteca Escolar, seus serviços, 
recursos e potencialidades. Final-
mente, em Dezembro, as comemo-
rações encerrarão com uma activi-
dade lúdica e artística aberta a toda 
a comunidade educativa, onde 
esperamos poder contar com a 
participação activa de actuais e ex- 
-alunos, professores, funcionários e 
encarregados de educação. 

Uma vez que este será o último 
Boletim deste ano lectivo, deseja-
mos a todos um óptimo final de 
ano, umas excelentes férias e … 
boas leituras!  � C.P. 

A CORES NA WEB PARA DOWNLOAD EM FORMATO PDF 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANTANHEDE 

COMPLEXO ESCOLAR, RUA LUÍS DE CAMÕES, 3060-183 CANTANHEDE   

TEL: 231 419 569, FAX: 231 420 340 - CONSELHO EXECUTIVO: esc-executivo@sapo.pt, www.esec-cantanhede.rcts.pt 
FOTOGRAFIA DA CAPA: CAROLINA PAIXÃO, ANTIGA ALUNA, AGRUPAMENTO - 2 / ARTES 
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Joana 11.º AV 
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SUGESTÕES DE LEITURA 

A Filha do Capitão 

novidades 

Pais Brilhantes, PROFESSORES... 

PRIMEIRO AS SENHORAS 

Juntos ao luar 

A FÓRMULA DE DEUS 

03  bib l io teca esco lar  |  maio&junho de 2007 

«As Faces Secretas das PALAVRAS» 

“Alice Póvoa é natural de Outil - Cantanhede. Frequentou o Ensino Secundário em 
Cantanhede, e o Superior em Coimbra, onde se licenciou pela Faculdade de Letras e aí 
defendeu a tese de Mestrado. É actualmente professora do quadro da Escola Secundária 
com 3.º Ciclo de Lousada. 

Este dicionário breve revela as histórias que se escondem atrás das palavras, as 
pessoas que lhes deram origem e também as transformações que os vocábulos foram 
sofrendo através dos tempos. 

Combinando o rigor da informação com o tom de humor que muitos dos episódios 
narrados suscitam, a obra desvenda os segredos escondidos no vocabulário português e 
permite ao leitor aprender com prazer muitas questões relacionadas com  o uso da Língua 
Portuguesa.” 

«25 ANOS, PALAVRAS QUE FICAM» 

“A colectânea de textos aqui e agora dados à estampa nasceu integrada num 
conjunto mais vasto de iniciativas levadas a efeito pela Escola Secundária de Canta-
nhede na comemoração das suas Bodas de Prata. 

Parece que foi ontem que professores, funcionários e alunos desta escola sonha-
vam com a anunciada mudança para a nova casa. 

Parece. Mas já lá vão vinte e cinco anos! 

Neste contexto e num acto perpassado de algum simbolismo, pretendeu-se assina-
lar a efeméride reunindo numa publicação despretensiosa vinte e cinco textos suposta-
mente literários (aceitemos a designação em sentido muito lato!), encomendados de 
forma mais ou menos aleatória a actuais ou ex-alunos, funcionários e professores com 
ligação a esta casa. […]” 

«O LIVRO DOS NEGÓCIOS, DAS ADIVINHAS...» 

“Joaquim Jorge Carvalho nasceu em Coimbra, em 1963. É licenciado em Línguas e 
Literaturas Modernas, professor do ensino secundário (Português / Francês), pertencente 
ao quadro de docentes da Escola Secundária de Cantanhede (distrito de Coimbra). […]  

Escreve pela única razão que vale a pena: não ser capaz de não escrever. […] 

O Livro dos Negócios, das  Adivinhas e dos Provérbios é o primeiro romance 
publicado por Joaquim Jorge Carvalho. Dividido em três partes (três «livros»), nele se 
edifica uma eficaz retórica (suportada numa narrativa multifacetada) que opõe o mundo 
político ao mundo poético, isto é, o chão da normalidade repetida ao voo da significação e 
da beleza. […] 

[…] Um romance sobre o amor, a amizade, a literatura e a memória, destinado ao 
sucesso editorial - e que acrescenta novidade à moderna narrativa portuguesa.” 

«Poesia Elementar» 

Alice Póvoa, Ana Costa e Ana Ferreira / Asa,  (038) / DIC 

Escola Secundária de Cantanhede / ESC,  cota: 06 / ESC 

Joaquim Jorge Carvalho / Casa de Santa Marinha, cota: 82-3 / CAR 

Ângela Gentil e Maria Laranjeira / Ed. das Autoras,  cota: 82-1 / GEN  

“Ângela Gentil Laranjeira Ralha é natural de Braga […]. Frequentou o Ensino Secundá-
rio em Braga, e o Superior em Coimbra, onde se licenciou pela Faculdade de Letras em 
Filologia Germânica. É actualmente professora do quadro da Escola Secundária de 
Cantanhede. 

Maria de Jesus Laranjeira Ralha, irmã da Ângela Gentil, é natural de Paradela do Rio 
[…]. Frequentou o Ensino Secundário em Braga, e o Superior em Coimbra, onde se 
licenciou pela Faculdade de Letras. É actualmente professora do quadro da Escola Secun-
dária da Lousã. 

Aos quatro elementos (terra / água / ar / fogo), fomos buscar o mote para glosar o 
essencial das coisas, para poder fruir o sabor das palavras, aromatizadas da poesia dos 
dias… E, da terra ao ar, imergindo o fogo no mar, quisemos soltar um eco, para a vida 
festejar!”  



SUGESTÕES DE LEITURA 

Access Macros & VBA 

novidades 

Programação com Excel para... 

Apache, Instalação, Configuração... 

Exercícios de Access 2003 & XP 

CSS, CRIAÇÃO INOVADORA DE SITES 
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«Inquirido sobre a sua raça, respondeu: 

- A minha raça sou eu, João          
Passarinheiro. 

Convidado a explicar-se, acrescentou: 

-Minha raça sou eu mesmo. A pessoa é 
uma humanidade individual. Cada homem 

é uma raça, senhor polícia. 
(Extracto das declarações do vendedor de pássaros.) 

É com esta epígrafe que Mia 
Couto, escritor moçambicano e 
uma das mais poderosas vozes da 
Literatura Portuguesa, inicia um 
dos seus livros de contos «Cada 
homem é uma raça». Esta obra 
apresenta histórias situadas na 
época colonial portuguesa em 
Moçambique. Em cada uma delas 
está presente a questão da identi-
dade, preocupação que surge nas 
diversas obras deste autor. Numa 
entrevista dada por Mia Couto ao 
Jornal das Letras de Maio de 2006 
o autor afirma: «Uma das coisas 
(...) que, aliás, venho perseguindo 
desde sempre, é a questão da 
identidade. (...) A grande possibili-
dade de sermos felizes é poder 
construir e reconstruir identidades 
múltiplas ao longo da nossa vida».  

Designando-se a si próprio como 
«um poeta que conta histórias», 
Mia Couto apropria-se da constru-
ção original africana da língua 
portuguesa para recriar a língua e 
reforçar a identidade moçambicana 
e a sua alma de modo único. Ler a 
prosa deste escritor é uma delícia 
do ponto de vista da musicalidade, 
do ritmo da frase e da profundidade 
filosófica das suas personagens, 
todas elas simples, mas tremenda-
mente humanas e vivas. A varieda-
de de situações e de problemáticas 
do ser humano em condições de 
exploração, de discriminação e 
preconceito, não impedem estas 
personagens de mostrar o que de 
melhor há no ser humano: a sua 
capacidade de sonhar e de renas-
cer apesar das piores adversida-
des.  

E é isto o que os livros têm de 
melhor para nos dar. Como dizia a 
Joana, uma leitora principiante de 
sete anos: «Sabes, Mãe, acho que 
os livros são os nossos melhores 
amigos. Dão-nos emoção, diver-
são, suspense e inquietação.»  

 E nunca é de mais a inquietação 
porque, apesar de tudo, a democra-
cia e a liberdade são uma conquis-
ta diária e permanente em todo o 
mundo. � E.R.  

 

Joana 11.º AV 

Mia Couto / Caminho,  brevemente na Biblioteca 

Joana 11.º AV 



SUGESTÕES DE LEITURA 

A Psicologia da emoção 

novidades 

Zorro, O Começo da lenda 

Capitães da Areia 

As Intermitências da Morte 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA... 
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Este é o título de uma pequena/
grande novela que nos conta a história 
terna, divertida, cómica, trágica de 
“carnaval da vitória”, o leitão que vive 
na varanda de um sétimo andar e a 
quem “os dois miúdos tratam como 
membro da família”. 

Eles alimentavam-se de peixefritis-
mo, palavra pejorativa usada pelo pai 
para se referir à fraca qualidade da 
alimentação, sempre muito repetida, 
mas a do porco é de grande qualida-
de, porque eram os restos da comida 
do hotel. Para que os vizinhos não o 
ouçam roncar, ouvem música em altos 
berros que a certa altura foi posta 
directamente nos ouvidos do animal 
para ninguém ficar incomodado e aí, 
“carnaval da vitória” passou a ser o 
ouvinte mais contínuo da rádio nacio-
nal. Noticiário, programa para jovens, 
relatos de futebol.” 

Muitas vezes irritado, o pai apelida-  
-o de burguês, porque toma banho 
todos os dias, ouve música, come 
melhor que a família e como qualquer 
cão ou gato doméstico deita-se de 
barriga para o ar, à espera das festas 
das crianças. Daí o êxito da sua visita 
à escola dos meninos e a alegria que 
provocou na garotada. 

A história é divertidíssima até ao 
momento em que o pai vai tirando as 
medidas ao porco, ameaçando que 
está na altura de o transformar em 
comida para todos. E deste modo 
começa a preocupação e ansiedade 
dos filhos, pensando na maneira de 
libertar o amigo sem incorrer na ira 
paterna. O título exprime afinal essa 
angústia: “Quem me dera ser onda” 
mais não é do que o desejo de evasão 
à dureza da realidade ameaçadora. 

É em Angola que se localizam os 
factos e a linguagem é viva e colorida, 
com um vocabulário próprio do espaço 
em que a acção decorre, fazendo-se 
acompanhar de termos político-
revolucionários que, nas circunstân-
cias em que são empregados, dão à 
novela um suporte cómico inesquecí-
vel. 

Indirectamente, é todo um espaço 
familiar, social e até escolar que é 
retratado, fazendo-nos perceber um 
mundo de desejos, carências e aspira-
ções que fazem parte do quotidiano 
das personagens. 

Esta é mesmo uma pequena/grande 
novela que merece bem o tempo que 
gastamos a lê-la.   

�  L.B.  

Manuel Rui / Asa,  cota: 821– EP / RUI 

Mª. João 12.º AV 



 

O CAÇADOR DE RAPOSAS 

novidades 

AMOR EM SEGUNDA MÃO 

A Rapariga do Lion D’Or 

Bocage: A VIDA APAIXONADA DE UM... 

100 jogos de movimento 
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10.º Aniversário da entrada da 
nossa Biblioteca na Rede de 

Bibliotecas Escolares 
Uma vez que este é o último número 

deste ano do Boletim da BE e que esta-
mos a iniciar as comemorações do 10.º 
aniversário da nossa entrada na RBE 

(Projecto apresentado em 1997 na Can-
didatura Nacional – Clara Póvoa), gosta-
ríamos de recordar, neste momento, o 
trabalho e dedicação de todos quantos, 

desde que a Biblioteca da Escola Secun-
dária de Cantanhede existe, contribuíram 
com o seu trabalho, esforço e dedicação 

para construir a Biblioteca que hoje 
temos, apresentando e implementando 

projectos como o das Mediatecas Escola-
res (1992 – Paulo Melo) e Centros de 
Recursos (1992 – Abílio Simões), pois 

sem o seu contributo essencial não 
teríamos hoje a Biblioteca de que hoje 

nos orgulhamos.  

Assim, queremos homenagear aqui todos 
os professores (dos órgãos de gestão e 
das sucessivas equipas da Biblioteca), 

todos os actuais e ex-funcionários, 
actuais e ex-alunos que sempre colabo-
raram como monitores ou como partici-

pantes no trabalho da equipa, bem como 
os pais que nos apoiaram ao longo dos 

anos.   

Correndo o risco de omitir involuntaria-
mente alguns nomes, recordamos aqui, 

por ordem aleatória: Lurdes Boavida, 
Raquel Blanco, Fernanda Carvalho, 

Fernanda Pena, Raposo, Américo Silva, 
Mário Rasteiro, António Bastardo, Litério 

Monteiro, Yolanda Menezes, Teresa 
Ferreira, Alice Requeijo, Leonor Reis, 

Adelaide Melo, Fernanda Cravo, Concei-
ção Sacarrão, Paulo Melo, Alice Roque, 

Abílio Simões, Mário Idílio, Aurélio Malva, 
Adérito Estanislau, Fernanda Melo, Luísa 
Neves, Providência, Manuela Monteiro, 

José Jorge, José Ramalho, José Coelho, 
Palmira Santos, Palmira Neves, Almira 

Mateus, António Cabral, Zulmira Loureiro, 
Conceição de Jesus, Licínia Louro, Tere-
sa Marques, Rosália Prior, Fátima Rodri-
gues, Ana Paula Rocha, Fátima Marques, 

Paula Duarte, Paula Neves, Esmeralda 
Rodrigues, Artur Miguel, Jaime Pereira, 
Idalina Nicolau, Sofia Cartaxo, Fausto 
Silva, Maria João Araújo, Alzira Jaria, 

Fernando Catarino, Luísa Torres, Luísa 
Vicente, Donzília Carrasqueira, Mário 
Cartaxo, Carlos Ramos, Rui Costa, 

Carlos João, Álvaro Costa, Pedro Vieira, 
Fábio Costa, Ângela Guerra, Inês Zorri-
nho, Teresa Rolo, Jessica, Carlos Costa 
e Silva, Fátima Pauseiro, Albertina Silva, 
Manuel Oliveira, Clarisse Bernardo, Luís 

Cruz, Rui Costa, José Paixão, Alice 
Gaspar e Clara Póvoa. 

[P.07] 

 



COMUNICAR 

novidades 

Inteligência emocional 

SEGREDOS IMORAIS 

DESGRAÇA 

Psicologia do envelhecimento 
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[P.06] 

Quisemos descobrir, a propósito deste 
aniversário, a forma como a comunidade 
educativa vê a Biblioteca. Questionámos, 
para esse efeito, 10 pessoas sobre as 
razões essenciais pelas quais vale a 
pena frequentar esta Biblioteca Escolar. 

 As respostas foram: 

 

1. Para estudar, procurar informação e 
ler. 

Andreia Valente (10.º AS)  
2. Para namorar com os livros. 

Rita Silva (11.º AS1) 

3. Para consultar livros e esclarecer 
dúvidas. 

Ermelinda Cera  

(Chefe dos Serviços Administrativos) 

4. Pelo bom serviço, espaço bem 
organizado e bom funcionamento. 

Aurélio Malva  

(Presidente da Assembleia) 

5. Para atingir o conhecimento e uma 
maior cultura. 

Alice Gaspar  

(PBX) 

6. Pelo atendimento simpático, 
ambiente agradável e sossegado. É 
um bom local para fazer trabalhos. 

Diana e Marina (11.º AV) 

7. Boa organização, riqueza do fundo 
documental, bom ambiente de traba-
lho e excelente atendimento. 

Litério Monteiro  

(Presidente do Conselho Executivo) 

8. Possui computadores, filmes, livros 
e outros recursos que os alunos 
podem utilizar com fins didácticos ou 
de lazer. 

Sabrina Silva, Rita Torres, Rita Valério e 
Marta Tavares (12.º CT2) 

9. Biblioteca – fonte inesgotável de 
conhecimento, ambiente agradável 
onde as pessoas se preocupam em 
fazer-nos sentir bem e realizados. 

Rui Costa  

(Presidente da Associação de Pais          
e Encarregados de Educação) 

10. Para que todos (alunos, pessoal 
docente e não docente) possam utili-
zar todo o material impresso e não 
impresso para enriquecimento pes-
soal. 

Adelaide Melo  

(Encarregada da Coordenação              
do Pessoal Auxiliar de Acção Educativo) 
 

� C.P. 
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Une association pas 

comme les autres 

Si je pouvais créer une association, 

ce serait une association pour aider 

les personnes malheureuses, tris-

tes et angoissées, en les faisant 

tout simplement rire et s’amuser, en 

les obligeant à voir autre chose que 

la tristesse. 

Mon association serait destinée aux 

petits et aux grands en difficultés 

émotionnelles, qui éprouvent la 

solitude et le mal de vivre. 

On pourrait même faire des activi-

tés culturelles et sportives. On 

pourrait aider les exclus, les sans-

abri, les SDF (Sans Domicile Fixe) 

à s’intégrer dans la société et à 

reconstruire une nouvelle vie. 

Le nom de mon association? Ce 

n’est pas important. L’urgence, 

c’est faire rire!  

� G.R.  

 

Un Rêve… 

Pour moi, la musique est un art qui 

me fascine énormément! Ma vie est 

très influencée par la mélodie de la 

musique.  Mon rêve, c’est de créer 

un club de musique, plus précisé-

ment un club de saxophone, dont le 

nom serait «SAX».  

La musique proportionne de la 

liberté, de la sécurité et de la tran-

quillité, donc je voudrais montrer à 

tout le monde la magie que la musi-

que peut nous apporter. Je com-

mencerais par enseigner les en-

fants à savoir écouter et, ensuite, ils 

apprendraient à jouer du saxo-

phone. Je pourrais aussi organiser 

un concert de la bande où je joue 

pour les stimuler. 

J’aimerais aussi créer un club de 

danse, car la musique et la danse 

ne peuvent pas se séparer. En 

propageant ces deux arts, je me 

sentirais utile à la société.  

� M.F. MJ 
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«Nasci em Maio, o mês das rosas, 
diz-se.» 

Assim começa um dos mais notá-
veis textos (autobiográficos) de 
Manuel Alegre, texto em que o 
poeta evoca o poder da Poesia na 
(sua) vida, desde o ramo maternal 
de rosas vermelhas até ao toque 
poético dos dedos da coragem na 
cela da prisão. 

«E todos os anos, quando chegava 
o mês de Maio, ou mais exacta-
mente, no dia 12 de Maio, às dez e 
um quarto da manhã (que foi a 
hora em que eu nasci), a minha 
mãe abria a porta do meu quarto, 
acordava-me com um beijo e colo-
cava numa jarra um ramo de rosas 
vermelhas, sem palavras. Só as 
suas mãos, compondo as rosas, 
oficiavam nesse estranho silêncio 
cheio de ritos e ternura.» 

«Em Maio de 1963 eu estava na 
cadeia. Dormia – como direi – 
acordado sobre cada minuto. […] 
Tinha aprendido, fisicamente, a 
solidão. Embora na cela do lado, 
alguém, batendo com os dedos na 
parede, me dissesse, como se 
fosse a voz longínqua do meu 
povo: 

- Coragem!» 

É a Poesia essa força incontorná- 

vel que adorna e alegra os dias. A 
Poesia é a linguagem dos deuses 
e, por isso mesmo, é a linguagem 
dos homens. A vida do Homem é 
permanentemente pontuada pela 
Poesia, do nascimento ao passa-
mento. 

Nascemos e a mãe canta para que 
a criança durma “um soninho des-
cansado”; aprendemos a falar e a 
utilizar os neurónios, cantarolando 
pequenas lengalengas e neumas; 
os nossos jogos e brincadeiras de 
crianças, adolescentes e jovens 
estão prenhes de textos e gestos 
poéticos; quando sentimos os 
primeiros ardores do sentimento, 
recolhemo-nos e escrevedesenha-
mos os melhores poemas de amor 
(porque são nossos e porque os 
deixamos poeticamente descansar 
no fundo de uma gaveta); cresce-
mos ao som de inúmeras cantigas 
que nos provocam emoção 
(estética, afectiva, emotiva, relacio-
nal…); constituímos família e esse 
é também um acto poético “até que 
a morte nos separe” ou “que seja 
eterno enquanto dure” (como 
defendia o poeta Vinicius de 
Moraes); e quando morremos 
ficamos – poeticamente – descan-
sando em paz. 

Curiosamente, o momento em que  

EM MAIO, O MÊS DAS ROSAS E DA POESIA E DAS VOZES 

a Poesia não é primacial é… na 
Escola, no nosso sistema de ensi-
no. Após a análise dos programas 
de Português, Cristina Mello con- 
cluiu que a o texto poético é o 
menos estudado e o menos pro-
movido no sistema de ensino lusi-
tano, em proveito do texto em 
prosa, principalmente o narrativo. 
É pena… 

Ora, a Poesia ajuda a pensar, 
ajuda a sentir, ajuda a viver, ajuda 
a saber viver, a dar sentido 
(poético) à vida, vendo nos peque-
nos gestos diários a beleza das 
coisas. 

A Biblioteca Escolar, atenta a isto, 
possui um acervo documental de 
Poesia, em material não-livro, 
assaz notável. 

Queremos, hoje, 12 de Maio (é o 
dia em que estamos a escrever, 
quiçá para comemorar mais um 
aniversário do poeta Manuel Ale-
gre), destacar dois conjuntos de 
CD’s, de produção interna: uma 
colecção de literatura portuguesa e 
outra de literatura de expressão 
portuguesa. São nada mais do que 
966 documentos, distribuídos por 
30 discos de literatura portuguesa 
e quatro de literatura da CPLP 
(Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa). São textos que 
vão do século XII ao século XXI, 
muitos deles sentidos e ditos por 
(antigos) alunos e professores da 
Escola Secundária de Cantanhede. 

Costumamos defender que uma 
boa leitura é metade de uma inter-
pretação. Por isso, às vezes, seria 
bom que nos deixássemos encan-
tar pelas vozes e sobretudo pela 
PALAVRA dos nossos (grandes) 
poetas. 

Os discos são os seguintes: 538 a 
547; 549 a 553; 604 a 618; 697 a 
700. 

«Em cada poema estou mas não sozinho 

antes de mim a língua e os que primeiro 

cantaram antes de mim 

a longa história que é a história do poema» 

(Manuel Alegre).  

� P.M. 
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 6.2. Nas obras literárias (nas obras literárias 

que valem a pena), o que encontramos 
sobretudo é a substância essencial de que 

somos feitos. Os nossos sonhos. Os nossos 
medos. A nossa memória. O nosso futuro 

apetecido. A mortalidade. A imortalidade. O 
amor. 

7. É por isso que menos nos importa, hoje, a 
circunstância - física, temporal, datada - em 
que um certo soneto de Camões foi concebi-

do (quem seria a dama inspiradora? onde 
estariam os amantes no dia dessa dor feita 

poema? como reagiu aos versos a musa que 
os versos explicavam?). Luís morreu, a dama 

morreu. Vive só o soneto. E, no soneto, o 
poeta. 

8. O que há de imortal em Luís de Camões 
está nesta possibilidade de, lendo o que 

escreveu, descobrirmos algo acerca de nós 
próprios, agora. Isto é: ideias, emoções, 

sentimentos. E palavras, claro. Palavras que 
dizem exactamente o que somos, sentimos, 
queremos, tememos. A literatura é feita de 
humanidade e de reconhecimento. Camões 
permanece porque o lemos e porque ele, 
parecendo que explica algo acerca de si 
mesmo, nos está explicando. Porque ele, 

enfim, somos nós. 

9. Fala-se, de vez em quando, de escritores 
que foram assassinados por facções, gover-
nos, regimes. Lembro-me, entre tantos, do 

pobre Lorca. Mas há actualmente modos mais 
subtis e não menos violentos de matar um 

escritor: é não o ler. 

10. Não há silêncio mais letal que este: não 
ler, não querer saber das vozes que aumen-
tam a linguagem, enriquecem a língua, inau-
guram sentidos sobre a raça humana. Não ler 
quase nunca é coisa inócua: consubstancia a 
ignorância, a brutidade e a indiferença. É um 
programa perigoso, uma arma de destruição 

maciça. 

11. Eu acredito que ler é contribuir para 
sobrevivência da humanidade.  

12. George Steiner dizia tratar-se, acima de 
tudo, de um “acto de cortesia”, como receber 

alguém em nossa casa. Assim penso tam-
bém. Um encontro com alguém ou algo (um 
autor, uma ideia, uma metáfora, um tempo, 

um lugar desconhecido) que pode salvar-nos 
da solidão. Salvar-nos do nada. 

13. Em Cantanhede, entre outros amigos, 
conheci um homem chamado Abílio que era 

padre e era professor. Lia muito, sabia muito, 
escrevia muito. Esse homem morreu, há 

algum tempo. (Entretanto, morreu também o 
meu cunhado José Manuel. Entretanto, 

morreu também o meu pai.) 

14. Que tem a morte a ver com isto da litera-
tura? Tem que é o contrário. A literatura, 

como o amor, é coisa de vivos. De vida. É em 
livros (lidos com olhos, inteligência e coração) 
que reencontro a essencial humanidade dos 
que partiram. Os livros choram por mim. Os 
livros dizem por mim o que não sei dizer por 

ser tão grande e doloroso e interdito. 

15. Dedico este texto ao Abílio. (E ao meu 
cunhado José Manuel. E ao meu pai.) Está 

dito. Está escrito. E eu estou neste texto, vivo, 
se alguém o ler. Brilhando, talvez, no escuro. 

Ribeira de Pena, 21 de Maio de 2007. 

Joaquim Jorge Carvalho    
Diário da tua ausência 
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Gosto de ti 
“Gosto de ti” é uma expressão que terá deixa-
do de ser usada? Penso que não! Talvez nos 
nossos muitos afazeres não dêmos importân-
cia às formas como manifestamos esse senti-
mento. 
Entre os jovens, os meios para manifestar seja 
o que for, incluindo os sentimentos, são muitos 
e ao alcance de um dedo. O estar-se em 
contacto (ligado) faz parte do dia-a-dia de 
qualquer jovem. Essa comunicação está 
facilitada ao máximo pelos meios que são 
utilizados: telemóvel, Internet, telefone, …
fazendo com que a distância passe a ter um 
novo significado. 
Se entre os jovens é assim, como fica a rela-
ção destes com os pais? Pode essa comunica-
ção fazer-se pelos mesmos meios? Pode ficar 
de fora o contacto físico, remetendo as rela-
ções para o campo do virtual? 
É óbvio que não sei! Agora, o que sei é que 
gosto de ti!  
Gosto de ti quando te vou chamar de manhã 
para te preparares para ires para a escola. 
Gosto de ti quando vou trabalhar para te 
proporcionar algum conforto e poder satisfazer 
alguns dos teus caprichos. 
Gosto de ti quando estou sem paciência para 
te ouvir outra vez falar daquele assunto que 
para mim estava resolvido e para o qual tu 
ainda não encontraste todas as explicações. 
Gosto de ti quando, sem perceber muito bem 
porquê, convidaste os teus amigos lá para 
casa, logo no dia em que eu tinha pensado 
fazer isto ou aquilo. 
Gosto de ti quando tu exiges que eu esteja 
presente e eu, porque as coisas não correram 
como esperava no serviço ou não lhe dei a 
importância devida, cheguei atrasado ou não 
fui. 
Gosto de ti quando tu achas que eu ainda não 
percebi que tu cresceste e que te trato como 
uma criança. 
Gosto de ti quando me preocupo com as horas 
a que te deitas, com as companhias com que 
andas (o tal interrogatório que é uma “seca”). 
Gosto de ti quando procuro que mantenhas 
algumas rotinas que são essenciais para o teu 
equilíbrio.  
Gosto de ti quando não compreendo muito 
bem o tipo de música que ouves e a forma 
como o fazes. 
Gosto de ti quando sei que vais ter teste no dia 
seguinte e estás no MSN duas horas seguidas. 
Gosto de ti quando acho que o tal namoro 
(“curte”) está a ter alguns exageros. 
Gosto de ti quando te confronto com as tuas 
atitudes. 
Gosto de ti quando me confrontas com as 
minhas atitudes. 
Gosto de ti quando vestes aquelas roupas de 
que não gosto, mas que eu próprio financiei. 
Gosto de ti quando, ao fim do dia, te procuro 
como correu o dia. 
Gosto de ti quando, à noite, vou ao teu quarto 
dar-te um beijinho. 
Cresceste, é certo, por isso tenho mais razões 
para gostar de ti. 
Gosto de ti … 
Um pai. 

� L.C.  (Associação de Pais e Encarregados de Educação) 
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PROCURA 
 

Que estranhos 

por vezes somos, 

tristes estamos 

alegres parecemos. 

Elevamos a tristeza 

em alto pedestal 

fazemos dela 

nossa igual, 

uma amarga beleza… 

Como se pode achar belo 

uma lágrima, um sofrer? 

Talvez não sejamos nós, 

mas alguém que pensamos 
ser… 

As minhas vestes 

brancas, claras, 

pretas, escuras, negras 

não sou eu que as troco! 

É esse alguém que invento 

que vive aqui dentro 

que surge em mim! 

De máscara em máscara, 

de vida em vida, 

de ser em ser 

e quem somos? 

Já não sei o que é real, 

sonho ou criação 

será a dor verdadeira 

ou uma mera invenção? 

E no findar deste papel 

tudo está encoberto, 

nada tenho por certo… 

Fui eu que escrevi 

ou outro eu que em mim vivi? 

 

� S.C.  
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A Área era artística e exigente, o 
Projecto era ousado, a gestão (de 
catorze vontades/criadores) afigu-
rava-se delicada e espinhosa, até 
mesmo para um costureiro com 
vinte anos de experiência. 

Mas lentamente o modelo foi 
ganhando corpo: o esboço, o dese-
nho, os detalhes, a perspectiva, a 
escolha dos materiais e tecidos, a 
confecção…e a dezoito de Maio de 
2007, no Polivalente da Escola 
Secundária de Cantanhede, escol-
tado por catorze olhares angustia-
dos mas embevecidos, ele desfilou, 
“lindo, leve, solto”, enleado na 
magia da música, cingido pelo 
colorido das luzes, dengoso ao som 
dos aplausos. Longo? Não. Afinal, 
discretamente entre os presentes, 
cinco olhares criteriosos e avaliado-
res aplaudiam e “notavam” o traba-
lho de todo um ano lectivo cheiinho 
de imaginação, criatividade, sonho, 
algum cansaço e seu amigo desâ-
nimo, mas muita vontade de ven-
cer. Por isso ele tinha de brilhar. 
Por isso ele brilhou no espaço 
singularmente decorado, no 
ambiente calorosamente acolhedor, 
no empenho e responsabilidade da 
organização… E o seu brilho colo-
riu de satisfação e alegria o rosto 
do 12.º AV, cintilante de orgulho 
pela obra feita, pela aprendizagem 
adquirida, pela realização do 
Sonho… 

Sim, o modelo ficou mesmo bonito! 

� L.M.  

Desfile de Moda  
Área de Projecto 

do 12.º AV 

bib l io teca esco lar  |  maio&junho de 2007 



Picachanca 
A velha oliveira não passa hoje 
de um coto mal aparado pela 
insensibilidade de uma serra. 
Em alguns instantes, reduzi-
ram-na ao que se vê: meio 

metro de tronco decapitado, 
musgoso de décadas, mas sem 

porte, sem alma, sem vida... 

Na superfície do golpe, bem se 
observam ainda as marcas da 

existência atribulada, difícil, 
arrancada a golpes de vento, 
de água e sol. Quantos anos? 

São tantos e as nervuras 
expostas engelham-se de tal 
modo que se torna difícil ava-
liar. Décadas foram, e largas, 

porventura mais de um século, 
a julgar pela cintura de cama-

das, umas estreitas, outras 
grossas como cortiços, umas 
escuras, outras claras, escor-
rendo ainda o sol dos dias lon-

gos e a ânsia de abraçar o 
mundo. 

Lembro a sua altivez, os braços 
longamente estendidos para o 
infinito, a ramaria apontada ao 
céu e a cor, agora verde, agora 
negra, por entre folhas de prata 
e ouro. Aí estão três frutos que 
salvei da sangria do desastre. 

À noite, com o ceirão atrás, 
fundo de ambos os lados, a 

tramela dava a volta e a bicicle-
ta surgia de uma bord’água 

diária: 

— Bistes o pica-chanca? 

— Bi, pois... 

— E no agarrastes o pica-         
-chanca, bô? 

— No pude. 

— Atão porquê? 

— Porque ele foi mais esperto 
qu’eu. 

Era ali, à sombra da velha oli-
veira, que o último abencerra-
gem da família dormia a sua 

sesta, no tempo da poda ou no 
tempo da impa, pela enxofra ou 

pela derrama, fizesse sol ou 
soprasse a nortada. Encostado 
ao tronco, cruzava os braços 
sobre o ventre, aconchegado   

[P.15] 
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Joana 11.º AV 
Judeus em Portugal durante ... 
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Mentes Artificiais 
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pelas batatas cozidas com sar-
dinha salgada que cozinhara na 
caldeira velha (cheia de ferru-
gem negra por fora, mas a 
espelhar por dentro) - e ali dige-
ria uma manhã de empreitada. 
Outras vezes, o resto das agu-
lhas com que atiçara o lume 
serviam-lhe de travesseiro, 
almofadado por um saco de 
linho, dobrado à medida do 
conforto possível. 

Era nessas alturas que o pica-  
-chanca aparecia, desconfiado, 
cauteloso, pronto a qualquer 
golpe de asa que necessário 
fosse. E já se aventurara a 
inspeccionar as botas de cabe-
dal e tacões e salto de madeira, 
como se ali visse uma oportuni-
dade de ninho ou refúgio noc-
turno. 

— ‘tás a ber o qu’ele me fez à 
chanca? 

— O quê? 

— Este buraco! 

Não havia dúvida: lá estavam, 
nítidas e já profundas, as pro-
vas do sono regalado, naquela 
comunhão tão próxima com o 
vinhedo, a oliveira, as aves, a 
vida... 

Era de histórias assim que a 
criança alimentava os dias, a 
fantasia, o sonho, no anseio de 
ouvir a tramela do portão, a 
música oleada das esferas do 
eixo bicípede sobre que assen-
tava o ceirão, preso ao suporte 
por tiras de borracha tesourada. 

Alguém decepou a oliveira... 
Restam duas arrancas que 
brotam das raízes. Escaparam 
porque eram inúteis, e uma 
serra que se preze não gasta o 
seu tempo em trabalhos que 
apenas à tesoura dizem respei-
to. Podá-las-ei , para que a 
memória não se apague. Quan-
to ao velho tronco, já as aves 
começaram a fazer poiso dele- 
o pica-chanca foi decerto o 
primeiro!- e ali deixam laradas 
de inconsciência, para espanto 
meu e alívio de uma dor que 
trazia atravessada.  

� M.O. Benchmarking 
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Alunos da ESC visitaram 
ExpoFCT 

Foi no dia 13 de Abril que se realizou 
uma visita de estudo dirigida às turmas 
do 11º ano da escola, com o objectivo 
de proporcionar o contacto com áreas 
científicas e tecnológicas de ponta. A 

ideia partiu de um aluno, entusiasmado 
pela diversidade e interactividade de 

actividades promovidas na ExpoFCT – 
Feira de Actividades da Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Universida-
de Nova de Lisboa –, e contou com o 
entusiasmo dos professores organiza-

dores. 

Na FCT, os alunos puderam de forma 
independente visitar os diversos depar-
tamentos e participar nas actividades 

pretendidas que decorriam ao longo de 
todo o dia, preenchendo um passapor-
te, a entregar no fim do dia, que valia 

prémios.  

As actividades propostas iam desde o 
fabrico de gelado com azoto líquido, 

audição do som dos nossos músculos 
a contrair e descontrair à sopragem do 
vidro e à programação de um jogador 

inteligente para o jogo do galo. Em 
geral, os departamentos mais visitados 
foram o de Química, de Informática, de 
Física, a secção autónoma de Biotec-

nologia e o núcleo do Departamento de 
Conservação e Restauro. Enquanto 
nos edifícios se desenvolviam todas 

estas actividades, na rua era possível, 
por exemplo, praticar escalada ou 

assistir a actuações de salsa, hip-hop, 
kizomba… 

À chegada era notório um cansaço em 
todos os participantes, mas também a 
manifestação de uma grande satisfa-

ção (apesar de terem sido tecidas 
críticas ao encerramento antecipado 

dos vários departamentos) por um dia 
muito bem passado. 

� L.M. BOSCH 
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O Sol, o Genoma e a Internet 
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Alexandre 12.º AV 

M.ª João 12.º AV 



Atlas básico das religiões 

novidades 

ATLAS DO CORPO 

Atlas de Anatomia 

MONDRIAN 

Atlas básico da Geografia Física 
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Decorreu no passado dia 9 de Maio, 
pelas 15 horas, no auditório da nos-
sa Escola, uma sessão organizada 
pela equipa TIC, subordinada à 
temática “Segurança na Internet”, em 
que interveio, por videoconferência, 
a Dr.ª Francisca Soares em repre-
sentação do CRIE (Computadores, 
Redes e Internet na Escola), secun-
dada por outras intervenções em 
presença, nomeadamente Rui Costa 
como encarregado de educação e o 
aluno Pedro Bento. 

De realçar, como novidade, que foi 
esta a primeira vez em que se utili-
zou o sistema de videoconferência 
entre o CRIE e uma escola. 

Após curto debate aberto aos pre-
sentes – alunos, pais, funcionários e 
professores – seguiu-se a apresenta-
ção da Plataforma Moodle pela Dr.ª 
Susana Pereira, professora na Esco-
la Secundária Avelar Brotero, de 
Coimbra, assunto que interessou 
particularmente aos docentes, visto 
estar prevista a instalação do Moo-
dle, no próximo ano lectivo, havendo 
inclusivamente já um grupo de pro-
fessores a receber formação nessa 
área, neste momento. Abre-se, 
assim, mais um caminho na Escola 
Secundária de Cantanhede para a 
Sociedade da Informação e do 
Conhecimento. 

No final da sessão foi disponibilizada 
a todos os presentes alguma docu-
mentação escrita em diferentes 
desdobráveis, contendo, entre outros 
elementos, um elenco de conselhos 
diferenciados, conforme o público-    
-alvo, relacionados com a Internet 
segura.  

� C.C.  

Segurança na 
Internet em debate 

na Escola 
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das por alunos e quatro por profes-
sores com a colaboração de ex-       
-alunos.  

   Divulgámos duas visitas de estudo, 
uma de EMRC (Educação Moral e 
Religiosa Católica) a Toledo e outra 
à ExpoFCT a Lisboa. 

   Divulgámos os seguintes eventos: 
Sessão Solene de Abertura do Ano 
Lectivo de 2006 / 2007; Acção de 
Formação sobre Metodologias de  
Trabalho e de Projecto; MIT|Portugal 
- professores MIT vão à escola; 
Semana Nacional da Leitura 2007; 
Debate sobre Segurança na Internet; 
Desfile de Moda - Apresentação do 
trabalho final de avaliação da discipli-
na de Área de Projecto do 12.º AV. 

   Publicámos ainda: dois textos 
sobre Bibliotecas; quatro textos (dois 
em francês) elaborados por alunos e 
um por um encarregado de educa-
ção; seis poemas, quatro elaborados 
pelos alunos nas aulas de Francês e 
dois elaborados por professores; 
dois comentários sobre filmes um 
dos quais elaborado por um profes-
sor; três letras de canções e quatro 
comentários sobre CD’s, dois da 
responsabilidade de alunos e os 
restantes da responsabilidade  de 
um professor. 

   Divulgámos doze sítios da Internet 
(sobre ciências / saúde, cultura /  
museus, design, arquitectura, música 
e Rede de Bibliotecas Escolares) e 
respectivos comentários (elaborados 
por cinco professores e três ex-          
-alunos da Escola). 

   Publicámos, nos quatro números 
do Boletim, cinquenta e sete fotogra-
fias de actividades desenvolvidas 
pela Escola, no corrente ano lectivo. 

   Contámos com a colaboração dos 
professores (quatro) e funcionárias 
(duas) que compõem a equipa da 
Biblioteca Escolar, assim como dos 
professores colaboradores (sete).  

   No total tivemos a colaboração 
activa de doze professores, quatro 
antigos professores (dois deles na 
reforma), vinte e um alunos, seis ex- 
-alunos (três ainda estudantes no 
ensino superior e três já licenciados) 
e de um encarregado de educação. 

   A Equipa da Biblioteca Escolar 
agradece a todos os que colabora-
ram na execução do seu Boletim. 
� J.P.  

Com a publicação deste número  
cumprem-se, mais uma vez, os 
objectivos previstos no Plano de 
Actividades da Biblioteca Escolar, 
no que diz respeito ao seu boletim, 
para o presente ano lectivo: publi-
cação de quatro boletins com uma 
periodicidade bimestral. O objectivo 
para 2007 / 2008 é a publicação de 
cinco boletins, com a mesma perio-
dicidade. 

Em 2006 / 2007 aumentámos o 
número de páginas do boletim, que 
passou de doze para dezasseis 
(excepcionalmente este número 
tem vinte páginas). No próximo ano 
lectivo pretendemos publicá-lo 
com, pelo menos, duas páginas a 
cores, de forma a torná-lo mais 
atractivo para o público alvo - alu-
nos, professores, funcionários e 
encarregados de educação. 

Actualmente é possível a consul-
ta, na página da Escola na Internet, 
de todos os números do Boletim da 
Biblioteca publicados em 2005 / 
2006 e no presente ano lectivo, 
com a vantagem de poderem ser 
visualizados a cores, em formato 
PDF. 

A colaboração de alunos, profes-
sores, funcionários e encarregados 
de educação aumentou neste ano 
lectivo.   

Nos boletins publicados em 
2006 / 2007 divulgámos trezentos e 
vinte livros (através da fotografia 
das capas). Publicámos comentá-
rios de trinta e três livros, dos quais  
quatro foram elaborados por dois 
professores. Divulgámos as activi-
dades da Biblioteca de Novembro a 
Junho, publicámos quatro editoriais 
e dezassete artigos escritos por 
professores (dois dos quais apo-
sentados) e por alunos (trabalhos 
finais apresentados na disciplina de 
Filosofia e produzidos no âmbito da 
Metodologia de Trabalho de Projec-
to no ano lectivo de 2005 / 2006). 
Divulgámos, através da publicação 
no boletim, trinta e dois desenhos 
de vinte alunos, feitos nas aulas da 
disciplina de Desenho. As quatro 
fotografias publicadas nas capas 
do boletins são da autoria de duas 
alunas, uma ex-aluna e um profes-
sor. 

Nos boletins publicados no pre-
sente ano lectivo publicámos oito 
bandas gráficas, quatro executa-

Humanos antes da Humanidade 

novidades 

A CHAMA DE ALMÍSCAR 

A Tempestade 

A NÁUSEA 

POETA MILITANTE 

18  
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

bib l io teca esco lar  |  maio&junho de 2007 



PROJECT 2003 

novidades 

CURSO AVANÇADO de PowerPoint 2003 ... 

Segurança em Redes Informáticas 

Word 2003 & XP 

ACCESS 2003 

19  
DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

bib l io teca esco lar  |  maio&junho de 2007 

Visitas  
de Estudo 
de EMRC 

Uma experiência sempre ansiada 

Visitas de estudo de EMRC 

Nos dias 12, 13 e 19, 20 de Abril, realizaram-se 
as visitas de estudo para os alunos de Educa-
ção Moral e Religiosa Católica. Falamos de 
visitas, e não de visita, porque, como o número 
de alunos inscritos era muito grande, tivemos 
de proceder a uma distribuição desses alunos 
em dois grandes grupos. 

Estas visitas já vão sendo um hábito enraizado, 
uma vez que, de há alguns anos a esta parte, a 
disciplina de EMRC as promove, já que elas 
constituem um momento alto na caminhada 
que os alunos têm oportunidade de fazer ao 
longo do ano lectivo.  

Desta vez fomos a Toledo, uma cidade que é 
um tesouro da Humanidade. Passear por 
Toledo é como viajar numa máquina do tempo, 
não só devido à existência de monumentos de 
todas as épocas, mas também porque a própria 
cidade é um monumento, o que justifica que, 
em1986, tenha sido considerada pela UNESCO 
como Património da Humanidade. 

Toledo é, de facto, a cidade que oferece um 
melhor resumo da história espanhola. Foi 
capital de Espanha desde a época visigótica 
até 1560, o que explica a sua arquitectura 
medieval tão impressionante. Toledo foi tam-
bém o centro peninsular de convívio mais 
pacífico entre judeus, cristãos e muçulmanos. 

Viajar até àquela cidade, passear pelas suas 
ruas, contemplar a sua catedral e os inúmeros 
monumentos que a arte dos homens foi reali-
zando ao longo dos séculos, é um privilégio 
que não mais pode esquecer-se. Além disto, a 
visita foi pensada  não só para  que os nossos 
alunos pudessem descobrir aquela “cidade-
tesouro”, mas também de forma a que pudes-
sem descobrir-se melhor a si próprios e aos 
outros.  

O convívio que se gerou e as amizades que se 
fizeram vão, com certeza, ficar na memória de 
todos! 

� M.M.  



Estamos na Web! 

www.esec-cantanhede.rcts.pt Florbela Espanca: Poesia Completa 

novidades 

RECADOS DA MÃE 

D’este viver aqui neste papel descripto 

NINGUÉM ME ENTENDE! 

PSICOLOGIA DO ADULTO E DO IDOSO 
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www.serralves.pt 

A Fundação de Serralves encontra-se 
sedeada na cidade do Porto. Esta é uma 
instituição cultural de âmbito europeu ao 
serviço da comunidade nacional, que 
promove diversas iniciativas culturais 
desenvolvidas em diversos espaços 
(Casa, Parque, Museu de Arte Contempo-
rânea, Auditório e Biblioteca), permitindo 
desta forma fomentar o debate sobre a 
arte, a natureza a paisagem, etc. 

O seu site foi desenvolvido com o intuito 
de dar a conhecer a Fundação e divulgar 
as actividades que nela decorrem, desta-
cando-se: exposições, música, dança, 
cinema, turismo cultural, colóquios, 
seminários, cursos, oficinas temáticas e 
espaços arquitectónicos. � R.C.  

www.museudochiado-ipmuseus.pt 

O Museu do Chiado – Museu Nacional de 
Arte Contemporânea encontra-se sedeado no 
centro histórico de Lisboa e reune uma vasta 
colecção de arte portuguesa desde 1850 até 
aos nossos dias. 

O seu sítio foi desenvolvido com o intuito de 
apresentar um vasto conjunto de informações 
e permitir um acesso simples a todos, incluin-
do os cidadãos com necessidades especiais. 

Das diferentes páginas do site, destacam-se: 
Exposições, Edições e o Site-Specific (es- 
paço de apresentação de projectos concebi-
dos e desenvolvidos a partir da Web. Projec-
tos inéditos de artistas interessados na 
exploração das condições estéticas, concep-
tuais e técnicas deste medium). � R.C. 

www.rbe.min-edu.pt 

Nesta página encontra-se toda a informação 
relevante na área das bibliotecas escolares, 
da responsabilidade do Gabinete da Rede 
de Bibliotecas Escolares, coordenado pela 
Dr.ª Teresa Calçada. 
Além de informações sobre o programa da 
RBE, pode aceder-se a documentos-base 
nessa área, na da literacia da informação e  
da formação de utilizadores, entre outras. 
Existe uma zona de apoio técnico, bem   
como anúncios de eventos e formação. É 
possível ainda aceder à secção Boas 
Práticas (estando este Boletim referido 
nesse ponto)  e a sítios como o do Plano 
Nacional de Leitura .  
A Newsletter e a Lista de Difusão foram as 
novidades este ano.� C.P. 


