
Editorial 

Quem somos 

A equipa de trabalho da Bibliote-

ca da Escola Secundária de Canta-

nhede é composta, no presente ano 

lectivo, por duas funcionárias, Fer-

nanda Cravo e Conceição Sacar-

rão, que asseguram o serviço de 

fotocópias, a supervisão das salas 

e o serviço de empréstimo e sete 

professores, que desempenham 

tarefas diversificadas. 

Palmira Santos tem a seu cargo a 

informatização do fundo documen-

tal (livro); Licínia Louro assegura as 

actividades de dinamização, nome-

adamente, do painel da Biblioteca e 

exposições temporárias; Paulo 

Melo é responsável pela animação 

musical do polivalente e espaços 

adjacentes, pela formação de alu-

nos em rádio e pela área de som e 

montagens de vídeo; José Paixão é 

responsável pela área gráfica, pelo 

tratamento de imagens em suporte 

digital e outros, pela organização e 

planeamento dos espaços da Bibli-

oteca e pela formação de utilizado-

res; Idalina Nicolau assegura o 

funcionamento da Biblioteca no 

período nocturno; Jaime Pereira 

tem a seu cargo a área de informá-

tica, nomeadamente, a manutenção 

dos equipamentos, as ligações à 

Internet, o apoio à realização de 

trabalhos, à informatização do 

fundo documental, bem como a 

supervisão de equipamentos de 

vídeo; Lorival Parente trata os 

artigos de revistas e jornais e orga-

niza os dossiês temáticos; Clara 

Póvoa coordena e é responsável 

pela organização, planeamento, 

realização e avaliação do trabalho 

da equipa. 

Em complemento de horário, no 

presente ano lectivo, integram o 

grupo os professores José Coelho 

e, mais recentemente, Fátima Lou-

renço Marques, apoiando as áreas 

de informatização e de organização 

de dossiês temáticos. C.P 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANTANHEDE 

A construção de uma Escola 
de qualidade pressupõe a res-
posta às variadas situações 
com que os jovens são con-
frontados, através de um con-
junto diversificado de práticas 
pedagógicas e de recursos 
educativos. A Escola tem de 
ser cada vez mais apelativa, 
com  espaços físicos agradá-
veis, adequados às novas exi-
gências curriculares; deve 
dispor de equipamentos mul-
timédia que permitam o aces-
so às novas tecnologias da 
informação e que sejam su-
porte dos conteúdos progra-
máticos, devendo, ainda, inte-
grar  recursos humanos de 
qualidade.  

Não se confinando o pro-

c e s s o  d e  e n s i n o –
aprendizagem à sala de aula, 
sentimos a necessidade de 
oferecer novas possibilidades 
de aprendizagem aos nossos 
alunos, melhorando os espa-
ços educativos, nomeadamen-
te a Biblioteca, transforman-
do-a  num centro de recursos 
multimédia, onde se encontra 
informação devidamente or-
ganizada sobre diversas áreas 
do conhecimento, podendo 
desenvolver-se  actividades de 
auto-formação direccionadas 
para a pesquisa e tratamento 
de informação em vários su-
portes, para a leitura e para a 
produção gráfica e de docu-
mentos áudio ou vídeo. P.4 

Também os professores 

MARÇO ANIMADO: 

 8 de Março:                 

Dia Internacional da 

Mulher                      Co-

memoração desta data com 

um poema alusivo ao tema 

e exposição de obras de 

autoras de diversas nacio-

nalidades. 

 19 de Março:               

Dia do Pai                         

Animação do painel da 

Biblioteca. 

 26 de Março:                    

Celebração antecipada 

do Dia do Teatro (28 de 

Março), com a representa-

ção da peça «Revolta de 

um jovem chamado Tempo 

(drama para vinte minutos 

ou mil anos)». 

A PALAVRA   

AO CONSELHO EXECUTIVO 

A construção de uma Escola de qualidade pressupõe 
a resposta às variadas situações com que os jovens 

são confrontados, através de um conjunto diversifica-
do de práticas pedagógicas e de recursos educativos.  

FEIRA DE ACTIVIDADES 2003 

P.5 . 

NOVIDADES: LIVROS 

P.2 a 8  

A PRATA DA CASA 

P.2  

SUGESTÕES DE LEI-

TURA 

P.3  

INTERNET SIM! MAS 

COM QUALIDADE! 

P.4  

VISITA DE ESTUDO  

À ARCA EUAC,  

RECER E SOTELHA 

P.6  

PERCURSOS 

VISITA DE ESTUDO À ASSEM-

BLEIA DA REPÚBLICA, CASA 

FERNANDO PESSOA E 

C.A.M.J.A.P. 

P.7  

AUDITÓRIO, 

INSTRUÇÕES  

PARA UTILIZAÇÃO 

 DO EQUIPAMENTO 

P.8  

HOMENAGEM 

AO PROFESSOR 

ADÉRITO ESTANISLAU 

P.7  



“Como Lidar com os Rapazes” 

Novidades: livros. 

“Harry Potter e o Cálice de Fogo” 

“Explicações de Português” 

“Immunology” 

“Não te deixarei morrer, David Crockett” 

A Prata da Casa 
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DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

 
Sem Ti 
            

Era diferente 

O que sentia por ti, 

Mas contigo presente 

Não me apercebi. 

 

Sem a tua essência, 

Logo desfaleci. 

Descobri com a tua ausência 

O que antes senti. 

 

Quando voltaste, 

Falaste comigo. 

Então te declaraste 

E pediste que ficasse contigo. 

 

Foi tão inesperado 

O pedido que fizeste, 

Foi tão desesperado 

O olhar que me lançaste... 

 

Fiquei confusa 

Naquele momento. 

E por tua causa, 

Perdi o alento. 

 

Não aceitei 

O teu pedido 

E, como neguei, 

Ficaste ferido. 

 

Agora, sei que errei. 

Estou arrependida 

Da dor que te causei 

E pela saudade sou perseguida. 

 

Consciente deste sentimento, 

Não consigo enfrentar 

Este sentimento… 

...O teu olhar. 

 

                                                                                                           
Oliveira  12º 1E 

De 6 a 13 de Fevereiro, decorreu o passatempo «Também podes ser poeta», com o 
intuito de animar o painel alusivo ao Dia de São Valentim (14 de Fevereiro). E 
como o Homem não vive só de trabalho e de estudos, mas também de amor e 

água fresca, alguns alunos puseram mãos à obra e revelaram a sua veia poética, 
tal como o comprovam os três poemas seguintes. L.L. 

 

Linda de encantar 

Esta bela menina, moça… mulher 

Que por tão linda me fez amar 

Quase sem me aperceber. 

Olhos da cor do cabelo 

Que apesar de escuros 

São do que tem de mais belo; 

De feitio oriental 

E tão puros, 

Afastam todo o mal. 

Este doce olhar 

De tão linda mulher 

De doçura só se pode comparar 

Aos lábios de tão puro ser, 

Lábios que deixam louca 

Minha pobre boca, 

Pobre... de saudade de a ter. 

Da doce boca 

O mais belo tesouro, 

Pois, maldade, sai pouca, 

Contemplando um sorriso de oiro. 

É mais do que natural 

E impossível de acontecer, 

Deixar de amar este ser celestial. 

 

A meiguice do seu olhar 

Ou a luz sublime do seu sorriso 

Faz dela bela como uma sereia do mar... 

Perfeita como um anjo do paraíso. 

 

 

                           João Pedro 12º 4A 

 

Peço-te um beijo 

Para não te esquecer, 

Para não perder 

Todo o desejo 

Que ainda sinto em te ter, 

Pois sempre que te vejo, 

Eu te quero... 

Te quero e desespero, 

E quando consegui, 

Quando finalmente te conquistei, 

Eu nem sei 

O que senti!! 

Foi como cortar a meta 

De uma corrida 

Que eu sei que percorri toda a vida. 

O que eu senti...nem o maior poeta 

Consegue descrever, 

Pois é tão difícil de compreender. 

 

Eu dar-te-ia tudo. 

Dar-te ia o meu mundo 

De todos os tesouros, o mais profundo, 

Pedras preciosas, 

E perfumes harmoniosos, 

As flores mais formosas, 

E os beijos mais amorosos, 

Dar-te-ia o mar e o céu 

Daria tudo...por um carinho teu. 

 

 

                           João Pedro 12º 4A 

Equipa da Biblioteca Escolar: 

Professores: António Coelho,Clara Póvoa, Fátima Lourenço Marques, Idalina Nicolau, Jaime Pereira, José Paixão, 
Licínia Louro, Lorival Parente, Palmira Santos, Paulo Melo. 

Funcionários: Conceição Sacarrão e Fernanda Cravo. 

Colaboração: 

Professores: Carlos Catarino, Isabel Bernardes, Maria Manuel e Litério Monteiro. 

Alunos: 12º 1E - Oliveira; 12º 4A - João Pedro; 12º 3A e 4A. 

Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 



  

«NATAS DO CÉU 

Poesia de comer e chorar por mais» 

Maria Laranjeira e Ângela Gentil 

(Prefácio de: Joaquim Jorge de Carvalho) 

    «Não é uma completa novidade a incursão da literatura 

pela gastronomia. (...) Na nossa literatura, também Cesário 
Verde (mais que todos) ofereceu à poesia o sopro fresco de 

uma linguagem nova cheia de frutos, de legumes, de pão, de 
vinho etc...   

   As autoras de NATAS DO CÉU estão, pois, bem acompa-
nhadas nesta opção retórica e poética, que delicadamente se 

serve do potencial lexical e semântico dos alimentos, en-
quanto ponte para um discurso assaz formoso sobre a vida, 

o amor e o prazer. (...) 

   Como se come este repasto delicado chamado NATAS 
DO CÉU ? 

   Resposta: «Come-se com o prazer dos sabores/lentos, 
salpicados de nuvens.» (...) 

   Nesta obra, é a experiência magnífica dos sentidos que 

eleva a condição humana acima de si própria e a resgata da 
vulgaridade do mundo. É portanto esta uma poesia que 

consubstancia, em sua requintada sensibilidade, a porta para 
o prazer do momento. (...) Logo, uma estratégia para a pere-

nidade assente na sábia fruição do instante.»  J.J. 

(adaptado por L.L.) 

«A PALAVRA 

MANIPULADA» 

Philippe Bretton 

Ed. Caminho 

 

Poder-se-á caracterizar a 
argumentação como uma 
forma de controlo não efecti-
vo, na medida em que o uso 
da palavra se torna uma forma 
de influência na qual se recusa 
qualquer tipo de violência.  

Apanágio das sociedades 
democráticas, o uso e a recep-

ção livre da palavra é uma das 
suas marcas essenciais. A pala-
vra surge como uma forma de 
poder partilhado em que a 
influência é, simultaneamente, 
partilha de opiniões entre 
iguais e possibilidade de con-
quista da adesão do outro 
para uma determinada posi-
ção. 

No entanto, se a liberdade 
da palavra é um elemento 
fundamental da democracia, 
ela transporta em si os seus 
próprios limites, pois essa 
mesma palavra pode ser utili-
zada no interior da instituição 
democrática para defender 
posições que a colocam em 
causa. É o caso do uso mani-
pulado da palavra em que esta 
é usada como um meio de 
forçar o assentimento. 

No livro A Palavra Manipula-
da (Caminho), Philippe Breton 
analisa de que forma o uso 
incorrecto da palavra pode 
colocar em causa a liberdade 
de adesão a uma tese. Mostra, 
através da análise de inúmeros 
exemplos nos domínios da 
publicidade e da propaganda 

política, como a palavra pode 
ser uma forma de controlo da 
acção contra a liberdade do 
que é coagido, sem que, mui-
tas das vezes, o alvo desse 
controlo tenha disso consci-
ência. O autor identifica ainda 
algumas dessas formas de 
controlo que se exercem quer 
através da manipulação cogni-
tiva, quer da manipulação dos 
afectos. No final, propõe ain-
da algumas normas essenciais 
que podem constituir a base 
de uma ética da palavra ao, 
sem defender a censura, pre-
conizar que se devem impor 
algumas normas ao uso da 
palavra para impedir a sua 
manipulação afectiva. 

Trata-se de um livro de lei-
tura fácil, escrito numa lingua-
gem acessível e com recurso a 
múltiplos exemplos que per-
mitem realizar uma leitura 
crítica das múltiplas influên-
cias a que estamos sujeitos 
diariamente, ainda que supor-
tado numa erudição bastante 
significativa, como se pode 
observar pela bibliografia que 
é apresentada no final da 
obra. I.B. 
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SUGESTÕES DE LEITURA 

“O Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei” 

“Gramática do Francês Fundamental” 

“Portugal e a Europa” 

“Aprender a Saber Francês” 

Novidades: livros. 

“Já Bocage Não Sou” 



A PALAVRA AO CONSELHO EXECUTIVO 

 

(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 1) 
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encontram, naquele espaço, 
recursos materiais e humanos 
que os apoiam na preparação 
de materiais pedagógicos. 

Um longo caminho foi, 
entretanto, percorrido para se 
chegar à Biblioteca que hoje 
temos e que este boletim 
apresenta nas suas diversas 
vertentes. 

Inicialmente, começou por 
se transferir a Biblioteca do 
bloco administrativo para o 
rés-do-chão do bloco par; 
depois veio a criação, dentro 
do espaço Biblioteca, da Me-
diateca e, posteriormente, a 

integração da Sala de Grandes 
Grupos, do Centro de Recur-
sos (área de trabalho para 
professores) e a construção da 
Reprografia. 

Nos últimos anos, este espa-
ço sofreu grandes melhorias 
ao nível das instalações, do 
equipamento, do mobiliário e 
dos fundos documentais. Para 
isso contribuíram, por um 
lado, a entrada na RBE (Rede 
de Bibliotecas Escolares) em 
1998/1999; por outro, o em-
penho, sensibilidade e dispo-
nibilização de recursos finan-
ceiros pelos Conselhos Exe-

cutivos; finalmente, o trabalho 
desenvolvido por equipas 
multifacetadas e extremamen-
te empenhadas, integrando 
professores e funcionárias, 
cuja coordenação soube dar 
corpo a ideias inovadoras, 
fazendo da nossa Biblioteca 
um local agradável, dinâmico 
e onde todos os recursos es-
tão ao serviço da educação, 
contribuindo assim, decisiva-
mente,  para a concretização 
dos objectivos do Projecto 
Educativo.  L.M. (Presidente 

do Conselho Executivo)

“Princípios de Electrónica - 1” 

Novidades: livros. 

“Microelectrónica” 

“Simbolismo, Saudosismo e Modernismo” 

“O Citroen que escrevia novelas mexicanas” 

“Trovadores e Jograis” 

ESP@ÇO.INTERNET 

INTERNET, SIM! MAS COM QUALIDADE! 

A Internet permite-nos, hoje, 
o acesso a um volume inco-
mensurável de informação, 
ímpar na história da humani-
dade. Nunca antes o Homem 
teve à sua disposição, ao al-
cance do clique de um «rato», 
tanta informação, nem, em 
época alguma, foi possível 
expressar pontos de vista e 
partilhar opiniões tal como se 
pode realizar neste momento 
através da World Wide Web. 

No entanto, é necessário 
olhar essa mesma informação 
de uma forma crítica e atenta, 
questionar até que ponto as 
fontes são fiáveis e a informa-
ção disponível fidedigna.  

Alguns meios de controlo 
da qualidade da informação a 
que temos acesso, são, por 
exemplo, a identificação do 
autor e a sua ligação a institui-
ções de referência. Por exem-
plo, numa publicação em pa-
pel (um livro ou uma revista) 
temos acesso ao autor e à 
editora, o que pode ser marca 
de qualidade. Esta é tanto ou 
mais importante quanto pre-
tendemos usar a informação 
com fins académicos, como 

fazer um trabalho escolar. 
Numa revista científica, os 
artigos publicados são sujeitos 
a avaliação pelo conselho 
redactorial ou científico o qual 
é constituídos por pessoas que 
são especialistas nas áreas em 
que o trabalho foi realizado. 
Numa revista generalista esse 
controlo pode ser efectuado 
pelos leitores e pelo direito 
que têm de protestar contra 
alguma informação menos 
fidedigna. Um livro é sujeito a 
crítica. 

Na Internet estes meios tradi-
cionais de controlo são menos 
fáceis de executar. Porém, 
também os podemos utilizar. 
Ao procurar informação de 
qualidade devemos ter em 
atenção o site onde ela está 
registada. Se procuramos in-
formação sobre a clonagem 
será mais sensato que a mes-
ma provenha de organizações 
e instituições como universi-
dades, associações científicas 
(como a Associação de Pro-
fessores de Biologia), revistas 
electrónicas da especialidade 
ou edições electrónicas de 

publicações de prestígio. Por 
outro lado, devemos sempre 
verificar se os responsáveis da 
informação estão identifica-
dos e, nesse caso, se existe 
alguma referências às suas 
habilitações académicas. Vol-
tando ao nosso exemplo, um 
artigo sobre a clonagem terá, à 
partida, mais fiabilidade se for 
escrito por alguém especialista 
em genética ou em ciências 
biológicas em geral do que 
por um leigo. As referências 
académicas do autor são sem-
pre importantes quando pre-
tendemos utilizar a informa-
ção para um trabalho escolar. 

Outro aspecto que devemos 
ter em atenção prende-se com 
a volatilidade da informação 
que existe na Internet. Um tex-
to consultado hoje pode ter 
uma configuração diferente 
amanhã dado que os seus 
autores podem estar constan-
temente a modificar as pági-
nas e o seu conteúdo. Por 
isso, sempre que se consulta 
uma página deve-se ficar com 
o registo da data da última 
consulta. I.B. 
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“Diário de Anne Frank” 

“Guia de Laboratório de Electricidade” 

“Introdução ao Estudo da Ligação Química” 

“Princípios de Electrónica - 2” 

Novidades: livros. 

“Manual de Símbolos Electrónicos” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

KARAOKE - 11º 2A 

MARATONA DE VOLEI 

PALESTRA: O GOSTO PELA LEITURA - POR GRAÇA TRINDADE 

FEIRA DE ACTIVIDADES 2003 

Foram inicialmente oferecidas 58 
actividades - 11 exposições, 10 bancas 
de vendas de artigos diversos, 6 pales-
tras, 6 actividades de carácter despor-
tivo, 1 peça de teatro seguida de 
debate (duas edições), 2 apresenta-
ções temáticas em Power Point, 1 
concurso de Karaoke, a pintura de 
um mural, 1 passagem de modelos, 1 
colheita de sangue, 7 actividades 
relacionadas com disciplinas específi-
cas, 4 assistências a eventos desporti-
vos, 2 actividades manuais, 1 dramati-
zação com alunos do pré-escolar e a 
cobertura vídeo e fotográfica de todas 
as actividades. 

Das actividades inicialmente previs-
tas, não se concretizaram 4 (1 por 
falta de adesão dos alunos e 3 por 
impedimentos de última hora dos 
dinamizadores). 

Com uma tão diversificada oferta 
de actividades pretendia-se ocupar os 
alunos de forma diferente. Ficou 
definido que o horário destes dois 
dias seria das 9.30 às 12.30 e das 
14.30 às 17.30. 

Assim, das turmas com aulas mar-
cadas no horário normal, registaram a 
presença, no dia 6 de Março, 83,1% 
dos alunos de manhã, 92,5% de tarde 
e no dia seguinte, 79,8% de manhã e 
77% de tarde. 

Registaram a saída da Escola, no 
dia 6, 7% dos alunos de manhã, 12% 
de tarde e, no dia 7, 3,8% de manhã e 
8,3% de tarde. 

Há ainda um número relevante de 
alunos que ou não esteve presente ou 
cuja presença não foi registada em 
documento algum: no dia 6 de Março, 
16,8% dos alunos no turno da manhã, 
7,4% de tarde; no dia seguinte, 20,1% 
de manhã e 22,9% de tarde. 

Devido, talvez, ao grande número 
de actividades de ar livre ou lúdicas, 
as actividades menos lúdicas e que 
exigiam maior esforço intelectual 
foram preteridas e, por isso, mal 
aproveitadas. Assim, 12 actividades 
que poderiam ter envolvido 1134 
alunos, foram aproveitadas por ape-
nas 341 alunos. 

Valeu a pena? No pressuposto de 
que os alunos puderam contactar com 
novas realidades e assumir-se como 
organizadores da maior parte delas, 
terá certamente valido a pena, porque 
a Feira de Actividades foi assim opor-
tunidade de crescimento. O funda-
mental é que a comunidade educativa 
no seu todo avalie se este momento 
da vida da escola deve continuar a 
existir organizado desta forma, se os 
alunos aderiram às actividades de 
forma entusiástica e motivada, se a 
concentração nos mesmos dias de 
actividades de carácter lúdico e des-
portivo que atraem "multidões" e de 
actividades de carácter formativo e 
cultural que atraem os "amantes do 
saber" é de facto compatível.M.M.

Nos dias 6 e 7 de Março, de-
correu, na Escola, a Feira de 

Actividades, em que as turmas 
puderam apresentar iniciativas 

desenvolvidas no âmbito do 
seu Plano de Trabalho.  
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“O Melhor da Internet para o Direito” 

Novidades: livros. 

“O Marketing Interactivo” 

“As Estruturas Sociais da Economia” 

“Le malade imaginaire” 

“Tout  Seul 1” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

Visita de Estudo à  
ARCA EUAC, RECER e SOTELHA 

ARCA EUAC 

RECER, S.A. 

ARCA EUAC 

SOTELHA, S.A. 

Da parte da manhã os alu-
nos visitaram a ARCA (Escola 
Universitária das Artes de 
Coimbra), em Lordemão, 
onde foram recebidos pelo 
seu Director que lhes mostrou 
as instalações desta institui-
ção, nomeadamente as salas/
ateliers e laboratórios onde 
são leccionadas as diversas 
disciplinas dos cursos de Ar-
quitectura, Cerâmica, Design 
de Comunicação, Design de 
Equipamento, Escultura e 
Pintura.  

Durante a visita a estas sa-
las/ateliers, os alunos foram 
sendo esclarecidos sobre as 
diversas técnicas e materiais 
utilizados pelos alunos da 
ARCA EUAC na elaboração 
dos trabalhos expostos. 

De todos os espaços visita-
dos, destacam-se as salas/
ateliers de projecto, de pintu-
ra, escultura (cerâmica, gesso, 
etc.), gravura (linóleo, metal, 
etc.), serigrafia, vitral e mosai-
co, laboratório de fotografia e 
sala de exposições. 

De tarde, nas instalações 
fabris da RECER - Indústria 
de Revestimentos Cerâmicos, 
S.A., em Oliveira do Bairro, 
os alunos puderam observar 
todo o processo de fabrica-
ção, desde a preparação da 
matéria prima à produção e à 
embalagem de materiais cerâ-
micos de revestimento 
(azulejos e mosaicos). 

Seguidamente os alunos 
deslocaram-se à empresa So-
telha - S.A., onde puderam 
observar o processo de fabri-
cação de telhas de barro ver-
melho. J.P.

A deslocação a estas 
entidades/empresas, rea-
lizada no dia 30 de Janei-
ro, decorreu no âmbito 
do projecto de Área Es-
cola da turma 2A do 10º 

ano. 



Homenagem ao  
Professor Adérito Estanislau 

Fundação Calouste Gulbenki-
an. Durante esta visita tive-
mos o apoio de uma guia que 
nos proporcionou um conhe-
cimento mais aprofundado do 
processo evolutivo da arte 
moderna portuguesa da pri-
meira metade do século XX. 
(Angela, Andreia, Sara, João 
Pedro e Ricardo) 

 Visitámos a Casa de Fer-
nando Pessoa e vimos alguns 
dos seus objectos pessoais 
expostos, tais como o seu 
bloco de notas, a caderneta da 
escola, a primeira edição do 
livro “A Mensagem”, a sua 
cigarreira, o seu bilhete de 
identidade… 

Reparámos no mapa astral 
que estava à entrada da sua 
casa, onde ele conseguiu pre-
ver alguns acontecimentos 
entre os quais a sua própria 
morte. (Sónia, Susana e Ulia-
na) 

 Percurso 2 – O Parla-
mento e a Democracia 

Por volta das quinze horas, 
fomos visitar a Assembleia da 
República onde assistimos a 
um debate sobre a situação de 
crise em Portugal. No mo-
mento em que entrámos na 

Percurso 1 – O Modernis-
mo na Arte e na Literatura 

Numa tentativa de descobrir 
as vertentes do espelho da 
realidade que é a arte do sécu-
lo XX e de perceber como é 
que a arte europeia se reflectiu 
em Portugal, realizámos uma 
visita ao Centro de Arte Mo-
derna Azeredo Perdigão, na 

galeria, o deputado Ferro Ro-
drigues falava da situação do 
país a nível económico. Poste-
riormente, falou o Ministro da 
Economia, Carlos Tavares, 
que, em resposta ao que o 
deputado tinha dito, afirmou 
que a situação do país se deve 
ao anterior governo; este mi-
nistro salientou algumas das 
transformações ocorridas no 
país durante o seu governo. 
Em seguida, teve lugar a inter-
venção de outros deputados. 
(Ana Lúcia, Isabel, Mónica, 
Vânia e Filipe) 

Assistimos ao plenário da 
Assembleia da República. Foi 
abordada a temática do de-
semprego no âmbito da eco-
nomia nacional. Foi possível 
ver as relações entre os políti-
cos e a difícil tarefa de debater 
certos aspectos da política 
nacional. (Ana, Melanie, Kelly 
e Pedro) 

  

As visitas aos vários locais 
programados foram muito 
interessantes e enriquecedoras 
e  o convívio entre economistas 
e humanistas foi muito agradá-
vel. M.M. 
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“Uma História da Leitura” 

“Pessoas na Paisagem” 

“Duende” 

“Poetas «Difíceis»? - um mito” 

Novidades: livros. 

“Arte de Marear” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

Percursos 

Às 7 horas e 45 minu-
tos do dia 20 de Feve-

reiro, os alunos das 
turmas 12º 3A e 12º 4A, 
acompanhados pelos 
professores Mário Idí-
lio, Paula Cardoso e 
Maria Manuel Fael, 

rumaram a Lisboa pa-
ra fazerem alguns per-
cursos no âmbito das 
disciplinas de Portu-

guês A, Introdução ao 
Direito e História. 

Assembleia da República Alunos e Professores 

O que inicialmente se afigurava 
como um simples trabalho de Área 
Escola de uma turma de Artes - a 
pintura de um mural - transformou-
se, em Janeiro de 2003, num trabalho 
com uma seriedade fora do habitual, 
devido ao falecimento do professor 
do 11º 2A, Adérito Estanislau. 

Sentindo necessidade de expressar 
publicamente os sentimentos que os 
assaltaram no primeiro dia de aulas de 
Janeiro, o 11º 2A imediatamente 
propôs atribuir uma intenção mais 
profunda ao mural: seria a sua home-
nagem ao professor desaparecido. 

Todos trabalharam seriamente nas 
maquetes individuais, a pré-selecção 
foi feita por um grupo que integrou 

elementos do Conselho Executivo, os 
professores José Paixão e Clara Pó-
voa (DT) e o delegado, João Costa, 
tendo sido seleccionado finalmente, 
pela turma, o painel do Ricardo Fer-
nandes. 

A pintura foi feita no dia 7 de 
Março, integrada na feira de Activida-
des e a inauguração/homenagem 
contou com numerosos professores, 
alunos e funcionários, tendo estado 
presentes, a convite da turma, a espo-
sa e a filha do colega Estanislau. 

Foi um momento bastante sentido 
pelos presentes, tendo a turma num 
texto simples, mas sincero manifesta-
do a sua solidariedade à família. 
C.P. 
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Biblioteca 
Escolar 
A Biblioteca, localizada no piso 1 do 
bloco par, dispõe de uma sala de traba-
lho destinada exclusivamente a profes-
sores. 

Esta sala tem acesso directo a partir do 
átrio do bloco e comunica directamente 
com os restantes espaços da Biblioteca. 

Está equipada com material informáti-
co (quatro computadores multimédia 
com acesso à Internet, duas impressoras 
- das quais uma laser, um scanner, um 
gravador de cd-rom’s); material de 
vídeo (dois videogravadores, televisão 
com ligação por satélite); uma guilhoti-
na e uma máquina de escrever eléctri-
cas. 

O Auditório localiza-se também no 
piso 1 do bloco par. Dispõe de 84 
lugares e está equipado com um projec-
tor de vídeo, que pode projectar imagens 
a partir de um videogravador, de um 
leitor de DVD’s ou a partir de um 
sintonizador de televisão, ligado a uma 
antena parabólica. Este equipamento 
está ligado a um sistema de amplifica-
ção de som.  

Este espaço está também equipado com 
um retroprojector, um projector de 
diapositivos e um projector de documen-
tos opacos. 

Para utilizações mais demoradas, o 
Auditório dispõe de um sistema de 
ventilação forçada, com opção de aque-
cimento. J.P. 

Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 

O equipamento necessário para o 
visionamento de cassetes de vídeo e 
de DVD’s está instalado no armário 
do Auditório.  

Para visionar cassetes de vídeo ou 
DVD’s, os professores deverão ligar  
os diversos aparelhos de acordo com 
as sequências indicadas nas etiquetas 
coladas nas portas de vidro do referi-
do armário. 

Todos os números e ícones cons-
tantes nas etiquetas estão colados nos 
botões respectivos de cada aparelho. 

 Para ligar, seguir as sequências a 
azul e para desligar, seguir as sequên-
cias a vermelho. J.P. 

Auditório,  
instruções para utilização do equipamento 

“O Mundo na Era da Globalização” 

Novidades: livros. 

“Harry Potter e a Câmara dos Segredos” 

“Dicionário de Ciências - Biologia e Geologia” 

“(…) A Adolescência de A a Z” 

“Anatomia e Morfologia Externa ...Superiores” 

BIBLIOTECA - ESPAÇOS E EQUIPAMENTO 

SALA DE TRABALHO DE 

PROFESSORES 

AUDITÓRIO 
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