
Editorial 

Olá! 

 Depois do pequeno repouso 
das férias da Páscoa, eis-nos de 
novo chegados a mais um difícil 
final de ano. Rampa de lança-
mento para voos mais altos para 
uns, desilusão para outros… mas 
também momentos de festa que 
se preparam: são as Bodas de 
Prata da nossa Escola! 

Quisemos saber como decorre-
ram algumas visitas de estudo, o 
concurso promovido pela EPS, 
"Proteger o ambiente", o projecto 
da Rádio Escolar e as activida-
des desportivas. 

Vimos sugerir leituras interes-
santes, divulgamos novidades da 
Biblioteca e aconselhamos al-
guns sítios mais interessantes da 
Internet para alunos e professo-
res. 

Assinalamos o 25 de Abril  e a 
IX Cantarte. 

Esperamos, sinceramen-
te,estar a ser de alguma forma 
úteis para a comunidade educati-
va. Continuamos abertos à cola-
boração de todos neste boletim. 

Bom 3º período! C.P 

ano 1  ano 1  número 3  número 3  abril 2003abril 2003  

b e biblioteca escolarbiblioteca escolar  

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANTANHEDE 

MAIO ANIMADO: 

 28 de Abril                   

a 6 de Maio:                       

Exposição sobre                       

Agustina Bessa-Luís. 

 6 de Maio                  

a 20 de Maio:                     

Eça de Queiróz                         

Exposições simultâneas 

no polivalente e no 

bloco par. 

 5 de Maio:                    

Dia da Mãe           

Painel alusivo ao tema 

e distribuição de poe-

mas. 

P  A  R  A  B  É  N  S  

ÍNDICE: PÁGINA 2 

HOMENAGEM 

AO PROFESSOR 

ADÉRITO ESTANISLAU 

P.7  25 ANOS 
  Está de parabéns a nossa Escola Secundária de Cantanhede que celebra as 

suas Bodas de Prata.  
Foi no ano lectivo de 1977/78 que se inauguraram as novas instalações. 

Se na altura eram novinhas 
em folha, hoje estão mais boni-
tas: canteiros de relva verdinha, 
árvores frondosas, pinturas nas 
paredes, uma ou outra escultu-
ra, cortinas, mobília mais mo-
derna, uma biblioteca aumenta-
da e uma mediateca que não 
existia há vinte e cinco anos. A 
passagem do tempo tem-lhes 
sido benéfica. 

Para comemorar o evento, 
vamos ter festa. 

No dia 23 de Maio, na Praça 
Marquês de Marialva, realizar-
se-á uma manhã desportiva 
com a participação dos nossos 
alunos: Street Volei, Street 
Basquet, Actividades gímni-
cas. 

O palco será o centro da 
cidade, uma vez que a Escola 
está integrada num ambiente 
que deve associar-se às come-
morações. 

O mesmo quisemos significar 
com a realização do sarau no 
Auditório da Biblioteca Munici-
pal, no dia 30 de Maio, às 21h. 
A festa é da comunidade. E o 
programa é variado e atractivo: 
Ançamble, Aurélio Malva & 
Amigos, Almanu e Bairrada 
Brass.                                                       

A 7 de Junho, na Escola Se-
cundária, será o grande 
(re)encontro de actuais e anti-
gos professores, funcionários e 
alunos. A recepção inicia-se 
pelas 10 horas. Do programa 

consta: 
Missa, às 10h 45m; 
abertura da Exposição de 

Artes Plásticas, na Casa da Cul-
tura, às 12h (que continuará 
aberta até ao dia 29 de Junho); 

almoço-convívio às 13h 15m, 
para o qual é necessária inscri-
ção antecipada; 

tarde cultural, em que estarão 
presentes o Grupo Folclórico 
das Escolas Secundária e 
C+S de Cantanhede, o Clube 
de Cultura Tradicional, a 
Liliana Silva e a Marta Reis. 

Vai ser uma grande festa, mas 
Bodas de Prata são Bodas de 
Prata e só se celebram uma vez 
na vida! L.B.



“O Primeiro Modernismo Português” 

Novidades: livros. 

“Crianças Fantasma” 

“A Montanha Azul” 

“Voltei à Escola” 

“Poesia e Metafísica” 
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DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

 
 

Vendo bem, o mais importante foi conversar, foi ter 
um tempo e um espaço para trocar ideias sobre Rá-
dio, sobre palavras, sobre música, sobre Escola, so-

bre os outros meios de Comunicação Social, sobre os 
que mandam e sobre os outros que fazem a Comuni-

cação Social…  

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: Ana Costa e Silva, Isabel Bernardo, Lurdes Boavida e Simone Tomé. 

Alunos: 11º 1C - Marco Oliveira. 

Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 

Talvez eles não soubessem que 

os grandes comunicadores televi-

sivos, os que dominam as audiên-

cias, começaram na Rádio e – 

curiosamente... ou talvez não – 

nas rádios de escola e/ou de 

universidade. Alguns deles andam 

agora nas bocas do mundo por 

outros motivos, mas, como diria 

a outra (que também começou na 

Rádio), “isso agora também não 

interessa nada”. 

O que realmente interessa 

agora é dizer que, nestas brevíssi-

mas sessões de formação radiofó-

nica, apenas se fez uma prepara-

çãozinhazinhazinha para que os 

novos radialistas não ficassem à 

frente dos aparelhos sem saber o 

que fazer. De qualquer modo, era 

importante que tivessem alguns 

conceitos sobre a essência, a 

história e a sintaxe radiofónica. 

Por isso, procurou fazer-se ver 

que a Rádio é o meio (por exce-

lência) para dar valor à voz hu-

mana e para educar o ouvido, que 

a Rádio não substitui a alta-

fidelidade, que a Rádio não é só 

para passar música, que a Rádio 

vive da música da palavra dita e 

da palavra cantada, que a Rádio é 

um meio de companhia com 

palavras e com outros sons, que é 

uma treta andar-se para aí a dizer 

“menos palavra e mais música” 

porque essa é a função do Disco 

e não da Rádio... Enfim, a Rádio 

é o meio de Comunicação Social 

que, usando a voz, deve criar no 

ouvinte uma imagem que ele não 

está a ver no momento, mas que 

pode imaginar até com pormeno-

res descritivos. 

Provavelmente, na realização 

prática nem todos entenderam a 

mensagem, tendo transformado o 

seu tempo radiofónico numa 

medíocre discoteca, dada a exi-

guidade de meios técnicos. No 

entanto, algo lá terá ficado na 

mente. Pelo menos, esperamos.  

O objectivo deste projecto não 

é fazer uma Rádio Escolar perfei-

ta, mas começar, paulatinamente, 

a fazê-la. Todo o caminho come-

ça por um pequeno passo, como 

diria o outro. Nós também va-

mos devagarinho, esperando que 

mais pessoas queiram fazer esta 

experiência, sem exibicionismo 

nem timidez. Afinal, a Rádio 

torna-nos iguais: os bonitos e os 

feios, os extrovertidos e os tími-

dos, os altos e os baixos, os gor-

dos e os magros, só se distinguem 

numa coisa: na voz. E a VOZ é 

que é o verdadeiro instrumento 

da RÁDIO! P.M. 

 O Princípio  
de uma Rádio Escolar (?) 
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ESP@ÇO.INTERNET 



«PELO AMOR DE 
JUDITH» 

Meir Shalev 

Difel 

 
 “Nas velhas fotografias aéreas 

do exército britânico e nas histó-
rias das gentes da aldeia, nota-se 
claramente, mas hoje não resta 
dele senão uma enorme cepa, 
sobre a qual está marcada a ferro 
em brasa a data do seu abate, 
como na lápide o dia da morte: 
10 de Fevereiro de 1950. Moshé 
Rabinovich, no pátio de quem 
cresci e em cujo estábulo moro, o 
homem que me deu o nome e me 
legou a quinta, regressou do en-
terro da minha mãe, afiou o seu 
grande machado e executou a 
árvore. 

Rabinovich encarniçou-se du-
rante três dias para abater a árvo-
re. 

O machado levantava-se uma e 
outra vez, uma e outra vez volta-
va a cair. O homem batia, gemia, 
brandia, lamuriava e batia. (…) 
As lascas e os suspiros voavam, 
as lágrimas e o suor corriam, os 
flocos de neve derretiam-se em 
redor, e, apesar das divergências 
de opinião que aqui surgem a 
propósito de qualquer recorda-
ção, não há discussões na nossa 
aldeia quanto a esta história de 
vingança que todos os miúdos 
conhecem em todos os seus por-
menores: 

Rabinovich enxugou a fronte e 
a cara com uma dúzia de guarda-
napos. 

Partiu e substituiu oito lâminas 
de machado. 

Bebeu vinte e quatro litros de 
água e seis bules de chá. 

De meia em meia hora afiava a 
lâmina do machado com uma 
lima de aço, na mó giratória. 

Comeu nove pães com salsi-
chas e uma caixa de laranjas. 

Dezassete vezes caiu sobre a 
neve, e dezasseis vezes se levan-
tou e bateu. 

Durante todo este tempo, os 
seus trinta e dois dentes estavam 
serrados e os seus dez dedos 
crispados, e o bafo das suas la-
mentações fazia fumo no frio, ate 
ao momento em que se ouviu um 
enorme estalido e um profundo 
suspiro na assembleia (…) forte e 
cheio de assombro.” 

Assim termina e começa o 

primeiro e segundo capítulos do 
livro Por Amor de Judith, com o 
relato, feito pelo narrador Zeidé, 
filho de Judith, de uma vingança 
sobre uma árvore. 

Judith é uma mulher amada 
por três homens. Cada um, à sua 
maneira, procura conquistar o seu 
amor. Moisés é um agricultor 
viúvo, de corpo pesado e curto. 
Globerman é um comerciante de 
gado, cínico e grosseiro, mas 
também generoso. Jacob Schein-
feld é um criador de canários, que 
é abandonado bela mulher Rebe-
ca, quando esta descobre o amor 
de seu marido por Judith e que 
convida Zeidé para as quatro 
refeições que estruturam o ro-
mance. 

Zeidé tem, portanto, três pais: 
aquele lhe deu o nome, o que lhe 
deu a vida e o que lhe contou a 
sua história. Qual dos três é o seu 
verdadeiro pai? 

Trata-se de um belo livro sobre 
o amor. Um belíssimo romance, 
escrito admiravelmente e no qual 
nos é, paralelamente, contada a 
história dos habitantes e da natu-
reza do Vale de Jezréel, o que nos 
permite ficar a conhecer um pou-
co duma realidade, a do povo 
israelita na sua conquista da terra, 
que é para nós culturalmente 
distante. 

Meir Shalev vive em Jerusalém 
e, com livros traduzidos em vá-
rios países, é hoje um dos maio-
res nomes da literatura israelita. 
Para além desta obra, também 
existe na Biblioteca da Escola 
outro livro extraordinário deste 
autor: A Montanha Azul. I.B. 
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SUGESTÕES DE LEITURA 

“A Obra ao Negro” 

“A Era dos Extremos” 

“A Era do Capital” 

Novidades: livros. 

“Afirma Pereira” 

“Sociedade Aberta Universo Aberto” 

Em O Significado de Tudo encon-
tramos viva a personalidade única 
de Richard Feynman, aquele seu 
imenso fascínio pelas coisas e 
aquela satisfação em transmitir 
aos demais o desejo de compre-
ender um pouco melhor o Mun-
do que nos rodeia. 

Assim, Feynman, professor e 
cientista físico, aceitou, em 1963, 
ser o protagonista de uma série 
de três conferências na Universi-
dade de Washington, com o tema 
Um Cientista Olha Para a Sociedade, 
transcritas neste notável livro da 
colecção Ciência Aberta, da 
Gradiva. 

Nestas três entusiasmantes 
conferências, Feynman – o cien-
tista e o cidadão – reflecte sobre a 
ciência e a sociedade, sobre o 
conflito entre a ciência e a religi-
ão, sobre a guerra e a paz, sobre 
o fascínio humano pelos discos 
voadores, sobre a fé nas curas 
milagrosas e na telepatia, sobre as 
desconfianças do povo em rela-
ção aos políticos, enfim, sobre 
tudo aquilo que preocupa qual-

quer cientista moderno enquanto 
cidadão. 

Encontramos, assim, variadíssi-
mas ideias que, apesar de terem 
aparecido há já várias décadas 
pela mão de Feynman, encon-
tram-se, ainda hoje, plenas de 
actualidade e de interesse para o 
leitor, cidadão no contexto da 
sociedade actual, e que contribu-
em em muito para que este ad-
quira novas ideias e novos pontos 
de vista científicos, que certamen-
te o ajudarão a compreender 
algumas das várias situações que 
se passam na sociedade que o 
rodeia e em que este se insere. 

Uma obra a ser lida por todos 
aqueles com particular interesse 
pelo ponto de vista científico ou 
por aqueles que apenas procuram 
um bom livro, que lhes permita 
orientarem a sua opinião no escu-
ro da sociedade em que vivem. 

Ouro puro, 

puro Feynman. 

M.O. 

«O SIGNIFICADO 
DE TUDO» 

Richard P. Feynman 

Gradiva 
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“Salazarismo e Cultura Popular” 

Novidades: livros. 

“Poemas Escolhidos” 

“Júlio Dinis - Biografia” 

“O Voleibol na Escola” 

“O Que Nos Faz Pensar?” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

Menção Honrosa 

Menção Honrosa 

1º Lugar 

Porque é um dever de todos nós! 

Os números falam por si: 

em cada ano morrem mais de 

5 milhões de crianças devido a 

doenças relacionadas com o 

ambiente (casa, escola, comu-

nidade...) onde vivem, estu-

dam e brincam.  Não pode-

mos nem devemos esquecer 

que as crianças e os jovens de 

hoje são os adultos de amanhã 

e eles merecem um mundo 

mais seguro e mais saudável. 

Promover a qualidade ambi-

ental é, pois, contribuir para 

um desenvolvimento susten-

tável e para a melhoria da 

qualidade de vida. 

Nesse sentido e no âmbito 

do projecto Escola Promo-

tora de Saúde, realizou-se, na 

semana de 31 de Março a 4 de 

Abril, um concurso intitulado 

“Proteger o Ambiente para 

Proteger a Saúde”.  Preten-

dia-se que todas as turmas da 

Escola participassem, elabo-

rando uma mensagem ou 

slogan e/ou um desenho su-

bordinado ao tema, no senti-

do de alertar e sensibilizar a 

comunidade escolar para este 

problema. Foi vencedor o 

trabalho da turma 3C do 10.º 

ano de escolaridade. Parabéns! 

Porque a qualidade ambien-

tal é um aspecto fundamental 

para uma vida saudável, e 

porque depende de todos nós, 

é nosso dever dar uma mão 

para a defesa do ambiente! 

Ambientes saudáveis para 

as crianças foi o tema ful-

cral  que assinalou o Dia 

Mundial da Saúde ( 7 de 

Abril) deste ano. S.T.



CAMPANHA “A FAVOR DA PAZ” 

nos receber. 

Évora, onde pernoitámos e 
onde passámos o dia seguinte (24 
de Abril), é toda ela um lugar 
encantado: a Sé, a Acrópole, a 
Igreja de S. Francisco, a Capela 
dos Ossos, o Palácio de D. Ma-
nuel e o seu jardim, e até o refei-
tório (Luís Verney), onde almoçá-
mos e jantámos, são locais que 
permanecerão para sempre na 
nossa memória. A noite lembrou-
nos quão belo é vivermos em 
liberdade a revolução que para ela 
contribuiu.  

No dia seguinte, conhecemos 
outro lugar encantado: a Aldeia 
da Luz, nova, resplandecente, 
contrastando com a Aldeia da 
Luz, velha, a ser engolida, deva-
gar, pelas águas da barragem do 

Foi no dia 23 de Abril que 
partimos: um grupo de alunos 
(Alex, Carolina, Ângela, Susana, 
Diana, Filipa, Fred, Inês, Letícia, 
Luís Soares, Luís Pedro, Milton, 
Pronto, Rosa, Silvana, Sofia, 
Teresa, Tiago, Vítor, Christophe, 
César) e dois professores (Ana 
Costa e Silva e Álvaro Costa), 
rumo a Évora. Os objectivos 
eram muitos, mas o destaque vai 
para o convívio em estreita co-
munhão com lugares encantados. 
E estes foram muitos: o Cromele-
que dos Almendres e as suas 
pedras que contam história; Mon-
saraz que, lá do alto, manifesta 
toda a sua imponência; Reguen-
gos e a sua pacatez, simplicidade 
e hospitalidade. Aí jantámos no 
conforto de uma casa que, sem 
nos conhecer, se preparou para 

Alqueva. Momentos de fotos, de 
flores, de verde e de água. 

É hora de voltar a Évora para 
almoçar, desta vez no refeitório 
universitário nas Alcaçarias. Per-
cebemos então que, num dia 
feriado, há gente que trabalha 
para tornar a vida dos outros 
mais confortável. 

São horas de regressar a casa, 
não sem antes fazer uma paragem 
em Lisboa. Foi hora de compras 
nos lugares encantados para o 
efeito. Foi hora de viajar no me-
tropolitano, que acabou por nos 
encantar também. 

Cansados, mas satisfeitos, des-
cemos do autocarro, preparados 
para descansar e recordar. 

A.S. 
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“O que é o olimpismo?” 

“A Era do Império 1875 - 1914” 

“Temor e Tremor” 

“A Cosmética do Inimigo” 

Novidades: livros. 

“Retrato a Sépia” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

VISITA DE ESTUDO A ÉVORA 

Cromeleque dos Almendres Évora: Praça do Giraldo 

No passado dia 2 de Abril 
foram largados pombos-        
-correio e inúmeros balões 
brancos com mensagens escri-
tas pelas diversas turmas da 
nossa Escola. A actividade, 
uma entre muitas outras pro-
movidas no âmbito da campa-
nha "A Favor da paz", foi 
desenvolvida pelas turmas do 
11º 3C e 4A, sob a orientação 
da professora de Inglês. Esta 
iniciativa teve como principal 
objectivo a consciencialização 
da comunidade escolar para a 
situação problemática da guer-
ra e os crimes cometidos con-
tra a Humanidade. F.M. 

 
Largada de Balões a Favor da Paz 
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“Metafísica dos Tubos” 

Novidades: livros. 

“A Era do «Orpheu»” 

“O Hotel Branco” 

“Querida, ampliei o miúdo!” 

“Os Guardiões da Verdade” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

GRÂNDOLA, VILA MORENA 
  
 Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade 
O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ó cidade 
 
 Em cada esquina um amigo 
Em cada rosto igualdade 
Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade 
 
 À sombra de uma azinheira 
Que já não sabia a idade 
Jurei ter por companheira 
Grândola, a tua vontade 
 

Texto, Música, Interpretação:  
José Afonso 

 
Este texto está inserto nos cd's 80 e 268.  
Requisite-os e ouça-os. 

IX CANTARTE 

A IX Cantarte, mostra 
de pintura e escultura, 
organizada pela Escola 
Secundária de Cantanhe-
de, com o apoio da Câ-
mara Municipal, afirma-
se uma vez mais como 
um evento particular-
mente relevante, no con-
texto das iniciativas leva-
das a efeito em Canta-
nhede no domínio das 
Artes Plásticas. As obras 
expostas caracterizam-se 
pela sua grande varieda-
de artística. 

Horas livres ocupadas 
por um impulso inte-
rior... A mente agita-se, 
as mãos reagem e a alma 
sente um corrupio de 
cores e de movimentos 
intensos. A obra nasce… 
e nós renascemos. F.M. “Em Busca da Liberdade” - Fátima Lourenço Marques 

2 de Maio a 1 de Junho 

na 

Casa  

Municipal da Cultura
E

S
P

@
Ç

O
.I

N
T

E
R

N
E

T
 

Câmara Municipal de Cantanhede

 

PROFESSORES: 

 

http://www.netprof.pt 

(clube de professores) 

 

http://www.educare.pt 

(portal da educação da Porto Editora) 

 

http://www.iie.min-edu.pt 

(informações úteis para professores) 

 

 

ALUNOS: 

 

http://www.edusurfa.pt 

(para alunos dos 13 aos 18 anos) 


