
Editorial 

"O sonho é ver as formas invisíveis 

 Da distância imprecisa, e, com sensíveis 

 Movimentos de esperança e da vontade, 

 Buscar na linha fria do horizonte 

 A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte" 

                                                                              
In Mensagem de Fernando Pessoa 

 

A realização do Homem consegue-se 
através de pequenos passos que o projec-

tam para o futuro e que, pouco a pouco, o 
levam a aproximações, cada vez mais 

precisas, dos seus objectivos. 

Foi o que tentámos fazer com este 
boletim, que hoje se despede até ao próxi-

mo ano lectivo. O nosso percurso, nesta 
área, tem-se pautado pela preocupação 

constante de servir cada vez melhor a 
comunidade educativa, através da melhoria 

dos espaços e condições e da actualização 
permanente dos recursos. 

Com este boletim, demos mais um 
passo nesse caminho que pretendemos 

continuar a trilhar, tornando a Biblioteca 
Escolar uma realidade viva, participada e 

útil. 

Neste número quisemos apresentar, em 
primeira mão, o livro "25 anos, palavras que 

ficam", que assinalará as Bodas de Prata 

da Escola, com data de lançamento anunci-

ada para o próximo dia 7 de Junho, bem 
como a exposição de pintura integrada nas 
mesmas comemorações. 

Continuamos a divulgar novidades a 

nível de livros, a sugerir leituras e audição 
de CD’s. 

Salientamos a apresentação multimédia 

produzida pela turma 1G, do 11º ano, no 

âmbito da Área Escola, agora disponível 

para consulta na Biblioteca. 

Finalmente, apresentamos os projectos 
neste momento em desenvolvimento como 
a nova página da Escola da Internet e a 

futura divulgação de características e 
potencialidades de equipamentos disponi-

veis na Biblioteca, nomeadamente projecto-

res multimédia e câmaras fotográficas 

digitais. 

Continuamos abertos a sugestões e à 
participação de todos. 

Não poderíamos terminar sem agradecer  

de modo especial a todos os colaboradores 
deste Boletim, que acederam desinteressa-
damente em  participar, de alguma forma, 

na realização deste projecto e ao Conselho 

Executivo, pela sua sensibilidade em 

relação às necessidades desta equipa de 
trabalho. 

Boas férias! 

Boas leituras! C.P 
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“Ciência Com Consciência” 

Novidades: livros. 

“As Ciências e Nós” 

“Ciência” 

“Um Discurso Sobre as Ciências” 

“Ciência e Sociedade” 
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Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 
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HEAL THE WORLD 
 
There’s a place in 
Your heart 
And I know that it is love 
And this place could 
Be much 
Brighter than tomorrow 
And if you really try 
You’ll find  
There’s no need 
To cry 
In this place you’ll feel 
There’s no hurt or sorrow 
 
There are ways 
To get there 
If you care enough 
For the living 
Make a little space 
Make a better place... 
 

Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me 
And the entire human race 

There are people dying 
If you care enough 
For the living 
Make a better place 
For you and for me 
 
If you want to know why 
There’s a love that 
Cannot lie 
Love is strong 
It only cares of 
Joyful giving 
If we try 
We shall see 
In this bliss 
We cannot feel 
Fear or dread 
We stop existing and 
Start living 
 
Then it feels that always 
Love’s enough for 
Us growing 
So make a better world 
Make a better world... 
 
 Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me 
And the entire human race 
There are people dying 
If you care enough 
For the living 
Make a better place 
For you and for me 
 
And the dream we were 
Conceived in 
Will reveal a joyful face 
And the world we 
Once believed in 

 
 
Will shine again in grace 
Then why do we keep 
Strangling life 
Wound this earth 
Crucify its soul 
Though it’s plain to see 
This world is heavenly 
Be God’s glow 
 
We could fly so high 
Let our spirits never die 
In my heart 
I feel you are all 
My brothers 
Create a world with 
No fear 
Together we cry 
Happy tears 
See the nations turn 
Their swords 
Into plowshares 
We could really get there 
If you cared enough 
For the living 
Make a little space 
To make a better place... 
Heal the world 
Make it a better place 
For you and for me 
And the entire human race 
There are people dying 
If you care enough 
For the living 
Make a better place 
For you and for me 
  

There are people dying 
If you care enough 
For the living 
Make a better place 
For you and for me 
 

There are people dying 
If you care enough 
For the living 
Make a better place 
For you and for me 
 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me 
You and for me... 

 
 

Michael Jackson 
(Texto, Música, Interpretação) 

 
Este texto está inserto nos CD's 1 e 114.  

Requisite-os e ouça-os. 
 

SUGESTÕES  

DE LEITURA 

SUGESTÕES  

DE LEITURA 



A expressão em epígrafe cor-
responde ao título de uma pu-
blicação que acaba de ser edita-
da pela Escola Secundária de 
Cantanhede. Não se tratou de 
uma qualquer ideia peregrina e 

isolada. Pelo contrário, a colec-
tânea de textos aqui e agora 
dados à estampa nasceu integra-
da num conjunto mais vasto de 
iniciativas levadas a efeito pela 
Escola na comemoração das 
suas Bodas de Prata, no decur-
so do presente ano lectivo. 

Neste contexto e num acto 
perpassado de algum simbolis-
mo, pretendeu-se assinalar a 
efeméride reunindo numa pu-
blicação despretensiosa vinte e 
cinco textos supostamente lite-
rários (aceitemos a designação 
em sentido muito lato!), enco-
mendados de forma mais ou 
menos aleatória a actuais ou ex-
alunos, funcionários  e profes-
sores com ligação a esta casa. 

A Comissão organizadora, 
consciente de que o acto de 
escrita, como acto criador,  “se 
queria livre como o vento e 

rebelde como o pensamento 
alado”, contornou a tentação de 
impor aos seus convidados 
temas específicos, por mais 
aliciantes que estes fossem. 
Apesar de tudo, acreditando no 
valor e bondade da sugestão, 
ousou estabelecer como natural 
pano de fundo e linha temática 
unificadora o tripé “escola-
educação-valores”. 

A ideia ganhava asas, mas 
faltavam os verdadeiros artistas 
– os autores dos textos. 

Seguiram os convites. Um 
mês depois foram chegando as 
respostas. E o resultado aí está, 
plasmado ao longo das cento e 
quatro páginas deste livro que 
ora nasce na certeza de que, 
indo-se as Bodas... nele perdu-
rará a grata e incessante memó-

ria das palavras. C.C. 
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“As Ciências e Nós” 

“As Derivas da Argumentação Científica” 

“Princípios e Valores na Educação Científica” 

Novidades: livros. 

“Ciência , Curiosidade e Maldição” 

“Um Mundo Infestado de Demónios” 

ESCOLA EDITA LIVRO 

25 ANOS 
PALAVRAS QUE FICAM 

ESC OLA SECUNDÁR IA DE C ANTANH EDE  

 

*****  

«Num dia de Outubro, no século passado, tu nasceste 

“Menina” e eu ... vi-te nascer.» 

Yolanda Menezes 
 

***** 

«De facto, se aluno significa alimentado, é imperativo 

servir-lhe uma alimentação cuidada, sadia, correcta. Com ela, 
e no global do ensino-educação, ganha pleno sentido a afirma-
ção de Victor Hugo: “Abri escolas e... fechar-se-ão as pri-

sões”.» 

Álvaro Santos 
 

***** 

«Fotocopiamos os alunos em Sínteses Descritivas. 

Diagnosticamos males crónicos, que insistimos em curar. 

Elaboramos terapias avulso. 

Deitamo-nos tarde e levantamo-nos cedo. 

Ouvimos o toque de entrada ao som do despertador. 

Tudo por amor.» 

Ângela Gentil 
 
                               ***** 

«A Escola é uma permanente passerelle?  Porque não? 

Se a passerelle mostrar bonitos modelos de trabalho, dedica-
ção, exigência, rigor, método, persistência, actualização, justi-

ça, equidade, imparcialidade, tolerância, respeito mútuo, e 
tantos outros, tantos outros...., não vejo que daí venha mal ao 

mundo. Se calhar virá, até, algum bem.» 

Alfredo Reis 
                                                  ***** 

 

***** 

«... é preciso ter a força de erguer os olhos e procurar o 
lado imensamente abençoado e brilhante daquilo que faze-

mos todos os dias.» 

Ana Mineiro 
***** 

«Caminhamos para os outros, 

esboçando palavras em beijos, 

e dando beijos com palavras, 

num crescendo de trinta e muitos graus de ternura.» 

Maria Jesus Ralha 
 

***** 

«Hoje, à distância dos anos, recordo com uma nitidez 
transparente tudo o que se passou naquela manhã: tinha 
chegado atrasada à aula de Português e antes de abrir a 

porta já sofria, na cor vermelha do meu rosto, a vergonha de 

tal situação…» 

Isabel Sá 
***** 

 «Alunos chegaram, alunos partiram. 

Gerações atrás de gerações. 

Ensinei, aprendi, vivi!» 

Lurdes Boavida 
***** 

«E só no fim, modelo acabado, 

da Escola se verá que estátua fez: 

Homem do SIM, do NÃO, ou do TALVEZ?» 

Carlos Catarino 
***** 



pág ina | 4  b ib l io teca esco la r  |  ma io  de  2003 

“PlayGYM” 

Novidades: livros. 

“Lições do Abismo” 

“Baudolino” 

“O Justo e o Verdadeiro” 

“Os Profanadores” 

SUGESTÕES DE LEITURA 

«A Democracia é um sistema 
político mais popular no mundo. 
Mas, embora seja visto pelos 

povos como o garante de deter-
minados princípios, comporta em 
si mesmo várias antíteses a esses 
princípios - sendo uma das prin-
cipais a necessidade de manter 
secretas muitas das medidas, 
decisões fulcrais e grandes desíg-
nios das Nações em relação às 
suas populações. Democracia e 
Secretismo é o novo livro de ensai-
os do Dr. Oswald Le Winter (ex-
CIA), que desconstrói o sistema 
democrático, precisamente pela 
necessidade deste em manter 
segredos.  

Quem lucrou com o pânico do 
anthrax? Por que razão os EUA 
são o maior supermercado do 
mundo de armas biológicas? 
Quem lucra com o assassinato dos 
Direitos Civis no Ocidente? 
Quais os pormenores secretos 

dos assassinatos de John F. Ken-
nedy, Malcolm X, Martin Luther 
King e Robert F. Kennedy? Co-
mo funciona e o que faz o tribu-
nal mais secreto da América? O 
espião electrónico da América, 
ECHELON: qual a sua rede e 
como actua ao nível da espiona-
gem interna, política e industrial? 
Como actua a arma mais secreta 
da América, DEW - Arma de 
Energia Direccionada? Qual o 
interesse real da guerra da Améri-
ca ao Islão? Como e porquê os 
média foram manipulados na 
guerra contra o Afeganistão? O 
que não está a ser dito ao ociden-
tal médio? Como o secretismo 
está a minar os pilares da demo-
cracia? Quais são os portugueses 
que pertencem à poderosa Socie-
dade Bilderberg?» 

«DEMOCRACIA E SECRETISMO» 
Oswald Le Winter / Gradiva 

«Ao longo dos últimos vinte 
anos, Philip Kotler deu uma série 
admirável de conferências subor-
dinadas ao tema do marketing no 
novo milénio. O enorme sucesso 
que o seu trabalho obteve, um 
pouco por todo o mundo, legiti-
mou a publicação de um livro 
que se baseia precisamente nessas 
conferências e que constitui um 
guia essencial de marketing para 
gestores. Muito aguardada, esta 
obra é um verdadeiro tesouro de 
insights profundos e de grande 
pertinência, de conhecimentos 
fundados e de conselhos inteli-
gentes que actualizam o leitor 
sobre as linhas de pensamento 
mais recentes, o auxiliam a revita-
lizar a sua estratégia de marketing 
e a obter uma outra compreensão  
de velhos enigmas: como selecci-
onar os segmentos de mercado 
adequados ou como competir 
com correntes que praticam pre-
ços baixos, por exemplo. É uma 
oferta ímpar de tácticas que po-
dem ser aplicadas de forma ime-
diata aos desafios do século XXI, 
capazes de orientar os executivos 
que enfrentam as exigências de 
clientes poderosos, da globaliza-
ção e das novas tecnologias. Um 
trabalho magistral, da autoria de 
um dos mais destacados e reco-
nhecidos pensadores de marke-
ting da actualidade.»        

«MARKETING PARA O SÉCULO XXI» 
Philip Kotler / Editorial Presença 
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“Os Alferes” 

“Amor Poesia Sabedoria” 

“Crónica do Rei Pasmado” 

“O Fardo do Amor” 

Novidades: livros. 

“Uma Barragem Contra o Pacífico” 

SUGESTÕES DE LEITURA 

«A DOR» 
Marguerite Duras 

 Difel 

se espera está vivo ou morto. 
“Ele está dentro de uma vala a 
morrer com a cabeça voltada para 
a terra, as pernas dobradas, os 
braços estendidos. Está morto. 
Através dos esqueletos de Bu-
chenwald, o esqueleto dele. (...) 
Há três semanas que está morto. 
Foi isso, foi isso que aconteceu. 
Tenho a certeza. Ando mais de-
pressa. A boca dele está entrea-
berta. É quase noite. Pensou em 
mim antes de morrer. A dor é tão 
grande, a dor sufoca, já não tem 
ar. A dor precisa de espaço (...)”. 

Mas, é também a dor do regres-
so. “Já não sei quando me encon-
trei frente a ele, Robert L. Lem-
bro-me das lágrimas em toda a 
casa, e dos inquilinos que ficaram 
muito tempo nas escadas, e das 
portas que estavam abertas. Dis-
seram-me depois que a porteira 
tinha enfeitado a entrada para o 
receber e que logo que ele passou, 
ela arrancou tudo, e depois fe-
chou-se, ela, no seu cubículo, 
escondida, para chorar. 

Nas minhas recordações, em 
determinado momento, os baru-
lhos apagam-se e vejo-o Imenso. 
À minha frente. Não o reconhe-
ço. Ele olha-me. Sorri. Deixa-se 
olhar. Uma fadiga sobrenatural 
mostra-se no seu sorriso, a de ter 
conseguido viver até este momen-
to. É por causa deste sorriso que 
de repente o reconheço, mas de 
muito longe, como se o visse  ao 
fundo de túnel. É um sorriso 
confuso. Ele desculpa-se por ter 
chegado ali, reduzido a um dejec-

Marguerite Duras é um dos 
nomes mais representativos e 
conhecidos da literatura francesa. 
Nascida na Indochina (antiga 
colónia francesa) em 1914, morre 
a 1996 em Paris. 

Aos 18 anos foi para Paris e faz 
parte da Resistência francesa 
durante a Segunda Guerra Mundi-
al. 

A Dor (Difel)é um diário que 
retracta dias de espera de Robert 
L., um dos muitos prisioneiros de 
guerra que tinham sido enviados 
para os campos de concentração 
nazis. A Dor, é a dor da espera, de 
não se saber se aquele por quem 

to.” 

Aquele que volta é quase sub-
humano e o regresso à humanida-
de é, porventura, quase tão dolo-
roso como ter estado nos campos 
de concentração. “O médico veio. 
Estacou, com a mão no puxador, 
muito pálido. Olhou-nos, depois 
olhou para a forma no sofá. Não 
compreendia. E depois compre-
endeu: aquela forma ainda não 
estava morta, flutuava entre a vida 
e morte (...).Se tivesse comido 
logo que chegou do campo, o 
estômago ter-se-ia rasgado por 
causa do peso dos alimentos, ou 
então esse peso encostar-se-ia ao 
coração que, pelo contrário, na 
caverna da magreza, se tinha 
tornado enorme (...). Não, não 
podia comer sem morrer. Mas 
não podia ficar mais tempo sem 
comer sem que morresse. (...) 
Papas, disse o médico, à colher de 
café. Dávamos-lhe papas seis ou 
sete vezes por dia. Uma colher de 
café de papa sufocava-o, agarrava-
se às nossas mãos, procurava o ar 
e voltava a cair na cama (...). 

Em frases curtas, num relato 
impressivo, Marguerite Duras, 
que não se lembra de ter escrito 
este diário, mostra-nos o sofri-
mento imenso de todos os que 
experienciam um tempo de guer-
ra. 

Outros são os livros da autora 
que podes encontrar na Biblioteca 
da Escola: Uma Barragem Contra o 
Pacífico e Moderato Cantabile. 
I.B. 

«Irene e Filomena, as mães, 

Sónia e Miguel, os filhos. Daniel 

Sampaio, o elemento aglutinador 

e reflexivo em breves incursões 

nos relatos-monólogos que nos 

vão desvendando os conflitos. E 

uma Casa Encantada, ponto de 

chegada e de passagem para a 

fuga. São estes os vértices de que 

partimos para uma viagem ao 

âmago do abismo em que estas 

quatro personagens mergulham. 

E arrastam-nos com elas até ao 

vórtice, onde os silêncios não se 

escutam, onde as palavras não se 

compreendem, onde os desen-

contros emergem, onde a solidão 

dói, a ideia da morte surge como 

libertação, a dor física auto-

infligida serve para «trocar dores» 

e alivia, e a crueldade entre os 

jovens pode atingir o limite. Que 

preço tem de se pagar por se ser 

diferente? Em que momento a 

personalidade se modifica e por-

quê? Quando é que o ténue fio 

do equilíbrio emocional se que-

bra? Quem é responsável? A 

quem atribuir culpas? E será que 

as há? Com a sua vasta e riquíssi-

ma experiência profissional, Da-

niel Sampaio dá-nos as pistas, 

tenta encontrar as respostas, 

ganha a confiança de quem no 

maior dos desesperos o procura. 

Ele é a ponte para  essa terrível 

fronteira em que a realidade se 

perde e o abismo espreita.» 

«LIÇÕES DO ABISMO» 
Daniel Sampaio / Caminho 
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“Pense - Uma Introdução à Filosofia” 

Novidades: livros. 

“O Computador na Catedral ...” 

“Filosofia da Mente ...” 

“Consequências da Retórica ...” 

“A Sociedade em Busca de Valores ...” 

SUGESTÕES DE LEITURA 

«GLOBALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EQUIDADE» 
António Barreto e Outros / Dom Quixote 

Junho é mês de poetas: Luís de Camões morreu em Junho, Fernan-

do Pessoa nasceu em Junho e até a veia poética tradicional se amplifi-

ca, neste tempo, a propósito de santos e outras realidades cósmicas. 

Por isso, não podemos deixar de dar relevo a um projecto que põe a 

poesia portuguesa contemporânea na linha da frente.  

É um trabalho impregnado do pulsar jovem e das novas tendências 

musicais, imbricando nomes como os de Viviane, Luís Varatojo, Dora 

Fidalgo, Prince Wadada, João Aguardela, Janelo da Costam e Rui 

Duarte. 

Demonstra ainda este trabalho o quão versátil e musical é a poesia 

portuguesa: os artistas musicais evidenciam textos diversos de autores 

tão diferentes como Ary dos Santos, Tiago Gomes, António Aleixo, 

António Botto, António Ramos Rosa, Natália Correia, Manuel Alegre, 

Alexandre O’ Neill, Fernando Pessoa.  

Apresentam, assim, com a sua arte, a simbiose da palavra e da 

música, seja ela de que tendência for, renovando sempre o conceito 

barthesiano de que um texto “é um tecido de vozes”. 

Sendo os conteúdos programáticos tão pouco abertos à sedução da 

poesia, em geral, e da coeva, em particular, é sempre de louvar um 

trabalho como este: em Linha da Frente, realça-se o poder da palavra, 

o poder da poesia e o poder da palavra dos poetas portugueses.  

Sinta também a sedução que estes jovens sentiram, ouvindo o CD 

n.º 391.  P.M.  

veu ao nosso mundo a sua cons-

ciência de globo. A exclusão, a 

violência, a pobreza e a doença 

endémica deixaram de ter frontei-
ras protectoras e barreiras de 

informação. Toda a gente conhe-

ce todas as formas de sofrimento 

e destituição em todo o mundo.  

Diversas formas de despotismo 

local e nacional, de autoritarismo 

e de monopólio político e cultu-

ral, foram mais rapidamente de-

nunciadas e mais eficazmente 

combatidas. Porém, o mesmo 

processo globalizador que possi-

bilita estes ganhos, abrindo novas 
oportunidades de desenvolvimen-

to, se por um lado unifica, por 

«A revolução tecnológica, in-

fra-estrutural e económica, devol-

outro lado divide, cria fracturas 

na sociedade, abre clivagens, 

acentua desigualdades. Por isso é 

visto por muitos como um pro-
cesso altamente diferenciado, 

complexo e multifacetado. Que 

alterações está a provocar, que 

consequências está ou vai produ-

zir?  

Globalização, Desenvolvimento e 

Equidade, tema do Seminário 

Internacional organizado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, 

juntou deputados especialistas 

internacionais e proporcionou 

uma oportunidade excepcional de 
debate sobre uma das questões 

cruciais do nosso tempo.» 

Pode ter sido um trabalho encomendado com as óbvias influências 

na criação artística. Pode ter sido feito com as contingências temporais 

de quem quer editar numa data precisa – 1998 -. Contudo, ao juntar 

pessoas como Joaquim Pessoa, Manuel Freire, Carlos Mendes, Paco 

Bandeira, Lúcia Moniz, Samuel, Fernando Tordo Jorge Palma, José 

Mário Branco, Nuno Nazareth Fernandes, Pedro Duarte e Vitorino, o 

resultado teria de ser (sempre!) de valor estético considerável.  

Assim acontece com este disco. 

Primeiramente, porque os textos de Joaquim Pessoa (poeta mais 

interessante do que o outro) são sempre muito bem feitos (linguística, 

ideológica e esteticamente), são sempre pequenas maravilhas.  

Em seguida, porque os nomes que deram mais musicalidade às 

palavras tratam por tu o dinamismo das sete notas e fazem a verdadeira 

conciliação da palavra com a melodia. 

Depois, porque se nota, na interpretação, empenhamento, compro-

misso profissional e estético e – sobretudo – a alegria de fazer-se um 

trabalho em que se acredita, dando voz à voz, à música, à palavra (e 

não ao computador). 

Finalmente, porque é um modo muito interessante de reflectir sobre 

a portugalidade, sobre algo que se intrometeu nos nossos desígnios 

oníricos – o mar. 

Esta é uma viagem muito curiosa à história, à literatura, à música, 

à(s) mentalidade(s), à cultura portuguesa. 

Viaje também. Requisite o disco e os respectivos textos e parta à 

descoberta de um sonho em que fomos. É fácil: é o CD n.º 388. 

P.M.   



sob a perspectiva de ser encarado 
como potencial opção para satis-
fação das necessidades do merca-
do de trabalho. 

O CD, disponível na Biblioteca 
da Escola, arranca automatica-
mente depois de colocado no 
leitor do PC. No menu inicial 
(Figura 1) pode seleccionar-se, de 
cada vez, uma das 6 apresenta-
ções disponíveis e em seguida 
clicar no botão com a seta laranja. 

A primeira apresentação do 
CD, com a duração de 27 minu-
tos, corresponde ao trabalho da 
Área-Escola propriamente dito. 
A segunda apresentação, com a 
duração de 12 minutos, faz uma 
descrição sucinta do Curso de 
Electricista de Instalações 
(10ºAno Profissionalizante) e 
mostra alguns dos trabalhos que 
os formandos realizaram durante 
o ano lectivo. As outras 4 apre-
sentações, respectivamente com a 
duração de 7, 9, 11 e 11 minutos, 
correspondem a reportagens 
fotográficas de visitas de estudo à  
Barragem da Aguieira, Central da 
Ermida (Lousã), Subestação de 
Pereiros (Coimbra), Parques 

O projecto da Área Escola da Tur-
ma 1G, do 11º Ano consiste na divul-
gação da Componente Tecnológica do 
curso que frequentam, inserida no 
contexto geral de formação, mediante a 
concepção de uma apresentação com 
diapositivos em Power Point. O traba-
lho foi desenvolvido ao longo do ano 
escolar e a primeira versão foi apresen-
tada nos dias 6 e 7 de Março, aquando 
da realização da última Feira de Acti-
vidades da nossa Escola. 

Recentemente, tal como previs-
to no projecto inicial, fizeram-se 
várias dezenas de cópias do traba-
lho para CD, juntaram-se a igual 
número de ofícios endereçados e 
foram enviados a outras tantas 
empresas do sector da Indústria 
Eléctrica do concelho de Canta-
nhede, concelhos limítrofes e 
ainda a grandes empresas nacio-
nais com interesses locais. Nos 
ofícios ficou patente a intenção 
de, com a apresentação anexa, 
pretender divulgar a Escola Se-
cundária de Cantanhede e algu-
mas das suas estruturas e compe-
tências técnico-pedagógicas e em 
particular o Curso Tecnológico 
de Electrotecnia e Electrónica, 

Eólicos da Serra das Malhadas 
(Cadafaz/Góis) e Barragem do 
Cabril (Rio Zêzere, Pedrógão 
Grande), realizadas no presente 
ano lectivo com as Turma do 
10ºAno Profissionalizante  e 
Turma 1G do 10ºAno. 

 A 5ª e 6ª apresentações versam 
o mesmo tema e correspondem a 
duas reportagens distintas efectu-
adas por dois diferentes professo-
res. 

Todas as apresentações são 
acompanhadas de música do 
grupo Enigma e as duas primeiras 
são comentadas. Para convenien-
te percepção é indispensável ligar 
as colunas do computador. 

Saliente-se que a Central da Ermida foi 
construída entre 1925 e 1930 pela empresa 
Padilha & Rebelo, mediante projecto 
realizado pela empresa de engenharia 
Tavares & Mascarenhas de Coimbra. A sua 
produção anual de energia eléctrica 
(1.200.000 kWh) é actualmente pouco 
significativa, no entanto, constitui um 
património arqueológico industrial e de 
museu e ainda didáctico, que as futuras 
gerações deverão estimar e preservar e as 
nossas escolas aproveitar para formação 

dos alunos.A.S. 
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“A Ratoeira” 

“Os Livros e as Leituras...” 

“O Corpo Conversivo” 

“José Saramago - A Luz e o Sombreado” 

Novidades: livros. 

“Camões no seu Tempo e no nosso” 

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA ESCOLA 

POTENCIAR  

Figura 1: Menu de arranque do CD 
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INSTRUÇÕES  
PARA 
UTILIZAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

A Equipa da Biblioteca Escolar vai 
elaborar instruções para a utilização do 
equipamento existente nas suas instala-
ções. 

As referidas instruções serão publica-
das nos próximos números do Boletim 
da Biblioteca, destacando-se as seguin-
tes: 

- ligação de computador portátil a 
projector multimédia; 

- ligação de computador portátil a data
-show; 

- captação de fotografias digitais a 
partir de filmes gravados em cassetes de 
vídeo; 

- utilização de câmara de vídeo e mi-
croscópio para registo fotográfico de 
preparações. 

Posteriormente serão publicadas instru-
ções para a utilização de outros equipa-
mentos, também existentes na Bibliote-
ca Escolar. J.P. 

Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 

“Sob o Mesmo Tecto” 

Novidades: livros. 

“IN & OUT»” 

“O Nome da Rosa” 

“Apocalipse Nau” 

“A Psicologia Não Existe” 

BIBLIOTECA - ESPAÇOS E EQUIPAMENTO 

 

CAMÕES 
 

Passaste fome, 

Dizem alguns que da tua vida comem 

Vermes parasitas que vivem de inventar as 

tuas histórias... 

Talvez um dia neles a mutação se opere 

Quando os bichos mudem de alimentação e 

Passem a roer a tua obra 

E não a tua morta vida terreal. 

 

Ah Camões! Luís Vaz se visses 

Como os vermes pastam tua glória! 

Por um que ame apenas tua obra 

Quantos te inventam a vida passada 

P’ra explicar versos que não sentem 

Ou sentem tão à epiderme 

Que precisam de outra história 

Que são a das palavras que escreveste! 

 

Também eu li de mais a tua inventada vida. 

Tudo quero esquecer p’ra mais lembrar 

Que poesia é só a tua glória 

Eterna vida é só tua Poesia 

E a vida que viveste é morta história. 

 
 

José Blanc de Portugal 
 

Este texto está inserto no CD 73.  
Requisite-o e ouça-o. 

 

 

ET SI TU N’EXISTAIS PAS... 
 

Et si tu n’existais pas 

Dis-moi pourquoi j’existerais 

Pour traîner dans un monde sans toi 

Sans espoir et sans regret 

Et si tu n’existais pas 

J’essaierais d’inventer l’amour 

Comme un peintre qui voit sous ses doigts 

Naître les couleurs du jour 

Et qui n’en revient pas 

 

Et si tu n’existais pas 

Dis-moi pourquoi j’existerais 

Des passantes endormies dans mes bras 

Que je n’aimerais jamais 

Et si tu n’existais pas 

Je ne serais qu’un point de plus 

Dans ce monde qui vient et qui va 

Je me sentirais perdu 

J’aurais besoin de toi 

 

Et si tu n’existais pas 

Dis-moi comment j’existerais 

Je pourrais faire semblant d’être moi 

Mais je ne serais pas vrai 

Et si tu n’existais pas 

Je crois que je l’aurais trouvé 

Le secret de la vie, le pourquoi 

Simplement pour te créer 
Et pour te regarder 

 Joe Dassin 

  Este texto está inserto no CD 102.  
Requisite-o e ouça-o. 


