
Editorial 

Eis-nos chegados ao início de mais 
um ano lectivo! 

Neste primeiro Boletim de 2003 / 
2004, destacamos dois eventos: o Dia 
Europeu dos Pais e da Escola, que se 
celebra a 14 de Outubro e que a 

Equipa da Biblioteca, juntamente com 
a Associação  de Pais dinamiza nesta 
Escola (ver páginas 1 e 3) e o Dia 
Internacional da Biblioteca Escolar, 

que se assinala no dia 27 de Outubro, 
sob o tema “Quebrar Barreiras”.  

Assim, associando-nos à IASL 
(International Association of School 

Librarianship) e respondendo ao 
apelo da RBE (Rede de Bibliotecas 
Escolares) pretendemos destacar a 
função cada vez mais central da 

Biblioteca Escolar na formação global 
do aluno, procurando responder às 
necessidades curriculares, ao desen-
volvimento de competências de infor-

mação, bem como a uma saudável e 
educativa ocupação de tempos livres. 

Na era da informação, deparamos, 

muitas vezes, com o problema de 
como seleccionar o que é importante. 
É nessa medida que o papel das 
Bibliotecas Escolares e dos elemen-

tos da sua equipa em especial, bem 
como do restante grupo docente, é 
cada vez mais o de apontar caminhos 
a seguir, com base em fontes fidedig-

nas de informação, ajudando o aluno 
na apropriação de técnicas de pesqui-
sa e de tratamento de informação 
cada vez mais essenciais. 

Consequentemente, as vertentes 
que têm sido prioritárias na nossa 
Escola são as da formação de utiliza-
dores, da divulgação de novidades e 

de documentos existentes em diferen-
tes suportes, bem como a actualiza-
ção do fundo documental.  

Optámos, então, por comemorar o 

próximo dia 27 de Outubro, com o 
lançamento de um Concurso para 
criação de um Logotipo da Biblioteca 
(ver página 2); a distribuição de mar-

cadores de página com mensagens 
alusivas ao tema; a abertura de inscri-
ções para formação em filmagens, 
montagens áudio,  rádio escolar  e 

fotografia digital para alunos e profes-
sores; um intercâmbio com a Bibliote-
ca Municipal de Cantanhede e, ainda 
numa perspectiva de promoção de 

leitura, o envio, por alunos do agrupa-
mento 4, através da Internet, de 
sugestões de leitura de obras de 
autores portugueses, para alunos  

estrangeiros. 
Para além destes destaques, apos-

tamos de novo na divulgação das 
novidades, nomeadamente na promo-

ção de leitura(s),  bem como na divul-
gação dos equipamentos disponíveis. 

Participem! Dêem sugestões! 
Ajudem-nos a construir este Boletim 

que é de todos nós! C.P 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANTANHEDE 

SUMÁRIO: PÁGINA 2 CONCURSO: LOGOTIPO DA BIBLIOTECA ESCOLAR - PÁGINA 2 

1º Os pais têm o direito de criar 
os filhos sem discriminação de 
cor de pele, origem étnica, nacio-
nalidade, credo, sexo ou estrato 
económico. Os pais têm o dever 
de incutir nos filhos o sentido da 
responsabilidade, de modo a 
permitir a construção de uma 
sociedade mais humana. 

2º Os pais têm o direito ao reco-
nhecimento da sua primazia co-
mo educadores dos filhos. Os 
pais têm o dever de educar os 
filhos de modo responsável e de 
não os negligenciar. 

3º Os pais têm o direito de pro-
porcionar aos filhos o pleno 
acesso ao sistema educativo, com 
base nas suas necessidades, capa-
cidades e méritos. Os pais têm o 
dever de se envolver pessoalmen-
te na educação escolar dos filhos. 

4º Os pais têm o direito de acesso 
a toda a informação que as esco-
las possuam relativamente aos 
seus filhos. Os pais têm o dever 
de prestar às escolas frequentadas 
pelos seus filhos toda a informa-
ção necessária para que se atinjam 

os objectivos educativos comuns. 

5º Os pais têm o direito de esco-
lher a educação mais adequada às 
suas convicções e valores que 
considerem importantes para a 
educação dos seus filhos. Os pais 
têm o dever de fazer uma escolha 
bem informada e consciente da 
educação que desejam dar aos 
seus filhos. 

6º Os pais têm o direito de ver 
respeitados pelo sistema educati-
vo formal o conteúdo espiritual e 
cultural da educação que dão aos 
seus filhos. Os pais têm o dever 
de ensinar os seus filhos a respei-
tar e a aceitar os outros e as suas 
convicções. 

7º Os pais têm o direito de exer-
cer influência na política imple-
mentada pela escola dos seus 
filhos. Os pais têm o dever de se 
envolverem pessoalmente na vida 
das escolas frequentadas pelos 
seus filhos, dado que aqueles 
constituem um elemento vital da 
comunidade local. 

8º Os pais e as suas associações 

têm o direito de ser consultados 
activamente sobre a política das 
autoridades públicas em matéria 
de educação, a todos os níveis. 
Os pais têm o dever de ter orga-
nizações representativas e demo-
cráticas para defesa dos seus 
interesses. 

9º Os pais têm o direito a assis-
tência material das entidades 
públicas, quando motivos de 
ordem financeira impedirem o 
acesso dos seus filhos ao ensino. 
Os pais têm o dever de consagrar 
tempo e de se envolverem pesso-
almente na educação dos seus 
filhos, bem como de apoiar as 
suas escolas para que os seus 
objectivos educativos sejam atin-
gidos.  

10º Os pais têm o direito de exi-
gir às autoridades públicas res-
ponsáveis um ensino de alta qua-
lidade. Os pais têm o dever de se 
apoiar entre si, no sentido de 
melhorarem as suas capacidades 
como primeiros educadores e 
parceiros na relação família / es- 
cola. 

14 DE OUTUBRO14 DE OUTUBRO  

DIA EUROPEU DOS PAIS E DA ESCOLADIA EUROPEU DOS PAIS E DA ESCOLA  

DIREITOS E DEVERES DOS PAIS NA EUROPA 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária de Cantanhede 



 
 sumário 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

pág ina  |  2  bib l i ote ca e scola r |  outub ro de 2003  

DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

Equipa da Biblioteca Escolar: 

Professores: Artur Miguel, Clara Póvoa, Idalina Nicolau, Jaime Pereira, Licínia Louro, Palmira Santos, Paula Duarte e 
Paulo Melo. 

Funcionários: Conceição Sacarrão e Fernanda Cravo. 

Colaboração: 

Professores: José Paixão. 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Secundária de Cantanhede.  

Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 

Regulamento 

1-Podem participar neste con-

curso todos os alunos da Escola 

Secundária de Cantanhede, com 

1, 2 ou 3 projectos  cada.  

2-Os trabalhos a concurso de-

vem ser entregues na Biblioteca, 

até ao dia 14 de Novembro de 

2003. 

3-Normas a cumprir: 

3.1-Devem constar do projecto 

as letras B e E (maiúsculas / 

minúsculas). 

3.2- O tipo de letra pode ser já 

existente ou inventado.  

3.3-O trabalho deve ser entregue 

em suporte informático (disquete 

/ cd). 

3.4-As cores terão de ser obriga-

toriamente o branco, preto e, 

eventualmente, outras.  

3.5-O projecto deverá ter uma 

legibilidade numa redução de 1,5 

cm x 1,5 cm. 

3.6-Deve ser concebido de for-

ma a ser utilizado em impres-

sões monocromáticas (preto, 

branco e escalas de cinzentos). 

3.7-Deve ser entregue uma im-

pressão a cores e uma impres-

são monocromática  em  formato  

A4,  sendo  o  campo visual do 

logotipo 15 cm x 15 cm. 

3.8-Todo o material deve ser 

entregue num envelope A4, com 

indicação do nome do autor, n.º, 

turma e ano.  

4-O júri será composto por um 

aluno do 12º ano do agrupamen-

to dois, um professor do agrupa-

mento dois, elementos da Equi-

pa da Biblioteca (um professor e 

um funcionário) e um elemento 

do Conselho Executivo. 

5- O júri reserva-se o direito de 

não atribuir o primeiro lugar, 

caso não haja qualidade sufici-

ente nos trabalhos apresentados 

a concurso. 

O logotipo vencedor será utiliza-

do nos carimbos e documentos 

emanados pela Biblioteca.  

Prémios: 

Os três primeiros classificados, 

receberão respectivamente: 

1º lugar - um livro e um cd áudio, 

2º lugar - um livro, 

3º lugar - um livro. 

“Causas Sociais da Revolução Industrial” 

novidades 

“Receita para não ficar triste” 

“A Instrução dos Amantes” 

“A Terceira Vaga” 

DIA EUROPEU DOS PAIS 

E DA ESCOLA. 

NÃO TENHO TEMPO.  

TODO O TEMPO DO MUNDO. 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO     

DE UM LOGOTIPO DA 

BIBLIOTECA ESCOLAR. 

OUTUBRO ANIMADO. 

EQUIPA DA BIBLIOTECA 

ESCOLAR. 

PARA OUVIR: 

«LE PEUPLE DE L’HERBE»; 

«ROMÂNTICA». 

DIA EUROPEU DA LÍNGUAS. 

ESP@ÇO INTERNET: 

WWW.EDUSURFA.PT; 

WWW.INFOPEDIA.PT; 

WWW.EDUCARE.PT. 

SUGESTÕES DE LEITURA: 

«FILHA DA FORTUNA»; 

«ROTEIRO DAS ESCOLAS 

COM ENSINO SECUNDÁRIO 

2002-2003». 

INSTRUÇÕES PARA          

UTILIZAÇÃO DO           

EQUIPAMENTO: 

LIGAÇÃO DE COMPUTADOR 

PORTÁTIL A PROJECTOR 

MULTIMÉDIA. 

EDITORIAL. 

DIREITOS E DEVERES DOS           

PAIS NA EUROPA. 

“Avaliação das Aprendizagens” 

INSTRUÇÕES PARA          

UTILIZAÇÃO DO           

EQUIPAMENTO: 

SELECÇÃO DE DISPOSITIVO            

DE VISUALIZAÇÃO.  

SUSGESTÃO: 

«O FABULOSO  

DESTINO DE“AMÉLIE”. 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE UM           
LOGOTIPO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

14  

Dia Europeu dos Pais e da Escola 

-Animação da átrio do bloco par 
com caricaturas e textos alusivos 
ao tema; 

-recepção aos pais, pelas 12h 30, 
no auditório; 

-visita guiada aos espaços de con-
vívio e de estudo; 

-distribuição de marcadores de 
página na Biblioteca. 

 

27  

Dia Internacional da Biblioteca Escolar 

Tema: QUEBRAR BARREIRAS 

Actividades:  

-Concurso do Logotipo para a Bibli-
oteca; 

-distribuição de marcadores de 
páginas alusivos ao tema; 
-publicação de parte do Boletim da 
Biblioteca na página da R. B. E.; 

-intercâmbio com a Biblioteca Muni-
cipal. 



 Sabes, meu filho, até hoje não 
tive tempo para brincar contigo. 
Arranjei tempo para tudo menos 
para te ver crescer. Nunca joguei 
contigo o dominó, damas, xadrez 
ou batalha naval. 

Eu percebo que tu me procu-
res. Mas, sabes, meu filho, eu sou 
muito importante e não tenho 
tempo! Sou importante para nú-
meros, convites sociais e toda 
uma série de compromissos ina-
diáveis. Como largar tudo isto 
para ir brincar contigo? Não! Não 
tenho tempo! 

Um dia trouxeste o teu caderno 
escolar para eu ver e ficaste ao 
meu lado. Lembras-te? Não te dei 
atenção e continuei a ler o jornal 
porque, afinal, afinal, os proble-
mas internacionais são mais sérios 
do que os da minha casa. 

Nunca vi os teus livros e nem 
conheço a tua professora. Nem 
me lembro qual foi a tua primeira 
palavra. Mas, tu sabes, eu não 
tenho tempo! De que adianta 
saber as mínimas coisas a teu 
respeito, se eu tenho outras gran-
des coisas a saber? 

É incrível: como tu cresceste! 
Estás tão alto! Nem tinha repara-
do nisso. Aliás, eu quase que não 
reparo em nada. E na vida agita-
da, quando tenho tempo, prefiro 
usá-lo lá fora porque aqui fico 
calado diante da televisão. Por-
quê? Porque a televisão é impor-
tante e informa-me muito. 

Sabes, meu filho, a última vez 
que tive tempo para ti foi numa 
noite de amor com a tua mãe. 

Eu sei que tu te queixas, eu sei 
que tu sentes a falta de uma pala-
vra, de uma pergunta amiga, de 
uma brincadeira, de um chuto na 

tua bola... Mas eu não tenho tem-
po! 

Eu sei que sentes a falta de um 
abraço e de um sorriso, de um 
passeio a pé, de ir até ao quios-
que, ao fundo da rua, comprar o 
jornal, uma revista... Mas sabes há 
quanto tempo eu não ando a pé 
na rua? Não tenho tempo! Mas tu 
entendes. Eu sou um homem 
importante, tenho de dar atenção 
a muita gente, eu dependo delas. 

Meu filho, tu não entendes 
nada de comércio. Na realidade, 
eu sou um homem sem tempo. 

Eu sei que tu ficas triste porque 
as poucas vezes que falamos é um 
monólogo, só eu é que falo. 

Eu quero silêncio, quero sosse-
go, e tu tens a péssima mania de 
querer brincar com a gente, tens a 
mania de saltar para os braços dos 
outros. Filho, eu não tenho tem-
po para te abraçar, não tenho 
tempo para conversas e brincadei-
ras de crianças! 

Filho, o que é que tu percebes 
de computadores, comunicação, 
cibernética, racionalismo? Tu 
sabes quem é Descartes? E Kant? 
Como é que eu vou parar para 
falar contigo? Sabes, filho, não 
tenho tempo! 

Mas o pior de tudo, o pior de 
tudo é que se tu morresses ago-
ra... já... neste instante, eu ficava 
com um peso na consciência 
porque até hoje... até hoje... não 
arranjei tempo para brincar conti-
go! 

E na outra vida Deus não terá 
tempo de me deixar... pelo me-
nos... ver-te. 

Texto: Neimar de Barros 
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DIA EUROPEU DOS PAIS E DA ESCOLA 

“O Amor é para os Parvos” 

novidades 

“Os Romances de António Lobo ...” 

“As Mulheres deviam vir com ...” 

“Na Senda da Poesia” 

“No Jardim das Paixões Extintas” 

NÃO  TENHO  TEMPO  
TODO O TEMPO DO MUNDO 
 

 

podes vir a qualquer hora 

cá estarei para te ouvir 

o que tenho para fazer 

posso fazer a seguir 

 

podes vir quando quiseres 

já fui onde tinha de ir 

resolvi os compromissos 

agora só te quero ouvir 

 

podes-me interromper 

e contar a tua história 

do dia que aconteceu 

a tua pequena glória 

o teu pequeno troféu 

 

todo o tempo do mundo 

para ti tenho todo o tempo do mundo 

todo o tempo do mundo 

 

houve um tempo em que julguei 

que o valor do que fazia 

era tal que se eu parasse 

o mundo à volta ruía 

 

e tu vinhas e falavas 

falavas e eu não ouvia 

e depois já nem falavas 

e eu já mal te conhecia 

 

agora em tudo o que faço 

o tempo é tão relativo 

podes vir por um abraço 

podes vir sem ter motivo 

tens em mim o teu espaço 

 

todo o tempo do mundo 

para ti tenho todo o tempo do mundo 

todo o tempo do mundo 

 

 
  Texto: Carlos Tê 

Música e Interpretação: Rui Veloso 



«ROTEIRO DAS ESCOLAS COM ENSINO SE-
CUNDÁRIO 2002 - 2003» 

Ministério da Educação / Dep. Aval. Prosp. e Planeamento 
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SUGESTÕES DE LEITURA 

 "Com a publicação do pri-
meiro Roteiro das Escolas, o 

Ministério da Educação dá 
um passo decisivo na concre-
tização do princípio da trans-
parência e da igualdade de 
acesso dos cidadãos à infor-
mação sobre o sistema educa-
tivo. Na sequência da publica-
ção regular dos resultados do 
12º ano de escolaridade, dos 
indicadores concelhios e regi-
onais de abandono e insuces-
so escolares, esta edição for-
nece informação sistematizada 
sobre as características das 
escolas com  ensino secundá-
rio, as suas ofertas e os seus 
projectos educativos, as infra-

estruturas e os serviços de 
apoio à população escolar. 
Trata-se de um primeiro retra-
to de cada uma das escolas 
que constitui a rede de oferta 
de ensino secundário, permi-
tindo, assim, aos estudantes e 
às famílias informação actuali-
zada de forma a sustentar 
escolhas e a dinamizar proces-
sos de qualificação das apren-
dizagens.” 

 

 in “Nota Introdutó-
ria”, pelo Ministro da Educa-
ção,  David Justino.   

Isabel Allendre, jornalista e 
escritora de nacionalidade chile-

na, consagrada com o publicação 
de "A Casa dos Espíritos", vem 

com "Filha da Fortuna" falar-nos 
de   liberdade. 

Neste romance que se desen-
volve durante a corrida ao ouro 

na Califórnia (1849), a acção gira 
à volta de Eliza Sommers, uma 

jovem chilena educada no ambi-
ente severo  e preconceituoso da 
burguesia inglesa. 

A protagonista descobre a 
liberdade nos Estados Unidos, 

iludida pelo seu primeiro grande 
amor, fugindo do seu destino 

pré-traçado (um casamento por 
conveniência) e parte em busca 

do seu amado, Joaquim Andieta, 
que a deixou no Chile para pro-

curar fortuna nas minas de ouro. 
Eliza foge para a Califórnia, fa-
zendo-se passar por um jovem 

rapaz e vive uma viagem infernal. 
A convivência com homens e 

prostitutas obcecados pela rique-
za fácil vai transformar esta jo-

vem, numa mulher madura e 
lutadora. 

Trata-se de uma história cheia 
de desejos e frustrações, numa 

linguagem acessível e muito emo-
tiva que revela a força das mulhe-

res pela conquista do seu maior 
sonho: a liberdade.   L.L.  

«FILHA DA FORTUNA» 
Isabel Allende / Editorial Presença 

“Fernando Pessoa: Heteronímia e ...” 

novidades 

“Cleópatra e a sua víbora” 

“Ascenção e Queda das Grandes ...” 

“Desmantelar a América” 

“No Jardim das Paixões Extintas” 
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PARA OUVIR 

considerada morta - o latim) prova-
ram que a aprendizagem de uma 
língua estrangeira também pode ser 
divertida e que nunca é demasiado 
tarde para aprender e beneficiar das 
oportunidades que ela oferece. 

Quanto "às más línguas", também 
elas tiveram oportunidade de se 
soltarem, uma vez que lhes foi 
reservado um espaço de expressão. 

Não perdendo a oportunidade, a 
equipa da Biblioteca quer agradecer 
a todos os alunos que, perdendo 
alguma timidez, se aproximaram 

No passado 26 de Setembro, 
comemorou-se o Dia Europeu das 
Línguas, no intuito de festejar a 
diversidade linguística e de promo-
ver a aprendizagem de idiomas 
estrangeiros. 

No átrio do bloco par, a equipa da 
Biblioteca elaborou um painel alusi-
vo a este dia, reunindo provérbios e 
anedotas nas diversas línguas 
estudadas na nossa Escola. 

Na vitrine, bandas desenhadas 
(em francês, inglês, alemão e até 
mesmo, imagine-se, numa língua 

deste espaço e aí deram asas à sua 
língua. 

Para desvendar a riqueza cultural 
e social de um país, nada melhor... 

que a via humorística:  
 
«Un voyageur vient de placer une 

grosse valise au-dessus d'un autre 

voyageur. Celui-ci demande: 
- Il n'y a pas de danger, au 

moins? 
- Oh! non, elle est fermée à clé.»  
L.L.  “A Arte em Portugal no Século XX” 

novidades 

“Reflexões sobre a guerra, o mal ...” 

“Antero de Quental - história ...” 

“A Arte e a Sociedade Portuguesa ...” 

“Bem-vindos ao Vale dos Cactos” 

Le Peuple de l’Herbe, P. H. TEST / TWO 

 Houve um tempo, quando o país era mais francófilo (até por causa 

da emigração), que os nossos ouvidos eram frequentemente excitados 

pela palavra e pela música em Francês. Nos registos mnemónicos 

pessoais, nomes como Piaf, Ferré, Brel, Brassens, Reggiani, Moustaki, 

Aznavour, Bécaud, Dassin pululavam em simultâneo com os de Presley, 

Beatles, Stones, Wonder, Domino, Baez, Dylan, Mc Kenzie... Só para 

falar de estrangeiros, claro! 

Depois, o país anglofilizou-se, americanizou-se; as rádios preferiram 

os sucessos fáceis, melodiosos, aqueles de que não é preciso conhecer 

as palavras para se gostar do tema (James Stewart bem os desmasca-

rava, mas...). 

Com a grassante bigbrotherização, as palavras deixaram de possuir 

o poder de excitar e de encantar os ouvidos e as mentes, fossem elas 

(as palavras) em Português, Francês ou até em Inglês.  

Daí que a francofilia se tenha convertido em nostalgia de títulos e de 

discos de uns quantos nomes mais do agrado pessoal. Já estava 

afastada da grande difusão. E as novas tendências musicais provenien-

tes dos países francófonos não chegaram ao país com o destaque 

anterior. 

Para quem gosta de música electrónica e de dança, o registo disco-

gráfico P. H. Test / Two, dos Le Peuple de l’Herbe, apesar da globaliza-

ção inerente (“Se não os consegues vencer...”), é notável: não nega as 

suas influências homogeneizadas, mas procura fazê-lo, desviando o 

eixo da (re)criação (e da recreação) para a francofonia e buscando 

novas sonoridades. 

Se o consegue, só a sensibilidade de cada ouvinte o pode confirmar. 

Todavia, é necessário que o disco seja ouvido e re-ouvido. As obras 

não têm uma só leitura... 

O disco está à sua espera com o n.º 366. Ouse encontrar Le Peuple 

de l’Herbe. P.M.  

Maria Bethânia, ROMÂNTICA 

 Por que razão se ouve (e se aprecia) Maria Bethânia? 

Será pela sensualidade da voz enrouquecida? Será pela consistên-

cia de repertórios? Será pela força das palavras dos poetas que canta? 

Será pelo deleite das composições musicais a que dá voz, tom, cor? 

Será pela sua leitura/interpretação dos textos poéticos e musicais? Será 

por ser uma apreciadora da poesia portuguesa, principalmente a pesso-

ana? 

Julgo que a razão está na conjugação de todos os factores referidos 

e de muitos outros que não vieram agora à colação. 

No disco Romântica, são reunidas algumas (poucas) leituras que 

Maria Bethânia fez de modernos (e sempre surpreendentes) poetas 

brasileiros, como Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Ferreira Gullar, 

Noel Rosa... 

De certo modo, é até uma imbricação de expectativas, já que Maria 

Bethânia demonstra a fruição humana de interpretar poetas por quem 

tem admiração individual e artística; ao mesmo tempo, com a sua 

interpretação, as palavras dos poetas ganham um novo alento, são 

acrescidas de novo sentido e significação, tramando o barthesiano 

tecido de vozes... 

Não obstante o título que foi atribuído ao disco, o trabalho 
apresentado é uma nova/outra leitura do Amor, sem sentimentaloidis-
mos balofos, piegas, insonsos... 

Para quem preza o sentimento como uma expressão de ser, a 

audição atenta de trabalhos de Maria Bethânia torna-se quase obrigató-

ria. Para já, Romântica é uma mais-valia. 

De qualquer modo, a última opinião será sua. 

 

Requisite e delicie-se com o CD n.º 399. P.M.   

DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS  
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1-Liga-se o cabo represen-
tado no desenho ao projec-
tor multimédia e posterior-
mente à corrente (ver figura-
1); 

2-Seguidamente liga-se o 
cabo assinalado no desenho 
ao projector multimédia e ao 
computador portátil (ver 
figura-2); 

3-Posteriormente liga-se o 
projector multimédia no 
botão assinalado no desenho 
(ver figura-3); 

4-Liga-se o computador 
portátil (ver figura-4); 

5-No botão “tilt” do pro-
jector multimédia regula-se o 
ângulo de projecção das  
imagens (ver figura-5); 

6-Carregando no botão 
“input” do projector multi-
média selecciona-se a opção 
“computer” (ver figura-6); 

7-Rodando o botão exis-
tente do lado direito do pro-
jector multimédia procede-se 
ao ajuste do tamanho da 
imagem a projectar (ver figu-
ra-7); 

8-Rodando o botão exis-
tente do lado direito do pro-
jector multimédia procede-se 
à focagem da imagem a pro-
jectar (ver figura-8); 

9-Por vezes é necessário 
seleccionar, no “software” 
do computador o dispositivo 
de visualização das imagens 
a projectar (ver explicação 
na página-7 deste boletim). 

 

Muito importante:  

para desligar da corrente e 
mover o projector multimé-
dia é necessário aguardar que 
a ventoínha de arrefecimen-
to da lâmpada do mesmo se 
desligue. J.P. “A cidade dos Prodígios” 

novidades 

“Ciência Cidadã ...” 

“Comunidade Científica e Poder” 

“Cem Anos de Solidão” 

“Da Ciência à Ética ...” 

INSTRUÇÕES  
PARA 
UTILIZAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

Ligação de computador portátil 
a projector multimédia. 
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“Genoma - Autobiografia de ...” 

novidades 

“Os Direitos que te devem” 

“Ciência divertida ...” 

“Direitos Humanos ...” 

“Como Procurar Emprego” 

No botão “Iniciar” selecciona-se 
“Painel de controlo”. Na janela 
“Painel de controlo”, com um 
duplo clique no ícone “Monitor”, 
abre-se a janela “Propriedades de    
Monitor”. Nesta janela, no separa-

dor “Definições” clica-se no botão 
“ A v a n ç a d a s ” .  N a  j a n e l a 
“Propriedades de RAGE MOBI-
LITY AGP”,  no separador 
“Displays” selecciona-se a opção 
“Monitor”. J.P. 

SELECÇÃO  

DE DISPOSITIVO DE VISUALIZAÇÃO 

O Fabuloso Destino De Amélie 

Título original: 

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 

Realização: 

Jean-Pierre Jeunet 

Intérpretes: 

Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, 

Lorella Cravolta 

Nacionalidade: 

França / Alemanha - 2001., 123 min. 

ÓSCARES 2002 - 5 Nomeações 

CÉSARES 2002 - 12 Nomeações 

Amélie Poulain (Audrey Tautou) é uma 

jovem recatada e tímida que trabalha como 

empregada de mesa, num pequeno café 

em Montmartre, numa Paris idealizada pelo 

realizador Jean-Pierre Jeunet. 

Após encontrar o dono de uma caixa 

abandonada no edifício antigo onde vive, 

Amélie descobre a sua vocação: mudar a 

vida dos outros. Entre aqueles que benefici-

am da bondade da jovem, contam-se, por 

exemplo, a porteira do edifício - que chora 

pelo seu marido desaparecido - , o rapaz da 

mercearia - habituado ao mau humor do 

merceeiro - e o cliente neurótico do bar, 

que espia a sua ex-companheira e regista, 

num gravador de bolso, todos os seus 

movimentos suspeitos. De forma comoven-

te, sem ser lamechas, também Amélie 

acabará por encontrar a felicidade quando 

conhece Nino (Mathieu Kassovitz), um 

rapaz que colecciona as fotografias aban-

donadas ao pé das máquinas de fotomaton. 

Apesar de misturar elementos fantásti-

cos com personagens reais, Jeunet conse-

gue um filme consistente cheio de poesia e 

originais ideias visuais. A história é contada 

pelo mundo interior da imaginativa Amélie 

numa capital francesa de contos de fadas. 

“Amélie é um filme sobre a vitória da 

imaginação”, explica Jeunet. “Divertiu-me 

imaginar, inventar uma Paris ideal, um 

pouco fora da época, sem engarrafamen-

tos, relativamente primaveril, com posters 

bonitos e coloridos, sem graffitis e com um 

céu permanentemente azul”. 

DVD n.º 15 e DVD n.º16. P.D.   
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www.edusurfa.pt 

“O Edusurfa.pt está vocacio-
nado para apoiar os estudan-
tes do Ensino Secundário, 
disponibilizando informações 
essenciais para este público: 
testes, resumos, exames, orien-
tação profissional e uma área 
de tira-dúvidas, na qual os 
estudantes obtêm resposta a 
todas as suas perguntas. O site 
dispõe ainda de área de cine-
ma, jogos música e leituras, 
todas elas abertas aos comen-
tários e sugestões dos utiliza-
dores.” 

“A aventura do cabeleireiro de senhoras” 

novidades 

“O PIAR DOS MOCHOS” 

“Estranha Sedução” 

“Glossário de Termos Gandareses” 

“Educar para a Protecção Civil” 

www.infopedia.pt 

“… 

-13 dicionários; 

-a mais actualizada e rigorosa 
base de factos, personalidades e 
datas aliada à facilidade de 
acesso de exploração; 

-banco de recursos multimédia; 

…” 

Para aceder a este “site” é 
necessário efectuar a respectiva 
subscrição. Na biblioteca po-
derás aceder gratuitamente a 
este “site”. 

www.educare.pt 

“O primeiro Portal de Educa-

ção português. Local onde 

poderá encontrar notícias actu-

alizadas diariamente, apoio 

especializado para pais, profes-

sores e alunos, legislação do 

sector exames e sua resolução, 

agenda de acontecimentos, 

para além de uma completa 

biblioteca digital. Este é, sem 

dúvida, uma referência na 

Internet portuguesa.” 

Estamos na Web! 

www.terravista.pt/nazaré/4844 


