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N 
o dia 14 de janei-
ro, decorreram, no 
auditório da nossa 
escola, entre as 9 

e as 17 horas, as eleições 
para o Parlamento dos 
Jovens, tendo surgido 2 lis-
tas concorrentes. 
O ato decorreu com muito 
civismo, tendo votado todos 
os alunos do 5º ao 9º ano. 
A lista vencedora foi a A 
(alunos do 9ºA, C e D) que 
elegeu 9 deputados, segui-
da da lista B (alunos do 
8ºG) com 6 deputados. 
Esta atividade foi muito par-
ticipada e motivante para os 
alunos. 
 

N o dia 20 de janeiro, 
entre as 14.30 e as 17.00 
horas, estiveram presentes, 
na Sala de Formação, os 15 
deputados eleitos com as 
seguintes finalidades: 
1. Escolher as três propos-
tas a apresentar à sessão 
Distrital; 
2. Eleger os 3 deputados à 
referida sessão Distrital; 
3. Eleger a candidata à pre-
sidência da Mesa da sessão 
Distrital; 

Após um debate bastante vivo e 
crítico entre os 15 presentes, 
foram aprovadas as seguintes 
propostas: 
Considerando que: 
 
1º - A crise económica e social 
está a provocar um aumento do 
abuso de drogas e uma altera-
ção dos padrões de consumo, 
originando o número mais ele-
vado de novos toxicodependen-
tes dos últimos dez anos. 

2º - O uso de drogas resulta, a 
maior parte das vezes, de inte-
rações entre o jovem e a socie-
dade de consumo e das aparên-
cias, das exigências da moda, 
da influência dos media, levan-
do-o a querer sentir-se mais 
valorizado. 
 
3º - O problema do uso das dro-
gas não afeta apenas os seus 
utilizadores e as suas famílias, 
mas toda a sociedade.  
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4º - A escola, em estreita 
colaboração com a família, 
deve ter um papel essencial 
no esclarecimento, acom-
panhamento, orientação e 
prevenção do consumo de 
drogas, na formação do 
espírito crítico, na criação 
de capacidades para 
enfrentar os problemas daí 
decorrentes, na promoção 
da autonomia intelectual. 
 
5º - No dia-a-dia escolar o 
jovem deverá encontrar um 
ambiente amizade, com-
preensão e ajuda mas, tam-
bém, de esclarecimento 
sobre as consequências do 
uso das drogas, de questio-
namento sobre atitudes de 
risco, de resistência às 
pressões do grupo e de 
formação consciente de 
uma identidade pessoal 
positiva. 
 
6º - Para tal, as escolas 
precisam de desenvolver 
estratégias de prevenção 
ativas e adaptadas às suas 
realidades locais, com prin-
cípios e  
regras claramente defini-
dos. 
 

Medidas propostas: 
 
1. Inclusão mais explícita da 
temática das drogas e dos pro-
blemas resultantes do seu con-
sumo nos currículos escolares, 
para a sensibilização e preven-
ção da toxicodependência. 
 
2. Recolha de fundos que rever-
tam para instituições de comba-
te às drogas e criação de incen-
tivos para que as empresas 
integrem pessoas que tenham 
efetuado curas de desintoxica-
ção. 
 
3. Inspeções intensivas e regu-
lares a lugares de risco 
(escolas, discotecas…) e aplica-
ção mais rigorosa da legislação 
repressiva. 
 

Em seguida, foram eleitos os 

seguintes deputados: 

Efetivos: Hugo Antunes (9ºD) e 
Francisco Cardoso (9ºC) 
Suplente: Andreia Saldanha 
(8ºG). 
 
Candidatas à Presidência da 
Mesa da Sessão Distrital: 
Mariana Flores (8ºG). 
Suplente: Maria Inês (8ºG) 

E l e i ç õ e s  
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N 
o âmbito do projeto 
Pa r l am e n t o  d os 
Jovens 2014, realizou
-se no dia 20 de 

Janeiro, uma sessão orientada 
pelo deputado Nuno Encarna-
ção do Partido Social Democra-
ta (PSD), constituída por duas 
partes, uma de exposição e 
uma de apresentação de ques-
tões. 
No início da sessão, a diretora 
da escola, Dra. Adélia Louren-
ço, agradeceu ao deputado a 
sua presença e às listas presen-
tes o seu empenho. O professor 
Filipe Xavier aproveitou, tam-
bém, para: "Felicitar as 2 listas 
pela campanha e pelas propos-
tas" e agradeceu ao deputado 
ter-se deslocado à escola. 
As alunas Andreia Saldanha e 
Maria Inês, do 8ºG apresenta-
ram o deputado Nuno Encarna-
ção aos alunos presentes. 
O deputado Nuno Encarnação 
começou por agradecer à esco-
la e aos professores coordena-
dores do projeto pelo convite, 

O Deputado Nuno Encarnação 
e s t e v e  n a  n o s s a  e s c o l a 

tendo explicado o funcionamen-
to do Parlamento e incitando as 
escolas a discutires os proble-
mas nacionais. Neste contexto, 
justificou as razões do pedido 
de ajuda de Portugal à Troika.  
De seguida, abordou o tema do 
PJ deste ano “DROGAS – Evi-
tar e Enfrentar as Dependên-
cias”, tendo acentuado a impor-
tância deste assunto ser debati-
do exaustivamente por toda a 
sociedade e o papel fundamen-
tal dos jovens no combate “ a 
este flagelo social”.  
Por último, os alunos tiveram 
oportunidade de colocar várias 
questões: 
" Quais os fatores condicionan-
tes da dívida pública?"; "O que 
acha dos cortes de salários e 
pensões?"; "Considera que Por-
tugal precisa de novo resgate 
nos próximos dois anos?"; "O 
que pensa da taxa de desem-
prego jovem ser superior a 
30%?"; "Como vê a situação 
das escolas públicas em rela-
ção aos colégios?". 

A nível local o deputado apontou 
o Metro Mondego como um pro-
jeto, que defende como deputa-
do eleito por Coimbra, devido à 
sua importância. 
Esta manhã de contacto com o 
deputado Nuno Encarnação, foi 
de grande utilidade para a for-
mação cívica dos alunos, permi-
tindo que estes, para além de 
melhorarem o seu conhecimento 
sobre o Parlamento e o trabalho 
dos deputados, exercitassem a 
capacidade de análise e o espíri-
to crítico, concretizados na apre-
sentação de questões e na 
expressão de opiniões. 
Iniciativas deste género são de 
maior relevância de modo a evi-
denciar a atividade dos deputa-
dos no seu círculo eleitoral, sen-
do assim possível clarificar o 
papel que os mesmos podem e 
devem desempenhar perante os 
cidadãos e a comunidade local.  
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N 
o dia 25 de fevereiro, 

pelas 15 horas, decor-

reu na delegação do 

IPJ, de Coimbra, as elei-

ções para a mesa da sessão distri-

tal. 

A nossa candidata, Mariana Flores 

teve um desempenho meritório, ten-

do representado muito bem a nossa 

escola. 

Eleições para 
a mesa  
da Sessão  
Distrital 

 

D 
ecorreu no dia 24 de fevereiro 

entre as 9.30 e as 17.30, na 

Casa da Cultura, César de 

Oliveira, em Oliveira do Hos-

pital, a sessão distrital do Parlamento dos 

Jovens. 

A nossa escola, que foi a mais votada, foi 

uma das 4 escolas selecionadas, conjun-

tamente com as escolas de Condeixa, 

Oliveira do Hospital e Colégio de Lorde-

mão para representarem o circulo de 

Coimbra, na sessão nacional, que irá 

decorrer, nos dias 5 e 6 de maio, na 

Assembleia da República.  

Muitos parabéns ao Hugo Antunes, Fran-

cisco Cardoso e Andreia Saldanha pela 

sua excelente prestação. 
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Resultados da Série B de Futsal – Infantis Masculinos: 
 
1ª Jornada:      Col. Bissaya Barreto- 2 / A.E. M. Freitas B -7 
A.E.  M. Freitas A – 3 / A.E.  M. Freitas B - 6 
A.E. M. Fretas A -9 / Col. Bissaya Barreto - 1. 
Folgou  a E.B. Dr. Ferrer Correia. 
 
2ªJornada:     A.E.M. Freitas A - 11 / E.B. Ferrer Correia - 2 
E.B. Ferrer Correia – 2 / Col. Bissaya Barreto - 7. 
Col. Bissaya Barreto – 1 / A.E. M. Freitas A - 11. 
Folgou o A.E. M. Freitas B 
 
3ªJornada:    A.E. M. Freitas B – 7 / E.B. Dr. Ferrer Correia - 0 
E.B.Dr. Ferrer Correia – 4 / Col. Bissaya Barreto - 3 
Col. Bissaia Barreto – 1 / A.E. M. Freitas - 9. 
Folgou o A.E. M. Freitas A 

T 
êm decorrido com bastante 
entusiasmo e enorme partici-
pação os treinos das modali-
dades relativas ao Desporto 
Escolar – Badminton, Futsal 
Infantis A e Futsal Infantis B. 

Relativamente aos quadros competitivos 

respeitantes ao Badminton temos que real-

çar as prestações dos alunos Guilherme 

Agra, do 6ºB, e David Gomes, do 7ºC, que 

conseguiram o apuramento para a Fase 

Final Distrital a realizar no próximo dia 15 

de Maio, em Coimbra. 

Quanto à prestação das nossas equipas 

de Futsal até ao momento ela tem sido 

muito boa, uma vez que a equipa de Infan-

tis B conta por vitórias todos os jogos reali-

zados e a equipa de Infantis A após a 2ª 

jornada tem três vitórias e uma derrota 

sendo esta com os Infantis B da Martim de 

Freitas uma vez que jogam ambas na 

série B do Campeonato Distrital do Des-

porto Escolar. 
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R 
ealizou-se no dia 17 de feve-

reiro a edição de 2014 do 

Corta Mato Distrital - Coim-

bra, na vila de Maiorca. 

Como já tem sido hábito, os 

alunos da nossa escola não desiludiram, 

obtendo mais uma vez excelentes resulta-

dos, principalmente nos escalões mais 

jovens (Infantis A e B). 

Individualmente, o destaque vai para o aluno 

Manuel Campos pela conquista da medalha 

de prata em Infantis A Masculinos. Além 

deste resultado, mais 3 alunos conseguiram 

chegar entre os 10 primeiros (José Martins - 

Inf.A; Margarida Brito - Inf.A; David Gomes - 

Inf.B). 

Coletivamente, a nossa escola voltou mais 

uma vez a destacar-se. No escalão de Infantis 

B Masculinos, alcançou o 1º lugar (David 

Gomes, André Ferreira, Afonso Silva, Mateus 

Mariz, João Castelo Branco e Frederico Perei-

ra); em Infantis A Masculino a equipa consti-

tuída por Manuel Campos, José Martins, João 

Pimentel, João Carvalho, Gonçalo Gerardes e 

Filipe Correia classificou-se no 2º lugar e final-

mente em Infantis A Feminino coletivamente 

os nossos alunos conquistaram a medalha de 

bronze (Margarida Brito, Carolina Carneiro, 

Filipa Rodrigues, Maria Dâmaso, Beatriz Godi-

nho e Sara Gomes). 

Num dia com chuva e muita lama os nossos 

alunos foram uns verdadeiros heróis. Para 

todos os participantes os nossos PARABÉNS! 
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no  dia 21 de Março com a plantação de uma 
tileira. A árvore foi oferecida pelo Sr. Presiden-
te da junta que, com outro elemento da autar-
quia, estiveram presentes no momento da sua 
plantação.  Junto dela foram recitados alguns 
dos poemas trabalhados pelas crianças. 

N 
o âmbito do plano de ativi-
dades, previstas para o ano 
letivo de 2014, o jardim de 
infância  dos olivais, com o 
apoio da Junta de Fregue-

sia comemorou o Dia Mundial da Árvore 

O 
 Dia Internacional do Livro Infantil 
celebra-se anualmente no dia 2 de 
Abril. Esta data é celebrada 
por iniciativa da Associação Portu-
guesa para a Promoção do Livro 

Infantil e Juvenil (APPLIJ).  Pra comemorar 
este evento  tivemos o prazer de receber no 
nosso jardim de infância o escritor António 
Vilhena. Depois do sucesso do primeiro livro, o 
escritor decidiu responder aos pedidos de 
meninos/as e escrever mais uma aventura - As 
Férias da Formiga Barriguda - que tem vindo a 
apresentar em sessões nas escolas e JI. Tal 
como no primeiro volume, também esta história 
é escrita em Português, Francês e Inglês. 
Ao longo da semana (semana da leitura) esta 
história e outras, que nos falam de pequenos 
animais do jardim que aparecem nesta altura 
da primavera, foram trabalhadas nas salas de 
atividades. 

N 
o dia 21 de Março, celebrá-
mos no Jardim de Infância 
dos Olivais, o Dia Mundial 
da Poesia.  Durante todo o 
dia, sucederam-se ativida-

des em torno desta temática que assina-
la o calendário. E, porque também tinha 
começado a Primavera, elaborámos 
poemas… Todos ajudaram: procurámos 
frases bonitas, palavras que rimavam, 

desenhámos as ilustrações, recortámo-las e 
colámo-las  no poema. 
 Procurámos, neste dia especial, motivar as 
crianças a adquirirem o hábito da leitura, nas 
suas diferentes formas de apresentação literá-
ria, dando maior ênfase à apreciação de textos 
poéticos, despertando o prazer na sua leitura e 
descobrindo a importância na formação do ima-
ginário, da criatividade e do processo de apren-
dizagem. 
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Texto Rita Silva | Joana Carvalho | José Teles 

N 
o dia 20 de março os alunos do 
5ºF vieram à nossa sala de aula,  
acompanhados da professora de 
português.  

Vieram declamar poemas de 
vários autores, tais como Alexandre O’Neill, 
Cecília Meireles, Teresa Guedes, Eugénio de 
Andrade, entre outros. Alguns destes poemas 
foram acompanhados de coreografias. 

Nós também lhes lemos os poemas que fize-
mos para comemorar a semana da poesia na 
escola.  

O momento foi muito divertido, pois todos os 
alunos participaram. O intercâmbio terminou 
com música de Carlos Paião e André Sardet. 

N 
o dia 27 de janeiro O Grupo de Con-
tadores de Estórias do Grupo de 
Dança da Escola Secundária c/ 3º 
Ciclo da Lousã (ESL) e da Associa-
ção “Viva a Escola” da Lousã (AVEL) 

veio ao JI Olivais para desenvolver uma ativida-
de, com as três salas, de contação de histórias e 
exploração de lengalengas. 
 Este grupo faz parte integrante do Clube/Grupo 
de Dança da Escola Secundária c/ 3º Ciclo da 
Lousã (ESL) e da Associação “Viva a Escola” da 
Lousã procurando, em primeiro lugar, divulgar 
temáticas etnográficas da região da Lousã. 
Desde há longa data que fazem parte do grupo 
os docentes: Alcindo Alves e Isabel Santos, do 
grupo disciplinar de Física e Química e Luísa 
Sales, do grupo disciplinar de Ciências Naturais/

Biologia. 
 Durante este ano letivo, o Grupo dos Contadores 
de Estórias tem contado com a forte colaboração 
de um grupo de alunos do nono ano de escolari-
dade, da turma B, da ESL. São eles: Ana Gomes, 
Ana Andrade, Filipe Serra e Joana Martins. 
Têm como objetivos: 
- Incrementar nos participantes a capacidade de 
memorização; 
- Desenvolver a concentração dos participantes 
durante uma narração; 
- Educar a atenção, a vontade, a inteligência e a 
sensibilidade, bem como a memória, a compreen-
são, a espontaneidade, a assimilação e o poder 
de concentração; 
- Promover o desenvolvimento harmónico dos 
jovens. 
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Texto Margarida | Maria Leonor, 4ºA 

A 
o longo do 
mês de mar-
ço, para 
comemorar 
as Semanas 

da Leitura, as BEs das 
escolas do 1ºciclo do 
agrupamento, em arti-
culação com os profes-
sores titulares, dinami-
zaram diversas ativida-
des. Nos encontros de 
leitura promovidos, 
destacamos as leituras 
partilhadas, os grandes 
leem aos mais peque-
nos e ouvir poesia. 
Esta atividade anual, 

A 
o longo do 

mês de março 

de 2014, pelo 

nosso Agru-

pamento, rea-

lizaram-se um grande 

número de atividades cor-

porizando a 8ª edição da 

Semana da Leitura. 

 Este ano, o tema central foi 

a Língua Portuguesa, que 

celebra os 800 anos do 

conhecimento dos seus 

textos mais antigos. 

As três bibliotecas do Agru-

pamento, em articulação 

com professores e educa-

doras, promoveram iniciati-

vas aliando a leitura a efe-

mérides como o Dia Mun-

dial do Teatro e o Dia da 

Poesia e mobilizando diver-

sos saberes na abordagem 

de temáticas transversais.  

Na concretização das ativi-

dades que constaram da 

programação, estiveram 

envolvidas a maior parte 

das turmas, do JI ao 

3ºciclo. 

N 
o dia 21 -03-2014, dia da 
Árvore e da Poesia, foi reali-
zada uma atividade na 
biblioteca Martim de Freitas.  
Quem lá nos esperava era o 

escritor Cristiano Neto que nos apresen-
tou o seu livro “ A Vida a Rimar”. 
Deu-nos a conhecer o que ele tem feito 
ao longo destes anos: Foi aluno desta 
escola e depois tirou o curso de jornalis-
mo e depois dedicou-se à escrita. 
Uma das frases que nos disse foi: 

“MESMO QUE NÃO CON-

SIGAM REALIZAR O VOS-

SO SONHO, TENHAM 

SEMPRE UM POUCO DE 

TEMPO PARA ELE.” 

A seguir leu-nos dois poe-

mas da sua obra e ensinou-

nos palavras açorianas, 

contidas nos mesmos. 

A D O R Á M O S  E S S A 

MANHÃ !!!! 

promovida pela RBE, teve 
como tema a “Língua Portu-
guesa” e optou-se por 
sugerir aos docentes e alu-
nos do agrupamento a sele-
ção de textos de autores 
portugueses e dos vários 
países lusófonos, no senti-
do de sensibilizar para a 
disseminação da nossa lín-
gua pelo mundo. 
Na última semana do perío-
do, decorreu também na 
Biblioteca do Centro Esco-
lar de Montes Claros a Fei-
ra do Livro, que muito entu-
siasma todos os alunos 
dessa escola. 
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E 
nglobando as 5 turmas do 1º 
ciclo, os nossos pequenos atores 
foram em busca dos ingredientes 
para fazer teatro e encontraram, 
entre outros, a colaboração, o faz 
de conta, o improviso, a sintonia 

e o treino. 

O desafio deixado foi uma receita para voltar 
a fazer teatro. 

 In  “ A Vida a rimar”  Cristiano Neto 

 “Os três porquinhos aventu-
reiros ao encontrarem o burri-
nho descobrem que existe um 
mundo fantástico cheio de 
doces e decidem viajar e pro-
curá-lo. Mas vão ter de ultra-
passar desafios! 

Já o papagaio Belchior tem a 
sua casa e o seu conforto, é 
animado e todos gostam dele, 
mas resolve conhecer novos 
mundos. Ficarão os seus 
donos sozinhos sem o Bel-
chior? 

Bia, Gio e Didi vão passar o 
dia ao parque e são surpreen-
didas com as cores, alguns 
animais e principalmente com 
as borboletas, tantas de tantas 
cores! Acabam por aprender 
muito sobre estes pequenos 
animais.” 

In “Aventuras que fazem sonhar” Raimunda Cardoso 

Acidentes culinários 

Uma azáfama constante, 

Um ritmo alucinante 

Mas pra quê ou quem? 

Tudo pro Dia da Mãe! 

Duas horas para ela chegar, 

Por isso toca a trabalhar 

Uma grande empreitada, 

Dois bolos de enfiada! 

Um a seguir ao outro, 

A ver se não dá para o torto 

Sorte o papá ser bestial, 

Cozinheiro profissional! 

Na cantina da escola, 

Chefe de alta bitola! 

E os seus cozinhados, 

quase sempre adorados 

Uma ementa saudável, 

Deliciosa e agradável! 

S 
eguimos com “ À 
V O L T A  D O S 
LIVROS” . Receitas / 
sugestões de títulos 
de livros para leitura 

recreativa, e formas de apresen-
tar um livro, ferramenta muito 
necessária aos nossos alunos. 

Aqui as “receitas” foram 
dadas pela professora Dulce 
Rajado, numa visita guiada 
pelo fundo documental da 
nossa biblioteca. 

Estamos certas que a 
“confeção” sairá bem. 

P 
roduto acabado em 
matéria de escrita foi 
o que os nossos escri-
tores convidados, 
Cristiano Neto e Rai-

munda Cardoso, nos vieram 

apresentar em “ A Vida a 
rimar” e “Aventuras que 
fazem sonhar”. 

Aqui deixamos um pequeno 
“aperitivo”: 
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A  importância da Água para os seres vivos foi o 
tema abordado em duas sessões, envolvendo quatro 
turmas do 2º e 3º ciclo e dinamizado pela professora 
Luísa Conde. 

A  partilha de leituras entre turmas, foi outra das 
atividades deste mês de março. 
Os livros criam uma alma nova, pela voz dos nossos 
leitores. 

D e novo Miguel Torga trazendo-nos um conto de 

ficção. O cenário é rural, num tempo em que a fron-

teira, enquanto divisão administrativa, dividia o que a 

sobrevivência dos homens não podia separar. 

“ _ Esta gente que faz? – perguntou a um compa-

nheiro já maduro no ofício. 

_Contrabando. 

_ Todos!? Todos!?  Eas terras, a agricultura? 

_ Terras!? Estas penedias!?” 

(…) 

 Fica o convite para a leitura do conto Fronteira, in 

Novos Contos da Montanha. 

O  fim de tarde trouxe à biblioteca um grupo de 
convidados. Em ambiente intimista, partilharam o 
reconhecimento do mérito dos nossos alunos no Con-
curso Literário Contos de Aventura, Mistério e Imagi-
nação. 
Dando voz aos presentes, foi um momento muito  
agradável. Houve lugar para a música, a poesia e cla-
ro a leitura dos contos vencedores. A entrega dos pré-
mios foi “a cereja em cima do bolo”. 
Estão todos de parabéns.  
Os textos encontram-se em e-book no blogue da 
biblioteca “ Pegada de papel” 
Desses momentos aqui deixamos alguns registos de 
imagem. 
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C om a qualidade que lhe é peculiar, a professora 
já aposentada Fernanda Bráz levou os alunos 

pela mão da poesia. 
Em oficinas de escrita os alunos deram asas à criativi-
dade e à imaginação. 
Aqui ficam algumas das versões poéticas criadas. 

A casa deserta 
  
Há nada pior 
que a casa deserta 
sozinha, sozinha. 
A casa deserta 
o fogão apagado 
aceso o cachimbo. 
  
  
 
 
 Rafael Martins, 5ºB 

A casa deserta 
  
O fogão apagado 
O vento soprando. 
Dias e dias 
Na casa deserta 
O vento soprando. 
A casa caindo 
As folhas rolando 
E o vento soprando. 
  
 
João Ferreira, 5ºF 

A casa deserta 
  
Sozinho em casa 
O fogão apagado. 
Nada pior que 
A chuva e o vento 
Numa guerra sem fim. 
Noite caindo 
O cão a ladrar 
O cachimbo aceso 
E o vento soprando. 
  
Luís Neves, 5ºF 

2º Ciclo  
1ºlugar –Margarida Freitas - 6ºG 
2ºlugar – João Mangana - 6ºD 
 
3º Ciclo  
1ºlugar – António Godinho - 9ºA 
2ºlugar – Mafalda Agante - 9ºE 
 
Parabéns aos jovens escritores! 

Lista de vencedores 
do Concurso Literário  
Contos de Aventura, 
Mistério e Imaginação. 

Texto Daniel Lousada, 5ºF 

F 
oi no dia 17 de fevereiro que 

a Companhia de Teatro 

ATRAPALHARTE apresen-

tou na biblioteca, para todas 

as turmas de 5º ano, a peça 

“O Príncipe Nabo”. 

O Rei, a princesa Beatriz, o príncipe 

Nabo, o bobo, o marechal da corte, o 

cozinheiro e a empregada foram as per-

sonagens que em divertidas peripécias 

deram vida ao livro “ O Príncipe Nabo” da 

escritora Ilse Losa e que vai ser estuda-

do no 3º período, nas aulas de Portu-

guês. 

Após o espetáculo, perguntei a um dos 

atores porque é que a companhia se 

chamava Atrapalharte. Respondeu-me 

que estas coisas de teatro, por vezes, 

são uma grande trapalhada. 

Ficou a promessa de nos voltarmos a 

encontrar, para uma nova peça. 
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D 
e 24 março a 4 de abril 
decorreu no Bloco E 
mais uma Viagem na 
História, desta vez alu-
siva à Antiguidade 

Clássica, que consistiu numa mos-
tra de trabalhos realizados pelos 
alunos das turmas do sétimo ano 
de escolaridade. 
A variedade de trabalhos apresen-
tada foi reveladora do empenho e 
entusiasmo que os discentes colo-
caram na dinamização da ativida-
de. Assim, estivemos na presença 
dos deuses do Olimpo, prestámos-
lhes culto em grandiosos templos, 

 Texto A Organização 

eternizámo-los na cerâmica, contá-
mos as suas aventuras e desven-
turas nos teatros, lutámos e suá-
mos em Olímpia; combatemos ao 
lado de intrépidos legionários 
romanos, sangrámos na arena do 
Coliseu, erguemos criptopórticos e 
cidades, enfim, virámos páginas 
da História. 
A todos quantos participaram, os 
nossos sinceros parabéns pelos 
resultados alcançados marcando, 
desde já, uma próxima viagem 
para a Idade Média, que terá lugar 
no 3.º Período. 

Texto João Rovira | Filipe Xavier 

E 
lie Wiesel, judeu sobre-
vivente dos campos de 
concentração nazis e 
prémio nobel da paz em 
1986, na noite da sua 

chegada a Auscwitz-Birkenau, à 
medida que caminhava ao lado de 
uma vala onde tinham sido despe-
jados corpos de crianças incinera-
das ao ar livre, escreveu as 
seguintes palavras: 

Jamais esquecerei esta noite, a 
primeira noite de campo, que fez 
da minha vida uma noite longa e 
sete vezes aprisionada. 

Jamais esquecerei este fumo. 

Jamais esquecerei aqueles peque-

Os grupos de História e História e 
Geografia de Portugal, juntamente 
com a Biblioteca Escolar, também 
não esqueceram as palavras de 
Elie Wiesel. Assim, entre os dias 
27 de 31 de janeiro comemoraram 
a Semana em Memória das Víti-
mas do Holocausto, na esperança 
que da memória coletiva dos nos-
sos alunos, homens e mulheres de 
amanhã, não se esqueça nem se 
arranque a mais infame e abjeta 
página da história do século XX 
porque, e recordando as palavras 
de George Santayana, “aqueles 
que não recordam o passado 
sujeitam-se a repeti-lo”.  

nos rostos de crianças de quem eu 
vi os corpos transformarem-se em 
volutas sob o azul cinzento do céu. 

Jamais esquecerei aquelas cha-
mas que consumiram para sempre 
a minha fé. 

Jamais esquecerei este silêncio 
noturno que me privou até à eterni-
dade do desejo de viver. 

Jamais esquecerei estes instantes 
que assassinaram o meu Deus, a 
minha alma e os meus sonhos, 
que se reduziram ao rosto do 
deserto. 

Jamais esquecerei isto, mesmo 
que fosse condenado a viver tanto 
quanto o próprio Deus.  Jamais. 
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 Texto Paula Duarte 

cação de voz e a expressão moto-

ra, assim como a criatividade e o 

sentido estético. O mesmo fará a 

apresentação pública - em espetá-

culos, dentro e fora da escola e 

também  participará em Work-

shops. 

 Este ano, e porque somos caloi-

ros a dar os primeiros passos nes-

ta arte que conta séculos de exis-

tência, apenas estão inscritos alu-

nos do 5º ano de escolaridade, 

que têm acima de tudo uma gran-

de vontade de mostrar que “a vida 

num teatro pode ser uma aventu-

ra, muita rica”.  

 Estes atores e atrizes de “palmo 

e meio” irão fazer a sua estreia 

representando a peça infanto-

juvenil – “Os Três Reis da Flores-

ta”. A mesma será levada ao palco 

dentro e fora dos muros da escola, 

já em junho. Será o resultado de 

meses de ensaios, risos, lágrimas, 

“faz de conta” e amizade que, só 

quem pertence ao clube entende! 

  Diz quem sabe que, o teatro é 

um espaço dedicado à animação 

de contos e dramatização dos 

mesmos, mas não será o teatro, 

um espaço de contos e fanta-

sias?!! Aqui, no Clube de Teatro 

da Martim – O Teatro nasce dos 

livros e dos contos infantis e juve-

nis a quem os alunos dão vida e 

magia! 

E 
ste tem como objeti-

vos, entre outros - pro-

mover hábitos de leitu-

ra e aperfeiçoar o 

domínio da língua por-

tuguesa; contribuir para o desen-

volvimento da autoestima, confian-

ça e da autonomia dos pequenos 

“atores e atrizes”; melhorar a rela-

ção interpessoal e promover o tra-

balho em equipa, o espírito de par-

tilha e o respeito pelas normas 

básicas de convivência em grupo.  

 Propõe-se o mesmo a desenvol-

ver o espírito crítico, a autonomia, 

o sentido de responsabilidade e a 

capacidade de intervir; o desenvol-

vimento da expressividade, a colo-

D 
ia 29 de abril come-
mora-se em todo o 
mundo o dia Mun-
dial da Dança. 
A escola Martim de 

Freitas, também quer comemo-
rar esta data e assim nesse dia 
todas as turmas do 1º ciclo da 
escola passarão pela sala de 
dança, onde poderão ter uma 
aula de 45 minutos com a pro-
fessora de dança Paula Ruas. 

Esta iniciativa, feita com a cola-
boração doa professores do pri-
meiro ciclo da escola, teve início 
em 2013 e mostrou-se muito 
positiva, através dela, foi possí-
vel aos alunos ter o seu primeiro 
contato com a Dança e as ativi-
dades rítmicas e expressivas, 
funcionando também como um 
excelente pré-requisito para a 
entrada no 5º ano no Clube de 
Dança. 

Dia Mundial da 

DANÇA 

D 
ia 6 de junho, pelas 
21:30, terá lugar no 
TAGV de Coimbra o 
espetáculo Eu Dan-
ço e Canto na Mar-

tim II. 
Nele participarão as 6 turmas da 
opção de Dança, o Clube de 
Dança e turmas de Educação 
Musical da nossa escola. 
Este espetáculo terá duas par-
tes, a primeira dedicada à músi-
ca, com a orientação do profes-

sor João Eufrásio. A segunda 
parte dedicada à Dança. Nesta 
parte os alunos apresentarão 
dez coreografias, onde serão 
homenageadas algumas profis-
sões. 
Prevê-se mais um espetáculo 
cheio de cor, com um final apo-
teótico onde tu não podes faltar! 
Os bilhetes serão colocados à 
venda uma semana antes na 
papelaria da escola. 
Contamos contigo! 

 Textos Paula Ruas 
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nossa escola, a partir 5 de 
Maio  até 9 de Maio, facili-
tando ao consumidor o 
encaminhamento dos equi-
pamentos em fim de vida de 
forma ambientalmente cor-
reta. Podem ser deposita-
dos, telemóveis, ferramen-
tas elétricas, varinhas mági-
cas, máquinas de barbear, 
aquecedores, rádios, televi-
sores e outros  equipamen-
tos. 
Ao envolver toda a comuni-
dade escolar no esforço glo-
bal da reciclagem e valoriza-
ção dos REEE, estamos a 

assentar as bases de um 
futuro melhor.  
Lembramos ainda que a 
escola que reunir a maior 
quantidade de REEE, ava-
liada em quilogramas, será 
contemplada com excelen-
tes prémios. 
Com esta campanha espe-
ramos que toda a comunida-
de fique imbuída deste espí-
rito ativo em prol da Nature-
za. 
Juntos, podemos dar uma 
nova vida aos REEE. 
 
Feliz 2014!!! 

   Texto Ana Paula Ferreira | Nilza Lopes  

H 
oje, dia 2 de 
Abril, recebe-
mos na nossa 
escola a Enge-
nheira Filipa 

Alves que  veio falar nos 
sobre  as consequências 
para a Terra da utilização 
desregrada dos recursos 
naturais e  como podemos 
contribuir para a sustentabi-

lidade na Terra. 
A pegada ecológica corres-

ponde à área produtiva que 

cada um de nós precisa 

para viver. 

Temos de reaprender a 

viver com os recursos que a 

Terra nos dá!  

Temos de satisfazer as nos-

sas necessidades sem pôr 

em perigo as necessidades 

das gerações futuras! 

Para manter a sustentabili-

dade da Terra é necessário 

mudarmos a nossa atitude, 

respeitando a Natureza. 

Reduzir a nossa pegada 

ecológica é um desafio da 

educação para o desenvol-

vimento sustentável. 

P 
recisamos de um 
ambiente limpo 
para vivermos de 
forma saudável. 
Por sua vez, o 

ambiente precisa de popula-
ções responsáveis para se 
renovar e permanecer sus-
tentável. 
Os Equipamentos Elétricos 
e Eletrónicos são todos 
aqueles que dependem da 
corrente elétrica ou de cam-
pos eletromagnéticos para 
funcionarem. 
Estes resíduos, REEE, 
podem ser colocados  na 

Sessão da Quercus 
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 Texto Ana Francisca, 8ºF 

P 
ara comemorar o 
Dia Mundial da 
Árvore e da Flo-
resta dia 21 de 
Março, e integrado 

no Projeto Eco-Escolas e na 
disciplina de Ciências, algu-
mas turmas do oitavo ano 
plantaram algumas árvores.  

Para concretizarmos esta 
atividade, foi-nos cedida 
uma planta muito especial 
pelo Instituto da Conserva-
ção da Natureza e da Flo-
resta: a Ginkgo biloba. Esta 
é uma espécie muito rara 
que se pensa existir há cer-
ca de 251 milhões de anos. 

É considerada um fóssil vivo.  
Devido à falta de exemplares 
no mundo, o facto de a ter-
mos plantado é algo que 
pode ajudar a preservar esta 
espécie. Com isto tentamos 
combater a desflorestação e 
o aumento do efeito de estu-
fa. 

N 
o âmbito do 

plano de ativi-

dades, previs-

tas para o ano 

letivo de 2014, 

o jardim de infância  dos Oli-

vais, com o apoio da Junta 

de Freguesia comemorou o 

Dia Mundial da Árvore e da 

Floresta no  dia 21 de Março 

com a plantação de uma 

tileira. A árvore foi oferecida 

pelo Sr. Presidente da junta 

de freguesia que, com outro 

elemento da autarquia, esti-

veram presentes no momento 

da sua plantação.  Junto dela 

foram recitados alguns dos 

poemas trabalhados pelas 

crianças. 
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T 
odos os alunos do 9º Ano desta 
Escola realizaram, nas aulas de 
C.F.Q., uma atividade designada 
“Porquê este flutua e aquele não” 
com os colegas do 4º Ano, do 1º 

Ciclo deste Agrupamento de Escolas, tendo 
como objetivo, incentivar e sensibilizar a 
curiosidade dos alunos pelo conhecimento 
científico e promover a convivência entre os 
estudantes intervenientes. 

Foi uma atividade muito gratificante para 
todos, “alunos-professores” e alunos. Os 
mais velhos empenharam-se verdadeira-
mente em transmitir, aos seus colegas mais 
pequenos, tudo o que tinham aprendido nas 
aulas de C.F.Q. sobre Arquimedes.   O s 
mais novinhos mostraram o seu entusiasmo 
por receberem conhecimentos de 
“professores” tão jovens e sabedores!  

Texto Matilde Pires, 4ºA 

F 
oi um dia de fevereiro diferente.  

Eu e a minha turma do 4º A da 

Escola do 1º ciclo dos Montes 

Claros fomos até à Martim de 

Freitas. Estávamos curiosos e 

contentes, afinal íamos aprender coisas 

novas com alunos mais velhos e com mais 

sabedoria, e confesso, ter uma aula fora da 

sala de aula, sabe sempre bem! 

Quando chegamos à Martim, fomos até ao 

Bloco E, ao laboratório de CFQ (Ciências 

Físico Químicas). 

Lá, estavam colegas nossos do 9º ano, que 

foram, por algumas horas, nossos 

“professores”. 

Vimos um filme sobre “O Volume da Água”, 

observamos e fizemos experiências muito 

giras. 

Aprendemos muitas coisas que não conhe-

cíamos.  

Gostei muito desse dia, e na minha opinião, 

é uma experiência que gostaria muito de 

repetir! 

Obrigada “alunos-professores” do 9º ano da 

Martim de Freitas! 
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Texto Tomás Costa, 6ºE 

E 
xistem dois 

s i g n i f i c a d o s 

para a palavra 

“espaço”: o 

espaço que as 

coisas ocupam, e o espaço 

que está fora do nosso pla-

neta, que é muito maior do 

que nós e que fica à vista 

durante a noite. 

Vamos concentrarmo-nos 

neste último. 

Este espaço tem e não tem 

muita coisa. Por um lado, 

tem muitas galáxias, plane-

tas, estrelas, asteroides, 

cometas…Por outro lado, há 

o vazio, onde nem mesmo o 

ar existe. 

No entanto, existe uma coisa 

no nosso universo, que con-

segue ser quase tão miste-

rioso como o próprio Univer-

so. Uma coisa que existe em 

quase todos os recantos de 

dia, mas desaparece quase 

por completo durante a noite. 

Essa coisa é a luz. 

A luz é muito mais complexa 

A  liberdade 

É o poder  

Que temos 

Para escolher 

 

Escolher  

Os nossos amigos 

Um local para ficar 

O nosso futuro 

 

Somos nós 

Que decidimos isto tudo 

A nossa flor favorita 

O nosso lar 

 

Se não houvesse 

Liberdade 

Vivíamos em 

Escravidão 

 Texto Ana Matos, 6ºA 

e misteriosa do que parece. 

Aliás, nem os nossos cientis-

tas a conseguem compreen-

der totalmente. Ela pode ser 

a mais rápida do Universo, 

no entanto, há estrelas tão 

distantes de nós, que quan-

do nos chega a luz do seu 

nascimento, a estrela pode 

já estar morta! 

A luz comporta-se como uma 

onda, podendo ter vários 

comprimentos. Há as maio-

res, que podem ter mais de 

centenas de metros de com-

primento - as ondas rádio - e 

há as mais pequenas, que 

podem ter apenas alguns 

nanómetros de comprimento. 

Por exemplo, 1 metro corres-

ponde a 1 000 000 000 000 

nanómetros. Algumas pes-

soas podem pensar que a 

luz visível é muito variada. 

No entanto, ela representa 

apenas 3% dos vários com-

primentos que a luz pode ter. 

Isto é só uma minúscula par-

te do Universo. 
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 Texto Grupo de Geografia 

É 
 sabido que a Água é 

essencial à vida na 

Terra. Sem água 

nenhuma espéc ie 

vegetal ou animal, 

incluindo o ser humano, poderia 

sobreviver. Cerca de 70% da 

nossa alimentação e do nosso 

próprio corpo são constituídos 

por água. 

Infelizmente, apesar de ser o 

composto mais abundante no 

planeta, a água hoje é um bem 

escasso. Menos de 0,01% do 

volume total de água existente na 

Terra está disponível para ser 

usada pelo ser humano. De facto, 

a maior parte da água não pode 

ser consumida pois é salgada ou 

encontra-se sob a forma de gelo, 

pelo que nos resta a água vinda 

dos rios, lagos e aquíferos sub-

terrâneos. Além disso, 70% des-

sas águas subterrâneas encon-

tram-se a grandes profundidades, 

dificultando a sua utilização eco-

nómica. 

Pensando no ciclo natural da 

água, sabe-se que, do total de 

precipitação anual sobre os conti-

nentes (110.000 Km
3
), 65% volta 

à atmosfera e que, do restante, a 

maior parte é escoamento subter-

râneo e que 30% é escoamento 

superficial. Ora, neste ciclo natu-

ral o ser humano foi introduzindo 

um elo que altera o equilíbrio glo-

bal e que apresenta duas face-

tas: os níveis de consumo de 

tomado a formas de esgotos 

domésticos incluindo detergen-

tes, poluição industrial (ex. pro-

dutos químicos vários) e agríco-

la, causada por práticas intensi-

vas (ex. pesticidas e fertilizantes). 

Quando se fala de gestão dos 

recursos hídricos, o trinómio água

-ambiente-saúde deve, assim, 

estar lado a lado. Daí a importân-

cia do controlo da qualidade da 

água que consumimos todos os 

dias. Nesse sentido, as análises 

à água para o nosso consumo 

são sempre realizadas em dois 

pontos: na fonte onde é captada 

e à saída das torneiras (tendo a 

água, entretanto, passado por 

uma estação de tratamento de 

águas (ETA).  

Em suma, o aumento exponen-

cial do consumo aliado à cres-

cente adição de substâncias 

estranhas e tóxicas aos recursos 

hídricos, têm feito diminuir a 

quantidade de recursos hídricos 

disponíveis e, consequentemen-

te, tem crescido a necessidade 

de se pensar em novas opções 

de gestão, a nível local, regional 

e global, deste bem tão precioso 

e nem sempre suficientemente 

valorizado. 

Para que isso aconteça muda os 

teus hábitos, não te escondas 

no princípio de que outros não 

fazem, porque eu deverei fazer. 

 

Colabora! 

água e a poluição da mesma. 

A nível de consumo, o aumento 

da procura de água, tem levado à 

sobre-exploração de “depósitos” 

que podem levar muito tempo a 

recuperarem para, assim, reequi-

librarem o ciclo da água. 

Menos da metade da população 

mundial tem acesso à água potá-

vel. A irrigação corresponde a 

73% do consumo de água, 21% 

vai para a indústria e apenas 6% 

destina-se ao consumo domésti-

co. 

No nosso país, enquanto que a 

norte, o balanço entre as necessi-

dades e os consumos ainda são 

positivos, da zona centro sul, as 

necessidades e os consumos são 

maiores do que a disponibilidade 

de água. Estes consumos distri-

buem-se, a nível nacional, pelo 

setor agrícola, gastando a rega 

74,5% de toda a água forneci-

da; pelo setor energético que 

consome 14%; a água para 

abastecimento residencial que 

ocupa 6,7%; a indústria com 

4,4% e o turismo com 0,4% do 

total. (Fonte: Relatório do Esta-

do do Ambiente – 2011). 

Às modificações na quantidade 

de água d isponíve l  nos 

“depósitos” do ciclo da água 

soma-se a faceta do elo relacio-

nada com a poluição. A contami-

nação das águas que são devol-

vidas pelo ser humano ao meio 

recetor (rios, mar ou solo) tem 
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Q 
ual a importância da 
floresta? 
De uma forma simples 
e comum é habitual 
dizer-se que a floresta 

é importante porque produz oxigé-
nio e consome dióxido de carbono 
durante os processos fotossintéti-
cos. 
Esta resposta dá-nos apenas a 
indicação da relação entre a flo-
resta e a atmosfera, mas a floresta 
estabelece outras relações com os 
restantes subsistemas, inclusive 
com aquele da qual ela faz parte, 
a biosfera. 
A floresta é muito importante 
para as atividades humanas, 
pois dela faz-se: 
-a exploração de madeira para 
fins comerciais e industriais 
(produção de mobiliário diverso e 
pasta de papel); 
-o consumo de lenha como fonte 
de energia para cozinhar, princi-
palmente nos países em desenvol-
vimento, e para aquecimento; 
Estas são algumas das grandes 
razões da desflorestação mas 
outras causas também têm contri-
buído para este problema, como: 
-a construção de vias de comu-
nicação e de grandes barragens;  
-conquista de espaço para a 
agricultura, a pecuária, a instala-
ção de indústria e o crescimento 
de cidades; 
-a extração de recursos naturais 
do subsolo. 
 Acrescente-se ainda:  
-os incêndios de origem natural 
ou humana por negligência ou cri-
minal; 
 -e a ocorrência de chuvas ácidas 

Qual a importância de assinalarmos este dia? 
Qual a importância da floresta? 
Quais as causas da sua destruição? 
Quais as consequências para o planeta Terra? 
Que atitudes devemos tomar para proteger a floresta? 

mais frequente na América do Nor-
te e norte da Europa. 
Independentemente das razões 
a desflorestação é um problema 
a múltiplas escalas e com múlti-
plos efeitos. 
Assim, assinalar este dia implica 
uma análise das várias relações 
existentes entre a floresta e os 
subsistemas terrestres.   
-A desflorestação pode acelerar a 
ocorrência de alterações climáti-
cas, pois a destruição das árvores 
faz com que haja uma diminuição 
da absorção de dióxido de car-
bono, contribuindo para o aumen-
to do efeito de estufa e se a des-
truição for através de queima 
aumentará ainda mais. Ora este 
aumento de CO2 tem consequên-
cias ao nível da atmosfera, com 
um aumento da temperatura, 
aumento do aquecimento global 
e aumento da frequência e perigo-
sidade de fenómenos como vagas 
de calor/vagas de frio, furações, 
inundações e secas prolonga-
das. Estes efeitos podem ser sen-
tidos a uma escala global, mas 
alterações locais também são 
registadas, microclimas. 
-Ao considerar-se a floresta como 
abrigo e alimento de milhares de 
espécies de animais, desde seres 
microscópicos a seres macroscó-
picos, facilmente se compreende a 
importância desta na biosfera, 
pois a sua destruição contribui 
para o risco de extinção de espé-
cies com consequente diminui-
ção de biodiversidade de fauna 
mas também de flora. 
-Por outro lado, a ausência de 
cobertura vegetal tem promovido a 

erosão dos solos que tem contri-
buído para a alteração da constitui-
ção dos solos, efeitos no litosfera, 
com consequente aumento da 
desertificação. 
-No âmbito da hidrosfera, as con-
sequências também são diversas: 
a ausência de cobertura vegetal 
contribui para um maior escoa-
mento superficial das águas das 
chuvas e redução de infiltração, o 
que aumenta o transporte dos 
constituintes dos solos para os rios 
e provoca também a diminuição 
dos recursos hídricos subterrâneos, 
alterando a disponibilidade dos 
recursos hídricos subterrâneos e 
superficiais. Indiretamente, haverá 
outras consequências resultantes 
das alterações climáticas, altera-
ção na distribuição dos recursos 
hídricos (secas extremas em cer-
tas regiões e inundações frequen-
tes noutras) e do aquecimento glo-
bal, como o degelo das calotes 
polares e glaciares. 
Que atitudes devemos tomar 
para proteger floresta?  
Proteger a floresta é importante e 
agora ninguém tem dúvidas disso. 
Os riscos para o Planeta Terra são 
demasiados e os seus efeitos 
sobre o Homem também. É preci-
so tomar atitudes conscientes de 
proteção das florestas como: 
reduzir o consumo de papel e pro-
ceder à sua separação para poste-
rior reciclagem; evitar os riscos de 
incêndio através da limpeza de 
matas e cuidados redobrados 
quando nela se fazem piqueniques 
ou caminhadas; reflorestar; …  
 
Pensa e age corretamente!      

 Texto Grupo de Geografia 

http://3.bp.blogspot.com/-fRQBmLF8Tx0/TWTvkfNQckI/AAAAAAAAABI/uuaP1ZDMtd8/s1600/forest3.jpg
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R 
ealizaram-

se no pas-

sado mês 

de feverei-

ro as provas de sele-

ção, a nível de esco-

la, das Olimpíadas da 

Química e da Física.  

As de Química, acon-

teceram a 20 do refe-

rido mês. Foi uma 

prova muito concorri-

da, tendo-se inscrito 

17 equipas entre alu-

nos do 8º e 9º anos. 

Os concorrentes par-

ticiparam com empe-

nho e espírito de 

competição. Foi apu-

rada em 1º lugar, a 

equipa “Os 3 Sr”, 

alunos do 8ºE, Gon-

çalo Costa, Rafael 

Brito, Tomás Paiva. 

Estes alunos irão 

representar a nossa 

Escola nas Semifi-

nais das Olimpíadas 

Júnior, no Departa-

mento de Química da 

Universidade de 

Coimbra, no dia 5 de 

Abril. Os 2º e 3º luga-

res foram consegui-

dos pelas equipas 

“Os SST” e “Os 

Magos da Química”, 

À 
 semelhança de anos 
anteriores, a Escola 
Martim de Freitas par-
ticipou nas provas 
Semifinais das Olim-

píadas da Química, no Depar-
tamento de Química da 
FCTUC.  Este ano, particular-
mente, a nossa Escola está de 
Parabéns pela brilhante atua-
ção da equipa formada por alu-
nos do 8ºE, “Os 3 Sr”, Gonçalo 
Costa, Rafael Brito, Tomás Pai-
va, nas provas Semifinais das 
Olimpíadas da Química, reali-
zadas no Departamento de 
Química da FCTUC no dia 5 
de abril. Estes estudantes, con-
seguiram a Medalha de Prata, 
nesta competição de alunos do 
8º e 9ºAno, de vinte escolas da 
região Centro.  
Os participantes tiveram que 
efetuar provas de carácter prá-
tico e outras mais teóricas. 
Esta equipa teve uma notável 
participação, revelando grande 
empenho, entusiasmo e res-
ponsabilidade em todas as pro-
vas que efetuou, além de terem 
contagiado com a sua boa dis-
posição e conquistado simpa-
tias com as suas alegres e 
genuínas gargalhadas. Com 
este 2º lugar ficaram apurados 
para a Final Nacional a realizar 
no próximo 3 de Maio. 
Os “3 Estrôncios”, já tinham 
conseguido em 1º lugar nas 

Alunos da Martim conquistam  Medalha 

de Prata nas Semifinais das Olimpíadas 

de Química Júnior 

Provas de seleção para as 
Olimpíadas da Química, a nível 
de escola, realizadas no passa-
do mês de Fevereiro. Esta 
tinha sido uma prova muito 
concorrida, tendo-se inscrito 17 
equipas entre alunos do 8º e 
9ºanos. Nesta prova todos os 
concorrentes tinham participa-
do com empenho e espírito de 
competição. O 2º e 3º lugar 
tinham sido conseguidos pelas 
equipas “ Os SST”, alunos do 
8ºD e “Os Magos da Química”, 
alunos do 8ºA, respetivamente. 
Também no dia 24, do mesmo 
mês, oito equipas do 9º ano, 
efetuaram provas de seleção 
para a etapa Regional das 
Olimpíadas da Física, que se 
realizarão no dia 3 de Maio, no 
Departamento de Física da 
Universidade de Coimbra. O 1º 
lugar foi conseguido pela equi-
pa “ Os JTT”, Tomás Bessa 
Curado, Tiago Lé e Jaime Mar-
ques, que representarão a 
Escola na Fase Regional das 
Olimpíadas na FCTUC. Em 2º 
e 3º lugar ficaram as equipas 
“Os Patos da Física” e “Os 
Físicos”. As 3 equipas perten-
cem à turma do 9ºA. 
 
Parabéns à Escola, a todos os 
participantes e em particular a 
estes Campeões da Medalha 
de Prata das Olimpíadas da 
Química. 

Olimpíadas  
da Química  
e da Física 
respetivamente.  

Também no dia 24 

de fevereiro, oito 

equipas do 9º ano, 

efetuaram as provas 

de seleção para a 

etapa Regional das 

Olimpíadas da Físi-

ca, que se realizarão 

no dia 3 de Maio, no 

Departamento de 

Física da Universida-

de de Coimbra. O 1º 

lugar foi conseguido 

pela equipa “Os 

JTT”, Tomás Bessa 

Curado, Tiago Lé e 

Jaime Marques, que 

representarão a 

Escola na Fase 

Regional das Olim-

píadas. Em 2º e 3º 

lugares ficaram as 

equipas “Os Patos 

da Física” e “Os 

Físicos”. As 3 equi-

pas pertencem à tur-

ma do 9ºA.   
  
Parabéns a todos os 

participantes. 
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XXXII Olimpíadas 
Portuguesas de  
Matemática na  
nossa Escola 

A nível da nossa escola os alunos 
com melhor pontuação nas provas  
da 1ª eliminatória foram: 

João Paiva Castel- Branco 6ºG 

Mateus Porto Mariz 7ºA 

Categoria A 

Diogo Alexandre Saraiva Martins 9ºF 

António Sá Godinho 9ºA 

Categoria Júnior 

C 
om a organiza-
ção dos profes-
sores de mate-
mática, a nossa 

escola, mais uma vez par-
ticipou nesta competição 
a nível nacional, nas cate-
gorias Pré Olimpíadas, 
Júnior e categoria A tendo 
estado presentes 115 alu-
nos. 
A Sociedade Portuguesa 
de Matemática publicou a 

lista dos alunos apurados 
para participarem na 2ª 
eliminatória das XXXII 
Olimpíadas Portuguesas 
de Matemática. Esta pro-
va realizou-se no dia 15 
de Janeiro de 2014,na 
escola secundária José 
Falcão. 
 
Assim, participaram na 
2ªeliminatória, os seguin-
tes alunos: 

1º João Tomás Carvalho Martins 5ºE 

2º Eduardo José da Silva Pires Ferreira 5ºA 

2º Beatriz Crisóstomo Valério Figueiredo 5ºG 

3º Marta Luísa Elias Brás 5ºD 

3º Duarte Bessa Curado Rodrigues 5ºB 

3º Gonçalo Garcia de Moura 5ºB 

4º Ana Marília Esteves Sobreira 5ºD 

Júnior 

1º Mateus Porto Mariz 7ºA 

1º João Paiva Castelo Branco 6ºG 

2º Alfredo Bernardo R. Soveral Martins 6ºD 

3º Francisco da Silva Rosendo 6ºD 

4º Afonso Almeida Silva 7ºA 

Categoria A 

1º Diogo Alexandre Saraiva Martins 9ºF 

2º António de Sá Godinho 9ºA 

3º Alfredo Manuel Amaral Gomes 9ºA 

3º Tomás Bessa de Curado Rodrigues 9ºA 

4º Inês Filipe Guerra Tavares 9ºD 

Pré-Olimpíadas 
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N 
o dia 12  de fevereiro reali-
zou-se,  na nossa escola, 
a eliminatória – PmatE –   
DIZ+,   DAR@língua  e   

EQUAmat.  
Participaram 195 alunos de 2º e 3º 
ciclos.  
Foram apuradas 15 equipas no 
DIZ+,  15 equipas do EQUAmat e  
15 equipas  do DAR@língua.   
Para estes alunos, muitos para-
béns e boa sorte para as competi-
ções em Aveiro. 

Equipas Apuradas 
DIZ+ (2º ciclo) 

Supermath 
Alfredo Bernardo Rodrigues de Soveral Martins 

6º D 
João Nuno Marques Cardoso 

Tomás 
Pedro 

Tomás da Silva Costa 
6ºE  

Pedro Rafael Silva Marques 

  
Os Einsteins 
  

Pedro Romero Magalhães Pinheiro 
6ºA 

Ricardo Jorge Lapas Domingues 

Papa  
Perguntas 

Laura Carvalho Neto Ferreirinha 
6ºA  

Mara Sofia Barraca Torres 

Acapella 
girls 

Gabriela Pinto Mendonça 
6º G 

Margarida Teles de Carvalho da Silva Freitas 

Ana  
Mariana 

Ana Beatriz Neves Rosário 
6ºA 

Mariana Carvalho Duarte 

Cavaleiros  
da matéria 

Frederico Thumann Mendes Vale Pereira 
6º D 

Vasco Pinheiro Cortes Pereira Bastos 

Queijo  
fresco 

Ricardo Adolfo Rigueira de Soveral 
6ºG  

Ana Filipa Barbosa Leão de Vasconcelos 

Melinta 
Mariana Ribeiro da Fonseca Andrade Silva 

6º D 
Matilde Vieira Garcia de Oliveira 

Super  
Mentes 

Juliana Raquel Ferreira da Silva Costa 
6º F 

Leonor Filipa Morais Ferreira 

Dupla  
matemática 

Rosa Vidal da Silva 
6º G 

João Afonso Portugal de Serpa Soares 

Os sábios 
Bernardo Miguel Bento Alvarinhas 

6º G 
João Pedro Fonseca Veiga 

Os KDA 
José Miguel Norte de Matos 

6º G 
Filipe Lima Ribeiro da Silva Santos 

Os Extreme 
Crafters 

Paulo Alexandre Carvalho Fernandes  Eugénia 
6º F 

Tiago Filipe Morais Cruz 

Número  
de ouro 

Pedro Afonso Lucas Sousa Cortês 
5ºA 

Eduardo José da Silva Pires Ferreira 

DAR@língua (3º ciclo) 

Lucky Girls 
Andreia Gonçalves Saldanha 
Mariana Pereirinha Flores 

8ºG 

Catedu 
Catarina Morais Cardoso Torcato 
Eduarda Marques Silva Ramos 

7º A 

Alienport3 
António de Sá Godinho 
Tomás Bessa Rodrigues 

9º A 

Madri 
Rodrigo dos Reis Marques 
Mateus Porto Mariz 

7º A 

The Come-
back Crew 

Tomás Seco Paiva 
Gonçalo Larangeiro Pires Santos Costa 

8ºE 

O pacote 
completo 

Beatriz Mota Cardoso 
Sofia Rebelo de Almeida Moreira 

8ºE 

Os Lingua-
rudos 

Rodolfo Dinis Pinto Simões 
Tiago João Faria Loendro 

9ºB 

A+b=c 
Joana Pereira Gonçalves Lé 
Leonor Margarida Gomes Ramos 

7º A 

Letinês 
Inês José Melo Marques 
Letícia Fernandes Pereira 

7º A 

2 W mars 
Madalena Inês 
Bárbara Rolim 

8º G 

Alunos 123 
Tiago Pereira G. Lé 
Alfredo Manuel Amaral Gomes 

9º A 

JMPVMH 
José Miguel Pinto Veloso 
Miguel  Henriques 

9º A 

DJLP 
David Nogueira da Rocha 
Jaime Domingues Marques 

9º A 

BWSPower 
João Manuel Canavarro 
João Francisco Sequeira 

9º A 

Icetapanho 
Sofia de Aguiar Lopes 
Inês de Barros Tabanez 

9º C 

DAR@língua  

DIZ+  

PmatE 

EQUAmat 

Black and 
yellow 

Joana Pereira Gonçalves Lé 
7ºA 

Leonor Margarida R. de Soveral Martins 

Madri 
Mateus Porto Mariz 

7ºA 
Rodrigo dos Reis Marques 

FALLEN 
Alexandre Ferreira Dias 

7ºB 
Tomás M. Veloso Gonçalves Martins 

Man-Man 
André Morgado Duarte 

7ºC 
João David Santos Cruz 

Beca 
Beatriz de Jesus Alves 

7ºC 
Camila Lory Silva Soares 

Presunto - 
GT 

Diogo Duarte Gomes Teixeira 
8ºA 

Diogo Miguel Ferreira Gonçalves 

AS ROSAS 
Ana Carolina Mateus Monteiro 

8ºB 
Ana Luísa Neves de Cabral Figueiredo 

Os Pitágo-
ras 

Tiago Batanete Marques 
8ºD 

Rui Jorge R. Castilho Breda Perdigoto 

As Smart 
Girls 

Andreia Saldanha 
8ºG 

Maria Inês Fernandes 

2W Mars 
Bárbara Rolim 

8ºG 
Madalena Sousa Inês 

Alienigenas-
MAT5 

António de Sá Godinho 
9ºA 

Tomás Bessa Curado Rodrigues 

1+1=3 
Tiago Pereira Gonçalves Lé 

9ºA 
Alfredo Manuel Amaral Gomes 

TELLA 
Diogo José Pereira Cruz 

9ºB 
João Maria Veloso Cristóvão Santos 

Quadrados 
perfeitos 

José Miguel Mendes Pinto 
9ºC 

Francisco José Tomé Cardoso 

Nutella 
Flávia Viegas Simões 

9ºD 
Melissa Veiga Lopes 

EQUAMAT (3º ciclo) 



 

 25 

Campeonato Nacional 
de Jogos Matemáticos 

M 
o t i v a r  o s 
jovens para a 
aprendizagem 
da Matemática 

através do divertimento é 
o principal objetivo da 
competição. Os jogos 
matemáticos aliam o 
raciocínio à estratégia e à 
reflexão. 
Cerca de 1700 alunos de 
350 escolas de todo o 
país disputaram no dia 14 
de março o Campeonato 
Nacional de Jogos Mate-
máticos, no Fundão. 
A nossa Escola esteve 
representada com os alu-
nos - Vasco Seabra Mota 
Henriques de Gouveia, nº 
28 do 6º D, Manuel João 
Alves Amorim, nº 14 do 6º 
C, Eduardo José da Silva 
Pires Ferreira, nº 7 do 5º 

A, Henrique Tavares Sil-
va, nº 14 do 9º C e Alfre-
do Manuel  Amaral 
Gomes, nº 2 do 9º A. 
Estes alunos venceram a 
eliminatória que se reali-
zou na Escola a 5 de 
fevereiro. 
O aluno Alfredo Manuel 
Amaral Gomes, do 9º A, 
foi apurado para a final 
nacional. 
A Escola orgulha-se do 
bom desempenho destes 
alunos e deseja que estes  
sejam o exemplo a seguir 
pelos colegas, demons-
trando assim, que o 
sucesso é alcançado atra-
vés do trabalho, do esfor-
ço e da persistência. 
 
Muitos parabéns a todos 
os participantes! 

Trabalhar para o    
Sucesso 

Opinião de um aluno que frequenta o  
“ Trabalhar para o sucesso” 
 
O sucesso a matemática, assim como em muitas 
outras disciplinas e atividades, exige gosto, dedica-
ção, persistência e … trabalho. Por isso, considero 
que a minha participação na atividade “trabalhar para 
o sucesso” tem sido muito proveitosa e considero que 
todos deveriam aproveitar esta oportunidade. 

E 
ste projeto desti-
na-se a todos os 
alunos do 6º ao 
9º anos que pre-

tendem ultrapassar obstá-
culos, fazer progressos 
ou aprofundar conheci-
mentos. 
Têm comparecido, nestas 
sessões que se realizam 
de 2ª a 6ª feira, muitos 
alunos, mas queremos 
mais…  
Tem-se desenvolvido um 
trabalho de equipa em 

que é valorizado a entrea-
juda entre alunos e entre 
professores e alunos. 
Para que os nossos alu-
nos continuem a ter bons 
resultados é necessário 
muito treino. 
O treino é fundamental! 
É com muito treino que se 
fazem os matemáticos, é 
com muita dedicação que 
se fica em boa forma 
matemática. 
 
Aparece! 

  Alfredo Soveral, 6ºD 

Humor 
Um matemático, um físico e um engenheiro de Lisboa, 
viajavam no Minho, de comboio, quando viram através da 
janela uma vaca preta.  
O engenheiro comentou:  
- Que engraçado. No Minho as vacas são pretas. 
- Hum... – disse o físico – O Sr. Engenheiro quer dizer que 
algumas vacas do Minho são pretas... 
- Não, não! - disse o matemático. - Apenas sabemos que há 
pelo menos uma vaca no Minho e que um dos seus dois 
lados é preto. 

Para Pensar! 

A figura seguinte é composta por 8 fósforos que formam um 
peixe. 

Modifique a posição de 3 fósforos de forma a que o peixe 
faça uma rotação de 180 graus. 

O Número Mágico 

O número 1089 é conhecido como número mágico: 
Escolha qualquer número de três algarismos diferen-
tes.  Por exemplo, 875. 
Agora escreva este número de trás para frente e subtraia 
o menor do maior, assim: 
875 de trás para frente é 578 
Subtraindo o menor (578) do maior (875), temos: 
875 – 578 = 297 
Agora some este resultado com o seu inverso, assim: 
297 + 792 = 1089 -  O NÚMERO MÁGICO! 
Faça a experiência com qualquer número de três algaris-
mos diferentes e verá que o resultado será sempre 1089. 
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Diálogo entre  
dois economistas  

E 
conomista de 1929: Ora, muito bom dia senhor economis-
ta do futuro! Nem imagina a situação do nosso país! Aqui, 
nos Estados Unidos da América lidamos com uma crise 
económica que se vai agravando de dia para dia! 

Economista de 2014: Oh! Não acredito! Olhe que, de certeza que 
não passam pelas mesmas dificuldades económicas do que nós. Cá, 
em Portugal, a miséria reina! 
Economista de 1929: A sério? Não posso crer! Nunca imaginaria 
uma crise tão má como esta a acontecer no futuro. Sinceramente, 
nunca pensei que esta situação acontecesse no nosso país! Mas 
quem imaginava? Esta década de 20 estava a fazer-nos tantas delí-
cias! Ainda me lembro como se fosse ontem que dançava o foxtrot 
nos cafés e mantinha uma conversa animada com os meus amigos! 
Sabe? A vida era simples! A produção industrial e agrícola atingiam 
valores nunca alcançados; as mulheres andavam já mais confiantes 
com saias que subiam até ao joelho; exportava-se muito e devido 
aos bons salários, toda a gente comprava ações, fazendo com que o 
valor destas subisse para 400%! Dá para acreditar que até os menos 
favorecidos faziam as suas poupanças para investir em novas 
ações? Eram dias muito felizes! Tempo para enriquecer! 
Economista de 2014: Pareciam, de facto, dias felizes, camarada. 
Eu, porém, confesso que já não me lembro de tal alegria no nosso 
país! Pelo menos há 6 anos que não se fala de outra coisa senão 
desta miséria que se alastra por todo o lado! Como uma epidemia a 
que poucos podem escapar! E o mais curioso é que esta começou 
também nos EUA, em 2008, porém, no setor imobiliário! Decerto já 
estivemos numa melhor situação mas é difícil recordá-la! Atualmente, 
muitos sofrem todos os dias, trabalham sem parar, horas e horas 
seguidas com a esperança de poderem sustentar os seus filhos, com 
a esperança que esta crise maldita deixe de ser uma nuvem negra 
que nos tapa o Sol. Refugiam-se nas suas esperanças pois acredi-
tam que estas podem combater os seus medos. É, realmente, o que 
ainda resta a alguns, a esperança. Mas se ouvimos falar dela? Rara-
mente. Nos jornais e na televisão só ouvimos falar do aumento dos 
impostos, a diminuição constante dos salários dos trabalhadores, o 
preço dos produtos a subir a níveis incontroláveis, o aumento dos 
preços dos preços do gasóleo e da gasolina... Nas ruas, manifesta-
ções, greves dos trabalhadores, gente a gritar por um futuro melhor 
para os seus filhos, que pelo menos não deixem de investir na edu-
cação dos jovens que mais cedo ou mais tarde vão ser aqueles a 
pagar todas estas consequências. Muitos vivem em instituições que 
lhes fornecem alimentos e locais para dormirem. 
Economista de 1929: Ai! Que dor é para mim ouvir esse relato! Cá, 
nos EUA, a indústrias deixou de exportar tanto, os países da Europa 
já não dependem tanto de nós e como a agricultura e a indústria con-
tinuaram a produzir de modo ilimitado, acumularam-se muitos exce-
dentes, os chamados stocks, o que fez com que os preços dos pro-
dutos tivessem de diminuir bastante e consequentemente os salários 
dos trabalhadores, muitos foram até despedidos. Isto é o caos! Há 
uma semana atrás, no dia 24 de Outubro deu-se o chamado "crash" 
na bolsa de Nova Iorque. Nem imagina a quantidade de pessoas que 
saíram à rua para tentar vender às suas ações, enquanto ainda 

tinham algum valor! Mas não foram dezenas de pes-
soas, foram milhões! Até eu fui também e como é 
óbvio não tive sucesso! A situação é extrema! As nos-
sas empresas estão a falir, os nossos bancos já não 
concedem empréstimos, o desemprego torna-se inevi-
tável...Muitos vivem agora da mendicidade, habitam 
barracas. Outros tentam escapar à terrível crise de 
outra forma: através do suicídio. Os assassinatos e o 
crime também se tornam cada vez mais comuns e 
tudo isto contribui para o agravamento da tensão 
social. Os grupos mais afetados são o operariado, 
devido à falência das indústrias e os agricultores que 
já não podem vender os seus produtos. Mas a crise 
não se passa só aqui! É mundial porque quase todos 
os países dependem de nós. Os industrializados e os 
mais pobres. Deixámos de lhes emprestar dinheiro e 
de financiar as suas empresas e, além disso, deixá-
mos de importar dos países que dependiam das 
exportações de matérias-primas. 
Economista de 2014: Quase que parece a situação 
atual! Esta crise também afeta muitos outros países, 
deixando milhões de pessoas na miséria, mas tam-
bém há outros países muito favorecidos em que se 
vive muito bem. Creio que deveriam ser aplicadas 
muitas medidas para resolver esta crise. Por exemplo, 
devia existir mais justiça no pagamento de impostos. 
Todas as pessoas, sem exceção, deviam pagar 
impostos e estes deviam variar conforme o salário de 
cada um, sendo aplicados de forma justa. Se isto 
acontecesse não haveria tantas revoltas. Além disso, 
os deputados e o governo deviam agir como um 
exemplo para a população. É normal que as pessoas 
se revoltem ao observarem, todos os dias, os políticos 
a agir incorretamente, por exemplo, gastando dinhei-
ros públicos para bens pessoais. Já para não falar da 
corrupção entre os políticos que, frequentemente apa-
rece nas notícias! Isto é inaceitável! E não esquecen-
do os milhares de jovens desempregados. Na minha 
opinião, estes são alguns dos pontos em que é neces-
sário tomar medidas! Nestas situações precisamos de 
estar todos unidos para, assim, se resolverem os pro-
blemas! Bem, foi um prazer falar consigo, amigo, 
espero que as coisas melhorem para ambos nós. 
Aqui, já ouvi dizer que 2015 talvez venha a ser um ano 
melhor!  Inês Tabanez, 9ºC 
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Os loucos  
Anos Vinte 

ção de notícias, informações e os mais recentes estilos de música se popu-
larizou. O teatro radiofónico também é muito popular, embora eu não seja 
grande fã, acho….  um pouco tonto. !! 
Mas foi, sem dúvida, o cinema que teve maior sucesso! Aliando o som à 
imagem, ele consegue transmitir um grande número de sentimento diferen-
tes e imagens maravilhosas. Quem me dera, um dia, conseguir ser atriz, é 
o meu sonho de vida. Até há pouco tempo, em 1917 criou-se uma capital 
do cinema em Hollywood, aqui na América. 
Outro tema que se modificou foi a ciência. Pelo que eu ouvi e foi bastante 
porque sou uma pessoa extremamente culta, a maneira de ver a ciência 
totalmente mudou. Passou-se a questionar se a ciência era a solução para 
todos os problemas. Demonstrou-se que as regras da ciência não são 
iguais para todos os domínios da matéria e que conhecimento não tem de 
ser absoluto. Agora é importante “saber tudo sobre quase nada”, ou seja, a 
especialização, e não “saber tudo sobre quase tudo” como o Homem do 
renascimento acreditava. 
Albert Einstein desenvolveu o conhecimento do Universo com a sua teoria 
da Universo com a sua teoria da Relatividade. Segundo ele, a velocidade 
da luz é constante e nenhum objeto consegue viajar mais rápido do que 
ela. Também demostrou que à medida que um objeto se aproxima da velo-
cidade da luz, a sua massa aumenta, o seu tamanho diminui e o seu tempo 
abranda. Complicado, mas acho que expliquei bem. Surgiram, também, 
outros dois cientistas, Niels Bohr e Rutherford, que querem continuar o 
trabalho de Einstein e explorar a estrutura do átomo. 
A medicina e a biologia foram desenvolvidas, onde se encontrou a cura 
para a malária, febre tifoide e tuberculose, por essas já não morro e que se 
desenvolveram novos antibióticos como a penicilina. 
As ciências humanas também foram desenvolvidas, como a psicanálise 
onde se demonstrou que os comportamentos humanos não são apenas 
causados pelo consciente, mas por estímulos inconscientes, crida por Sig-
mund Freud. 
A pedagogia foi desenvolvida, por Jean Piaget, onde se estudou os vários 
estados de desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
Também a história foi considerada como uma ciência humana que estuda o 
homem na globalidade. Passaram-se a não estudar apenas as personalida-
des e acontecimentos políticos, mas a economia, a sociedade, as mentali-
dades…. 
Outras ciências humanas desenvolvidas foram a geografia, a demografia, a 
filosofia, entre outras. 
Outro assunto que tenho para falar é a arte. Desculpem-me neste tópico 
pois não está muito desenvolvido. Confesso que não ligo muito à arte, não 
aprecio. 
Sei que existem novos estilos como o cubismo, o surrealismo, o expressio-
nismo, o fauvismo e alguns artistas como Picasso e Van Gogh. 
Por último e mais importante, a emancipação feminina. Finalmente a 
mulher está a lutar por aquilo que merece. Nós somos tão boas e até 
melhores que os homens. Merecemos a igualdade política, social e econó-
mica. Amanhã iremos na Wall Street fazer uma nova manifestação. Se és 
mulher aparece, porque nós temos direitos ao voto e a salários iguais! 
É tudo por hoje! Boa continuação e lembrem-se: aproveitem a vida ao 
máximo! 

A 
tualmente, em 1921 sou uma jovem de 
30 anos que viu mudar completamente o 
estado de pensar e sentir da população. 
Como sou da alta burguesia vivi na pele 

esta grande mudança. 
Agora a nossa principal preocupação é a procura 
de divertimento, tentar aproveitar a vida ao máxi-
mo, todos os momentos e todos os segundos. 
Na grande guerra vi morrer o meu pai e o meu 
marido, mas agora tenho de me esquecer disso, 
pois agora o que importa sou eu e o meu diverti-
mento. 
Todos os dias de manhã visito um café ou um 
restaurante para conviver com outras pessoas. 
Vejam lá que agora até posso beber, fumar e con-
viver livremente, que maravilha! Mas é, sem dúvi-
da, a vida noturna que mais me entusiasma. À 
noite visito sempre um cabaré perto da minha 
casa, onde oiço música, principalmente jazz e 
danço com alegria foxtrot, tango e o meu preferi-
do o charleston. 
Duas vezes por semana pratico ténis para estar 
sempre na linha. 
Daqui a uma semana, nem acreditam, vou fazer 
um cruzeiro por toda a Europa! Parto para Nova 
Iorque amanhã e estou tão entusiasmada…! 
A moda mudou completamente! Já não tenho de 
usar aqueles vestidos chatos e longos, tão des-
confortáveis, agora está muito mais prática. A 
saia subiu até ao joelho e o soutien substituiu o 
espartilho, que alívio! Atualmente é moda cortar-
se o cabelo à “garçonne”, já experimentei e acho 
que fiquei maravilhosa! E o melhor de tudo, posso 
usar maquilhagem. A moda masculina também 
ficou mais prática e desportiva. Aprovo! Antes 
pareciam sempre muito formais. 
A cultura também foi revolucionada. Agora é para 
todos, até os mais pobres têm acesso a ela. A 
cultura de massas, nome que puseram à cultura 
atual é o oposto da cultura que eu aprendia quan-
do era rapariga, a cultura de elites que para além 
de ser chata era só para os mais ricos e isto por-
que se fomentou o ensino até à universidade. 
Os meios de divulgação desta nova cultura são os 
mass media.  
O rádio, o cinema e a imprensa estão cada vez 
mais desenvolvidos e vão de encontro aos gostos 
da população.  
Cada vez há mais jornais, mais diversificados 
com artigos de opinião, conselhos práticos, con-
tos e entrevistas.  
As revistas ilustradas também atingiram o seu 
auge, onde as bandas desenhadas fazem as delí-
cias de tantos jovens, crianças e até adultos.  
Os livros também estão mais populares, o que eu 
gosto, porque adoro ler. Existem mais géneros 
como o policial e de aventuras e o meu preferido, 
o romance cor-de-rosa.  
Também a rádio, o meio mais popular de divulga-
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