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N 
o dia 22 de abril, as turmas B, D, E e G do 8º ano realizaram uma visita de estudo 
a Ílhavo no âmbito das disciplinas de Geografia e História para visitar a fábrica Vis-
ta Alegre, o Museu Marítimo de Ílhavo e o Navio-Museu de Santo André. 

Iniciámos esta nossa visita na fábrica da Vista Alegre que foi fundada no ano de 1924, por José Pinto Basto. O local 
escolhido teve a ver com a proximidade às matérias-primas utilizadas no fabrico da pasta (lambugem) e também pela sua proxi-
midade à floresta, de onde a empresa retirava a lenha para aquecer os fornos da fábrica. Este senhor era um visionário, para a 
época, criando ótimas condições de trabalho excecionais como um bairro social onde havia uma mercearia, uma barbearia, um 
refeitório, um posto médico e uma creche que se destinavam ao uso dos trabalhadores. A fábrica emprega atualmente cerca de 
700 pessoas. 

Observámos o processo de fabrico em série e como funciona uma linha de montagem bem como o processo de cozedura das 
peças. Todas as peças, antes de seguirem para a secção da pintura e/ou da vidragem, são verificadas por um responsável pelo 
controlo de qualidade.   

Depois visitámos outra parte da fábrica onde se esculpiam estátuas. Todo este processo era feito manualmente pelos operários 
(manufatura). Noutra sala podemos ver como se faz a pintura de uma peça à mão utilizando a técnica do Biscuit.   

Terminámos a visita à fábrica da Vista Alegre e visitámos  a capela, de estilo barroco. 

De seguida fomos almoçar, compartilhar e conviver. 

Regressámos ao autocarro, que nos levou até ao Museu Marítimo de Ílhavo, onde fomos recebidos pelo Dr. João Pedro. Sentá-
mo-nos a ouvi-lo dizer que, o museu e uma das salas principais, a “Sala da Faina Maior” foram concebidos em 1920. Disse-nos 
também que o museu foi fundado a 8 de agosto 1937, mas que o edifício atual apenas foi inaugurado a 21 de outubro de 2001 e 
em janeiro de 2013 foi criado o aquário dos Bacalhaus.   

O museu tem 4 salas principais:  

- A sala da Faina Maior; 

- A sala da Ria (representa o espaço geográfico); 

- A sala das conchas e das algas; 

- A sala dos Mares. 

Feita esta introdução, dirigimo-nos à sala da Faina Maior. Onde contemplámos um grande barco, construído dentro da sala, à 
escala real, que se chama Faina Maior.  

Era um trabalho manual e muito demorado, a viagem começava na primavera e só acabava no final do outono. Fazia-se nesta 
época do ano para escapar às tempestades marítimas daquela zona do atlântico, e porque o bacalhau faz a sua desova entre os 
meses de janeiro e fevereiro. 

A vida de um pescador no Faina era muito dura. Antes da viagem tinham cerca de 3 semanas para preparar todos os materiais 
que precisavam para a pesca. O dia-a-dia de cada pescador, durante os 6 meses, era duro e extenuante, tinha de trabalhar cer-
ca de 16 a 18h por dia, dedicando cerca de 10 a 12h à pesca, as restantes eram para preparar o bacalhau e salgá-lo.  

Na sala da Ria: 

Vimos uma exposição de 9 embarcações, todas elas em tamanho real cada uma com a sua função. 

Na sala das conchas e algas: 

Nesta sala conhecemos a grande coleção de conchas, que foi doada ao museu, pelo Sr. Pierre Delpeut. Esta coleção foi ofereci-
da entre os anos de 1962 e 1978. 

Na sala dos mares: 

Esta sala retrata os principais talentos do povo de Ílhavo: a navegação e os assuntos alusivos ao mar e às pescas. 

Passámos ainda por uma sala onde se pode  ver várias obras de grandes nomes da pintura Portuguesa, como: Júlio Pomar, 
Amadeu de Sousa Cardoso ou Maluda. 

Dirigimo-nos para o aquário dos bacalhaus, onde vimos estes peixes que todos conhecemos e já comemos, mas poucos têm a 
oportunidade de os conhecer vivos.  

Aprendemos que o bacalhau pode adquirir variadas cores e tamanhos, conforme a sua origem. 

Por fim, dirigimo-nos de autocarro até ao Navio-Museu Santo André, onde fomos recebidos por uma guia. 

Este barco é um arrastão, que foi construído na Holanda em 1948, tem 71,40m de comprimento e um porão com capacidade 
para 1200 toneladas de carga. 

A guia levou-nos ao guincho, ao parque de pescas, ao porão de salga e de ultracongelados, ao paiol de redes, às camaratas de 
proa, à cozinha e sala de jantar, ao camarote do comandante e à ponte de comando. Mostrou-nos o local onde se armazenavam 
os bacalhaus (neste sítio estávamos debaixo de água), o leme, os lugares onde o Capitão e o Piloto dormiam, as suas salas pri-
vadas, a casas de banho (…) tudo isto, por corredores estreitos e escadas ingremes, No final da visita de estudo a guia deixou-
nos permanecer na proa do navio durante algum tempo, a observarmos a paisagem envolvente ao barco. 

Já cansados, mas felizes, voltámos ao autocarro (mas antes os nossos professores permitiram que nos distraíssemos um pouco 
e aproveitámos para comer um gelado) e lá regressamos até à nossa escola onde chegámos por volta das 18h30m. 

Visita de Estudo a Ílhavo 
Texto Carolina Ramos 
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Texto Luísa Oliveira 

Visita de Estudo 

N 
o dia 11 de junho a turma de Alemão do 7.ºano (7.ºA) 

teve o privilégio de visitar as instalações do Departa-

mento de Línguas da Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra.  

Depois de uma caminhada da escola até à FLUC, com passagem 

pelo Jardim Botânico, fomos recebidos pela Srª Coordenadora do 

Departamento de Alemão, Doutora Judite Carecho, no Instituto 

Alemão que apresenta uma das maiores coleções de obras em 

língua alemã da Península Ibérica e, de seguida, participamos 

numa atividade cujo objetivo foi conhecer melhor a Alemanha. No 

final ainda foi possível espreitar algumas salas e experimentar a 

sensação de ser estudante na universidade património da huma-

nidade! O regresso à escola obrigou-nos a descer as escadas 

monumentais e teve passagem obrigatória pelo Jardim da Sereia.  

Foi uma manhã diferente e bem divertida!  

Departamento de Línguas da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra 
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Viagens na História 
Domínios Senhoriais 

Texto A Organização 

  Texto Tomás Costa, 6ºE 

Sobre o Universo 

E 
xistem dois significados para a palavra “espaço”: o espaço 

que as coisas ocupam, e o espaço que está fora do nosso 

planeta, 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, planetas, estrelas, asteroides, cometas…Por outro lado, há 

o vazio, onde nem mesmo o ar existe. 

No entanto, existe uma coisa no nosso universo que consegue ser 

quase tão misterioso como o próprio Universo. Algo que existe em 

quase todos os recantos de dia, mas desaparece quase por completo 

durante a noite. 

Trata-se da luz. 

A luz é muito mais complexa e misteriosa do que parece. Aliás, nem 

os nossos cientistas a conseguem compreender totalmente. Ela pode 

ser a mais rápida do Universo, no entanto, há estrelas tão distantes 

de nós, que quando nos chega a luz do seu nascimento, a estrela 

pode já estar morta! 

A luz comporta-se como uma onda, podendo ter vários comprimen-

tos. Há as maiores, que podem ter mais de centenas de metros de 

comprimento - as ondas rádio - e há as mais pequenas, que podem 

ter apenas alguns nanómetros de comprimento. Por exemplo, 1 

metro corresponde 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 comprimentos que a luz pode ter. 

Isto é só uma minúscula parte do Universo! 

D 
e 5 a 13 de junho decorreu no Bloco E mais uma Viagem 

na História, desta vez alusiva à Idade Média, que consis-

tiu numa mostra de trabalhos realizados pelos alunos 

das turmas do sétimo ano de escolaridade alusivos à 

temática dos Domínios Senhoriais Medievais. 

A variedade de trabalhos apresentada foi reveladora, mais uma vez, 

do empenho e entusiasmo que os discentes colocaram na dinamiza-

ção da atividade. Assim, estivemos na presença de maquetes de 

grandes propriedades senhoriais laicas (em Portugal, as “honras”), 

que procuraram recriar o ambiente medievo vivido nesses locais. 

A todos quantos participaram, os nossos sinceros parabéns pelos 

resultados alcançados marcando, desde já, uma próxima viagem 

para a Idade Moderna, que terá lugar no próximo ano letivo. 
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Texto Tiago Lé, 9ºA 

“A Roda Cósmica”  

N 
o Cosmos, cujo conheci-
mento ficou em grande par-
te a dever-se a Carl Sagan, 
estão integradas as galá-
xias, as estrelas, os plane-

tas, os cometas, etc. Resumindo, é tudo 
o que conhecemos e muito mais. O ser 
humano também é um exemplo de um 
Cosmos que, à escala universal, é 
microscópico, sendo constituído por 
células em vez de estrelas e planetas. 
Estas, ao unirem-se, formaram tecidos 
que, por sua vez, originaram órgãos que 
garantem o correto funcionamento do 
organismo, o “Cosmos” humano. 

Hoje vou falar-vos de um Universo espe-
cial, do qual depende o funcionamento 
do “Cosmos” humano. É conhecido por 
quase toda a gente mas nem sempre lhe 
é dado o devido valor, e chama-se Roda 
dos Alimentos. Este Universo é constituí-
do por diferentes grupos, uns mais 
pequenos que outros. Se compararmos 
os diferentes grupos a galáxias, os ali-
mentos serão os planetas.  

Como surgiu então este Universo da 
Roda dos Alimentos? Os diferentes gru-
pos da Roda dos Alimentos são forma-
dos por alimentos que foram alvo da 
seleção natural, proposta por Charles 
Darwin. Esta seleção afetou a evolução 
dos alimentos, levando à eliminação de 
alguns deles que eram prejudiciais ao 
“Cosmos” humano e ao aparecimento de 
outros melhor adaptados para garantir o 
equilíbrio desse Cosmos. Quanto mais 
saudável para o organismo humano, 
maior o grupo. Por exemplo, os cereais 
e seus derivados e os tubérculos apre-
sentam a maior proporção na Roda dos 
Alimentos, enquanto que as gorduras e 
óleos formam o menor grupo. 

Para preservar o equilíbrio no “Cosmos” 
humano devemos ter uma alimentação 
saudável, seguindo na nave da Vida 
através deste Universo maravilhoso. 
Para isso, devemos respeitar as regras 
do Universo, evitando acidentes. Se isso 
não for feito, podemos aumentar o risco 
de doenças terríveis, que destruirão o 

“Cosmos” de cada um. O Cancro é bom 
exemplo de como um acidente pode 
perturbar o “Cosmos” humano. Este 
pode manifestar-se em diferentes siste-
mas do corpo humano, as nossas galá-
xias, assim como um buraco negro pode 
destruir o sistema solar. 

Para evitar o aparecimento de cancro e 
de outras doenças perigosas, devemos 
ter uma alimentação saudável, ou seja, 
da qual façam parte de forma equilibrada 
alimentos de todos os grupos da Roda 
dos Alimentos. Desta forma, criamos 
defesas, os glóbulos brancos, verdadei-
ros “guerreiros” contra os “inimigos” do 
nosso Cosmos, invisíveis a olho nu mas 
com uma imensa capacidade destrutiva 
que atacam de forma silenciosa e de 
surpresa. 

Concluindo, o nosso organismo é um 
Cosmos que precisa de ser protegido 
para não ser extinto, e para isso o 
pequeno Universo da Roda dos Alimen-
tos pode ser um aliado muito poderoso 
na luta contra os nossos inimigos. 

Quem irá ganhar? 

N 
esta história, vou contar como 

decorreu uma enorme guerra 

entre a comida saudável e não 

saudável. Era mais um dia 

normal, ou seja, conflituoso e barulhento 

n a  c i d a d e  d a  c o m i d a 

“saudávelenãosaudável” situada na cozi-

nha do Sr. Ernesto. Esta cidade está 

separada por um muro, o “muro das 

bolas de Berlim”, composto, tal como o 

nome indica, por uma parede espessa 

de bolas de Berlim, de todos os feitios: 

com creme, sem creme, com chocolate, 

enfim, uma infinidade de combinações. 

Este muro separa a parte Norte da parte 

S u l  d a  c i d ad e  d a  c o m i da 

“saudévelenãosaudável” que estão em 

guerra fria desde que a obesidade, o 

cancro e os problemas cardiovasculares 

se tornaram um problema bastante 

comum na nossa sociedade. 

Na parte Norte, situa-se a comida saudá-

vel, onde todos os alimentos são crus e 

simples, sem aditivos nem conservantes. 

Nesta parte da cidade, todos os alimen-

tos estão em forma, com o IMC (Índice 

de Massa Corporal) entre os 18,5 e os 

24,9. O líder desta parte da cidade é o 

ananás Fernanda que tem espinhos e 

que com eles combate os inimigos 

transformando-os em comida saudável. 

Na parte Sul, localiza-se a comida não-

saudável com o IMC acima de 25. Nes-

ta parte da cidade, todos os alimentos 

são alterados com aditivos e conservan-

tes. Aqui existem muitos traidores, 

todos os que passaram da parte da 

comida saudável para a não-saudável, 

que são os alimentos transgénicos. 

Estes preferiram aliar-se à parte não-

saudável, juntando-se a fragmentos de 

outros alimentos de forma a adaptarem-

se às exigências dos consumidores, 

que levam uma alimentação não-

saudável.  

Esta guerra tem uma particularidade: se 

um alimento matar outro, este segundo 

passa a pertencer à raça do primeiro. 

Por exemplo, se o ananás Fernanda 

matar a pizza Amílcar, esta irá passar 

para o lado da comida saudável, trans-

formando-se num alimento saudável. É 

claro que esta guerra é uma luta entre 

comidas desarmadas, lutando apenas 

“corpo a corpo”. Luta de batatas cozidas 

com batatas fritas, luta de sumo natural 

com sumo altamente modificado.   

Nesta guerra, o vencedor iria servir de 

alimento aos consumidores: se fosse a 

comida saudável, estariam todos em 

forma com o IMC localizado entre 18,5 e 

24,9, sem doenças cardiovasculares, ou 

de qualquer outra espécie, relacionada 

com a má alimentação. Mas o principal 

objetivo da comida saudável era bastan-

te ambicioso: queriam acabar com o 

cancro no mundo. Porém, se a comida 

não-saudável ganhasse iria haver, para 

sempre, problemas relacionados com a 

má alimentação e o cancro seria a prin-

cipal causa de morte em todo o mundo. 

Passada uma longa e dolorosa guerra, 

surgiu o grande vencedor: a comida 

saudável. Assim, com a ajuda da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, consegui-

ram erradicar o cancro no mundo e 

todas as pessoas ficaram felizes e sau-

dáveis. A comida não-saudável fora 

derrotada. Nunca mais haveria doenças 

relativas à má alimentação. 

E é por isso que se deve sempre esco-

lher a comida saudável para o nosso 

prato quando comemos, pois teremos 

diversas ventagens se a ingerirmos, 

derrotando, de alguma maneira, doen-

ças que, à partida, são consideradas 

incuráveis. 

Comida saudável  VS  
Comida não-saudável 

Texto David Rocha | João Canavarro 
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  Texto Ana Filipa Santos, 6ºB 

Para Bem Crescer Bem Terás de Comer 

Emily e Ema 

A história começa como todas as outras… 

Era uma vez uma elefanta juvenil, chamada Emily, que se achava muito gorda, embora fosse a elefanta mais bonita e elegante 
de toda a savana. 

Todas as elefantas juvenis a seguiam e admiravam. Os elefantes, por estarem tão apaixonados, falavam entre si a respeito da 
tromba de Emily: “É fantástica! E aquela sua tromba… um espanto. Acho que estou apaixonado!” ou então “Fiu! Fiu! Valha-me o 
Santo Elefante! Que bela tromba, giraça! Até os meus olhos saltam das órbitas!” 

Todos os da sua idade a adoravam e até lhe davam os amendoins que encontravam. Claro que ela não os comia, por terem 
demasiadas calorias! 

O que muitos não sabiam era que ela, sempre que comia, ia logo vomitar tudo. 

Isto repetia-se a todas as refeições e quem sabia do sucedido confrontava-a: “Porque é que fazes isso? És uma das mais 
magras, quer dizer, és a mais magra da nossa espécie! Um destes dias pintas-te de amarelo às manchas castanhas e quase que 
pareces uma girafa de tão esquelética que te estás a tornar. Só te faz mal!” 

Por mais que lhe perguntassem se ela estava bem, Emily não respondia, ignorando todas as perguntas e conselhos. 

O que ninguém sabia, vou eu agora contar: Era verão e todos os elefantes estavam nas “Poças do Zec”. Nessa altura, Emily 
estava bem com o seu peso e não se preocupava com as tendências da moda e cuidados a ter com a silhueta. Estava ela, tran-
quila e relaxada, a passear o olhar pelas poças, eis que… vê um elefante “super-híper-mega-maxi-giro” (como ela pensava), 
elegante, musculado e alto que, ao reparar nela junto da geladaria, a repreendeu: “Olha lá, já sei que me achas giro (também 
todas me acham!), mas pensas mesmo que tens alguma hipótese comigo, balofa? Se fosse a ti, procurava era um mamute como 
namorado! Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!”. Ela ficou destroçada! 

A partir desse momento, Emily decidiu emagrecer e tornar-se muito bonita, para que todos os elefantes reparassem nela, espe-
cialmente o elefante das poças que elas descobriram que se chamava Groucho. 

Bem, voltando de novo à história… 

Ao contrário do que o leitor possa estar a imaginar, Emily não passou a praticar nenhuma dieta saudável, ou seja, ela escolhia as 
suas próprias dietas, pensando que fazia bem, embora essas fossem muito rígidas: exercício físico em excesso, alimentos bai-
xos em calorias e, por vezes, apenas duas maçãs por dia. 

Ela estava a ficar muito doente, mas, sempre que via a sua imagem reflectida em algum rio ou riacho, afastava-se logo, achando
-se muito gorda e feia. 

Emily planeava todos os dias o que ia comer, ou não! 

Os pais faziam tudo para que ela melhorasse e procurasse ajuda médica, mas ela não lhes prestava atenção, ignorando-os e 
trancando-se no quarto. 

Certo dia, o diretor da escola dirigiu-se à sala da turma de Emily. Ia acompanhado por uma elefanta um pouco forte, cujo nome 
era Ema. 

-Olá turma! Esta é a Ema, a nova aluna. Ela veio transferida de outra escola. Espero que a tratem bem e respeitem!- informou, 
ao entrar na sala, com a sua habitual voz grossa. 

-Sim senhor, Senhor Diretor!- responderam todos. 

-Ema, podes-te sentar ali, ao lado da Emily. E também realizas com ela o trabalho sobre a alimentação.- disse-lhe a professora.- 
A Emily depois explica-te tudo sobre o trabalho. 

Entretanto, tocou e todos saíram. 

No intervalo, Emily e Ema juntaram-se a falar sobre a ida da nova elefanta para aquela escola. 

-Eu vim para esta escola, porque não conseguia continuar na outra. Gozavam todos comigo, por ser gorda. Como a minha famí-
lia não gostou disso, mudou-me de escola!- contou Ema, com resignação. 

-Não te sentiste triste por sair daquela escola?- inquiriu Emily. 

-Por um lado, sim. Deixei a escola onde andei muito tempo. Por outro, não fiquei triste, como sou mais forte que as outras elefan-
tas, tratavam-me mal. Não é fácil e como me irritava…-respondeu Ema- Vou-te confessar uma coisa… Nunca contei isto a nin-
guém, mas eu sofro de um problema comum. Tal como existem pessoas que sofrem de bulimia ou anorexia, eu sofro de compul-
são alimentar. Quando me irrito ou fico ansiosa demais, como compulsivamente e é por isso que sou assim, forte. Já tentei con-
trolar-me, mas acabei sempre por ter recaídas! 

-Sinto muito! Para dizer a verdade, eu também sofro de um problema alimentar. Sofro de bulimia. Aos poucos e poucos, estou a 
tornar-me anorética. Sempre que olho para algum riacho, vejo uma elefanta gorda e feia. Não tenho coragem para procurar aju-
da e quando penso “Amanhã é que é!”, acabo por voltar ao mesmo.- contou Emily, a chorar. 

-Bem, eu vou ajudar-te, mas também me ajudas, não ajudas!?- pediu Ema, com um pequeno sorriso. 

-Claro! Vamos nos ajudar mutuamente e juntas vamos superar tudo!- explodiu Emily, enxugando as lágrimas. 

-Podemos depois dar o nosso testemunho para o trabalho!- recomendou Ema. 

Passaram o dia todo juntas, a combinar uma ida ao veterinário, para se aconselharem e marcarem novas consultas. 

No dia seguinte, depois das aulas, seguiram até ao veterinário, a passos um pouco rápidos, por já estarem atrasadas. 

-Os conselhos do Doutor foram ótimos. Temos consulta, outra vez, amanhã à tarde. E não podemos faltar!- exclamou Ema. 

Voltaram outra vez à consulta que se passou a repetir duas vezes por semana, depois das aulas. 

Após alguns meses de consultas e terapias de grupo com outros elefantes, as duas elefantas, Emily e Ema, começaram a 
melhorar e a passos largos! 

O trabalho que realizaram sobre a alimentação foi um êxito e toda turma adorou. 

Bem, agora é só esperar que as duas elefantas fiquem boas e voltem a comer normalmente: várias refeições ao dia e em poucas 
quantidades, beber muita água e comer de tudo um pouco, neste caso, comer vários tipos de ervas, de gramíneas, de frutas e de 
folhas de árvores! 


