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Q 
uem não sabe é 

como quem não 

vê, diz-se. Para que 

isso não aconteça, 

este segundo número do Pisca 

mostra que muito se faz na 

Escola.  

 Se, por razões de espaço, 

só podemos mostrar um 

bocadinho desse trabalho,  

esperamos desvendar com 

esta amostra  um pouco da 

aventura que é o ensino públi-

co. 

 Muitas foram as disciplinas 

do 2.º e do 3.º ciclo que cola-

boraram connosco. Pena não 

termos podido contar com 

mais colaboração do 1.º ciclo.  

 Gostaríamos que todos, 

alunos, profs, auxiliares, pais 

pudessem encontrar aqui um 

espelho desta bela escola. Bela 

não só pela arquitectura do 

edifício, como pelo profissio-

nalismo de quantos contri-

buem, dia a dia, para que isso 

aconteça.  

 Neste número, além do 

enfoque no Carnaval, temos 

duas interessantes entrevistas 

realizadas por alunos do 2.º e 

do 3.º ciclo. A par de muitas 

outras coisas. 

 O Suplemento deste núme-

ro é, como o do período pas-

sado, da responsabilidade dos 

professores de História do 2.º 

ciclo, que pesquisaram e reco-

lheram informação, em livros, 

jornais, revistas e na net. 

 Para quem gosta de ver o 

jornal a cores, já sabe: basta ir 

à página web da escola e tem 

lá, no canto direito, uma liga-

ção para o Pisca de Gente. 

 Esperamos que gostem e 

boa leitura. 

E d i t o r i a l  

Excerto do Canto IX de Os Lusíados 

Três formosos outeiros se mostravam 

Erguidos com soberba graciosa, 

Que de gramíneo esmalte se adornavam, 

Na formosa ilha alegre e deleitosa; 

Claras fontes e límpidas manavam 

Do cume, que a verdura tem viçosa; 

Por entre pedras alvas se deriva 

A sonorosa Ninfa fugitiva. 

 

Num vale ameno, que os outeiros fende, 

Vinham as claras águas ajuntar-se, 

Onde uma mesa fazem, que se estende 

Tão bela quanto pode imaginar-se; 

Arvoredo gentil sobre ela pende, 

Como que pronto está para afeitar-se, 

Vendo-se no cristal resplandecente, 

Que em si o está pintando propriamente. 
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PEDRO NUNES 

EUCLIDES [ 360 a 295 a.C. ] 

 Ao con-
trário do 
que muitos 
p o s s a m 

pensar, também Portugal 
deu à luz grandes matemá-
ticos. Entre os quais desta-
camos: Pedro Nunes, Ben-
to Jesus Caraça, Padre 
Manuel Monteiro, Sebas-
tião e Silva. 

 Hoje propomo-nos falar 
sobre Pedro Nunes. Nasci-
do em 1502, viveu a sua 
juventude em pleno apo-
geu das descobertas e nave-
gações portuguesas. Fez 
em Salamanca os estudos 
de artes, matemática e 
medicina. Cosmógrafo do 
reino a partir de 16 de 
Novembro de 1529, lec-
cionou Filosofia Moral, 
Lógica e Metafísica na 
Universidade de Lisboa. 
Teve também a seu cargo a 
cadeira de Matemática na 
Universidade de Coimbra 
até 1562. 
 Em 1537, a 27 de 

Setembro, faz imprimir 

oTratado da Sphera com a 

Theorica do Sol e da Lua. 
Uma das suas obras mais 

originais e a que maior 

renome lhe deu além fron-

teiras  - De Crepusculis  - 

onde, entre outros resulta-

dos, determinou a data e a 

duração do crepúsculo 

mínimo para cada lugar no 

globo e descreve a sua 

invenção perpetuada com 

o nome de nónio. Inven-

tou também as linhas de 

rumo. O nónio é um ins-

trumento  de matemática 

(graduado em graus, minu-

tos e segundos) para medir 

com máxima exactidão as 

fracções de uma divisão 

numa escala graduada. Este 

invento foi introduzido 

num outro instrumento 

que servia para avaliar a 

posição dos astros e a sua 

altura acima do horizonte, 

o Astrolábio. Com este 

invento, Pedro Nunes deu 

um valioso contributo para 

o desenvolvimento da 

navegação. Os seus méto-

dos para estudar latitudes e 

desvios de agulha magnéti-

ca foram usados com êxito 

por D. João de Castro nas 

suas viagens a Goa e ao 

Mar Vermelho. 

  Pedro Nunes faleceu em 

Coimbra a 11 de Agosto 

de 1578 e deixou obra 

científica que o coloca 

entre os maiores matemáti-

cos do seu século. 

 

tos” que é, a seguir à Bíblia, 

o livro com maior número 

de edições na história do 

mundo.  Os únicos instru-

mentos usados por Euclides 

eram a régua e o compasso. 

 Euclides foi convidado 

para a escola de Alexandria 

pelo jovem faraó Ptolomeu I 

do Egipto. Quando este lhe 

 Foi o primeiro matemático 

a organizar os conhecimen-

tos de Geometria como uma 

ciência dedutiva. Distinguiu-

se no séc. III a. C. como 

mestre da famosa escola de 

Alexandria, então o maior 

centro de cultura helenística 

(grega) Aí escreveu uma 

obra famosa: “Os Elemen-

pediu uma via mais fácil para 

estudar Geometria, respon-

deu: «Não há estadas reais 

para chegar à Geometria» 

 Ainda hoje a Geometria 

que se ensina nas escolas em 

quase todo o mundo é inspi-

rada nos textos de Euclides 

– por isso se diz Geometria 

Euclidiana.  
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Euclides  

e  

Pedro Nunes 
  

Dois matemáticos que muda-

ram o mundo, isto é, que nos 

ensinaram a descobrir mais 

coisas sobre ele. 

 

Euclides foi o mais impor-

tante autor de matemática da 

Antiguidade greco-romana e 

talvez de todos os tempos. 

 

Pedro Nunes foi um mate-

mático português do tempo das 

Descobertas. Há uma cratera 

na Lua que, em homenagem 

aos seus conhecimentos, se cha-

ma Cratera Nonius. 

O s  n ú m e r o s  g o v e r n a m  o  m u n d o .  Platão 

O Pisca 



O Pisca realizou uma peque-

na entrevista a José António 

Prenda, que é Treinador de 

Judo e pai de dois alunos da 

nossa escola. 

 P.G. – Com que idade 

começou a praticar Judo? 

J.A.P. – Na minha adolescên-

cia, por volta dos onze anos. 

P.G. – Quais os níveis de 

competição em que entrou? 

J.A.P. – Entrei em competi-

ções regionais e nacionais, 

quer a nível individual, quer 

por equipas. A nível regional, 

fui campeão por equipas e 

individual, a nível nacional 

(taça Kobayashi) consegui o 

3.º lugar individual. 

P.G. – Para entrar nessas 

competições como treinava? 

J.A.P. – Preparava-me com 

muita antecedência, treinava 

judo todos os dias com o 

prof. Mário Duarte  e fazia 

musculação e corrida. Quan-

to à alimentação, preocupava

-me em ingerir alimentos 

ricos em vitaminas, proteínas 

e sais minerais, que todos 

podemos encontrar na sopa, 

nas carnes, massas e frutas. 

P.G. – Porque se vestem de 

branco e daquela forma? 

J.A.P. – Antigamente era 

usual ser o branco a cor dos 

fatos. Hoje em dia, devido à 

mediatização do desporto e 

por forma a distinguir os 

atletas em combate, optou-se 

pela cor azul para um atleta e 

o branco para o outro. 

Vestem-se assim porque o 

material tem de ser forte e 

resistente por causa da força 

exercida durante o combate. 

P.G. – Quais são as cores dos 

cintos? 

J.A.P. – O jovem atleta 

começa por usar o cinto de 

cor branca (iniciação), depois 

com o passar do tempo e o 

seu progresso/evolução passa 

para o amarelo, laranja, verde, 

azul, castanho e o preto (1.º 

Dan). Dentro do cinto preto, 

que é a graduação máxima, 

pode continuar a evoluir, mas 

tem de sujeitar-se a provas e 

a um exame (2.º, 3.º e 4.º 

Dan). 

P.G. – Como são as pontua-

ções nos combates e quanto 

tempo levam? 

J.A.P. – Quanto às pontua-

ções, estas têm a ver com o 

caso do adversário ser projec-

tado ou imobilizado. Por 

projecção existem várias pon-

tuações conforme a posição 

em que o atleta cai no tapete 

(koka, yuko, wazari, ou 

ippon que é a vantagem 

máxima). Se for por imobili-

zação, quem imobiliza tem 

que aguentar entre 10 a 25 

segundos o adversário com as 

costas no tapete, para ganhar 

uma vantagem ou o combate. 

O tempo dos combates varia 

consoante os níveis etários 

dos atletas. Para os mais 

novos são combates muito 

curtos, mas, a partir dos doze 

anos, vai dos dois aos cinco 

minutos por combate. 

P.G. – Ensinas jovens com 

que idades e quando se pode 

começar? 

J.A.P. – Os meus alunos vão 

dos cinco aos dez anos. Mas 

por volta dos quatro anos os 

pais que assim o entenderem 

já os podem levar para expe-

rimentarem ou mesmo para 

verem um treino. 

P.G. – Que benefícios/

vantagens traz a quem pratica 

essa modalidade? 

J.A.P. – Em primeiro lugar, a 

prática de desporto propor-

ciona um desenvolvimento 

físico, psíquico e social de 

forma integrada. Depois, 

promove ainda a melhoria da 

auto-estima e o incentivo à 

camaradagem. Em suma, 

forma pessoas como cidadãos 

e atletas. 

P.G. – O que o motiva a 

ensinar jovens nessa modali-

dade, apesar do sacrifício da 

sua vida pessoal, familiar e 

profissional? 

J.A.P. – Para além dos 

milhões de euros que sonho 

ganhar (piada), é o gosto por 

uma modalidade ao qual 

estou ligado há quase 30 

anos, e na qual pretendo con-

tinuar para poder ensinar 

tudo o que aprendi e ainda 

vou aprender. 

VIA SUAVE 

“Os bons professores 

educam para uma pro-

fissão, os professores 

fascinantes educam para 

a vida.” Augusto Cury  
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A ESCOLA DE OUTROS TEMPOS... 

Maria Anunciação é uma 

mulher de 75 anos de idade, que 

também frequentou a escola, 

mas, nesse tempo, nem tudo era 

como é hoje. As escolas tinham 

poucas condições e grande parte 

dos alunos estudavam até ao 4.º 

ano e depois iam trabalhar com 

os pais, pois naqueles tempos a 

vida era dura. Mas nem tudo era 

mau, porque todos os alunos 

daquela altura, como Maria 

Anunciação, têm histórias 

engraçadas para contar. 

 

Como era a sua relação com os 

professores? 

Muito boa, porque eu só tive 

uma professora em quatro anos. 

Como era a sua relação com os 

seus colegas? 

A minha relação era muito boa, 

principalmente com as raparigas, 

porque a escola não era mista. 

Gostava das instalações da sua 

escola? 

Não, porque era uma velha casa 

de madeira, tão pequena que os 

rapazes iam para a escola de 

manhã e as raparigas à tarde. Os 

rapazes tinham um professor e 

as raparigas uma professora. 

Havia também duas classes, uma 

dos mais adiantados, outra dos 

mais atrasados. Havia mais duas 

escolas na freguesia, mas esta-

vam ocupadas pela tropa. 

Quais eram as brincadeiras que 

fazia com as suas colegas? 

Cantávamos e fazíamos rodas. 

Que matérias estudava na esco-

la? 

História, Gramática, Geografia, 

Matemática, com contas muito 

grandes, sem computador nem 

calculadoras, tínhamos de saber 

as tabuadas de cor... 

Gostava de estudar? 

Sim, gostava. 

Como eram os trabalhos de 

casa? 

Faziam-se cópias e contas de 

dividir, multiplicar e outras. 

Gostava de os fazer? 

Com certeza que gostava, a 

minha mãe ajudava-me nas con-

tas e nos ditados. 

Como era a avaliação? 

Não havia uma avaliação muito 

precisa, a professora só corrigia 

os erros dos ditados e das con-

tas. 

Era boa aluna? 

Sim. E gostava muito da profes-

sora, ainda hoje mantenho uma 

relação de amizade com a filha 

dela. 

Como era, nesse tempo, a rela-

ção entre os pais e os professo-

res? 

Os pais não conviviam com os 

professores, porque estes não os 

chamavam à escola, a não ser 

que houvesse 

algum aluno que 

fosse mal educa-

do. 

Conte-nos um 

episódio triste 

pelo qual tenha 

passado. 

Uma vez, o tio João ia para a 

escola dos rapazes e um colega 

seu portou-se mal. O 

professor bateu-lhe muito 

e o pai do rapaz pô-lo em 

tribunal. O tio João foi 

ser testemunha do rapaz 

ao tribunal, perguntaram-

lhe se o professor tinha 

batido no seu colega e ele res-

pondeu que sim; depois, per-

guntaram-lhe se ele gostava do 

professor e ele novamente res-

pondeu que sim, pois o profes-

sor só batia nos alunos que não 

queriam trabalhar e eram mal 

educados. 

Agora, conte-nos um episódio 

engraçado que tenha vivido na 

escola. 

Como os rapazes tinham escola 

de manhã, as raparigas iam estu-

dar para casa da professora. 

Quando ela ia adormecer o seu 

filho, punha sempre o relógio 

em cima da mesa, para que este 

despertasse quando fosse meio-

dia, para nós irmos almoçar. 

Então, para sairmos e almoçar-

mos mais cedo, adiantávamos o 

relógio... Resultava!! 
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Esta entrevista  

foi realizada  

pelos alunos do 8º 1ª 

Ana Sofia Ávila  

Carolina Benevides  

Paulo Ávila  

no âmbito da disciplina 

de Língua Portuguesa. 

“Faziam-se cópias e contas de 

dividir, multiplicar e outras.” 



home and go to school everyday. We spend a lot of 

time together. Sometimes on Wednesdays I meet her 

and we go for a walk. We talk and laugh 

very much and when I’m sad she cheers me 

up. She is great. 

 Goodbye, 

Leonor Machado 

 Dear Joel, 

 My name’s Leonor Almeida and I’m ten. 

 My best friend is you but I also 

have a friend here. She’s called Anna 

Kless. She is pretty. She is very kind, 

friendly, helpful and reliable. She lives 

near me but she isn’t my neighbour. 

We go to the same school and we meet on the way 

F r i e n d s… 
 Dear Emma, 

 My name is Anna Kless and I’m 11 years old. 

 My best friend is called Veronika Putintseva. She 

is sporty and funny. Last year she lived near me. We 

went to the same 5th grade, but now she is the 

mainland. We spent a lot of time together. On Sun-

days we used to go to the cinema and on some week-

days we used to play at my house. We trusted each 

other very much but I admit that we were jealous of 

each other and often quarrelled. Now we talk a lot 
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  Dear Jessica,  

 

 Right now I’m in the USA and I’m sending 

you this letter because I promised to. 

 I’m having the best time of my life, but I’m missing you a 

lot! 

 Yesterday I went to the Six Flags fun park, and I loved it! 

It has so many activities! You can go to the pool, see the 

Looney Tunes characters and so many other things! 

 The weather is amazing! It is sunny, but it’s very hot 

though! I’m not used to the heat here! 

 Anyway, I just wanted to let you know that I’m ok! 

 Right now, I’m going to McDonalds and then to my aunt’s 

pool. 

 Hope to see you soon! 

    Love,  

       Maria 

about my problems and hers by e-mail. I cheer her up 

when she is sad and she does the same. She is great. I 

miss her very much and I hope she will come soon to 

visit me. 

 This year I have four other spe-

cial friends called Bia, Inês, Bruna 

and Leonor. 

 Bye,  

Anna Kless 

 

 

6.º 8.ª 

6.º 8.ª 

9.º 1.ª 



Hobbies and Activities 

H 
ello! My name is 

Paulo José and my 

favourite hobby is 

playing football; I first became 

interested in it when my friends 

talked to me about it and I be-

came curious. I started when my 

coach convinced my father of 

putting me in the team. 

 Football is a cheap activity, 

because we only have to buy the 

shoes and the protections, it is a 

healthy activity too, because we 

can do exercise. 

 I spend almost six hours per 

week on it. 

 I would also like to try bas-

ketball and parkour. 

 

 

 

 

 Hello everyone! My name is 

Carolina and I’m 13 years old. 

 My favourite activity is swim-

ming. I became interested in this 

sport since I was a little girl, be-

cause I’ve always appreciated this 

sport. I started one year ago, when 

I was twelve. 

 This sport is a little expensive 

because I have to buy the equip-

ment to swim, but I really like it, 

because it makes me feel so good! 

 I spend one hour a day on it. I 

would really like to try other 

sports like ballooning and bungee 

jumping. 

I 
n my free time I like roller-

skating, because when I was a 

little boy my dad brought me 

a pair of roller skates, and when I 

tried them I began liking it.  

 It’s more expensive than foot-

ball, because I have to buy the hel-

met, the kneepads, the elbow pads 

and the roller skates. But I like it 

because I can ride very fast and feel 

the wind in my face. I ride about 

an hour a day, but only in summer, 

because in winter it’s too cold and 

the ground is slippery. 

 I would like to try riding a rip-

stick and I would also like to try 

snowboarding. 

M y  f a v o u r i t e  h o b b y  
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Paulo Ávila, 8º1ª  Carolina Benevides, 8º1ª  

João Mendes, 8º1ª 

M y  n e i g h b o u r h o o d  
 Hi! 

 My name’s Anna Kless 

and I’m eleven years old. 

 I live with my mother 

and my brother in a big 

house in Praia da Vitória. 

 My neighbourhood is 

fairly calm but sometimes 

it can be very noisy, be-

cause there is a supermar-

ket nearby.  

 There are lots of shops 

and facilities in my town. 

By my house there is a 

pharmacy, the health cen-

tre and the beach. There 

are also a few churches and 

a library.  

 I like living here 

because there are nice 

people and my friends 

live nearby. 

Anna Kless, 6.º 8.ª 
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PROJECTO C INEARTE  

D 
a vontade de 

quatro pro-

fessores nas-

ceu o Cinearte, projecto 

que pretende movimentar 

toda a comunidade escolar 

e o meio local. Já passaram 

filmes de culto, qual cine-

clube. Já produziram e 

realizaram cenários para 

diversas actividades da 

escola, com o mesmo 

empenho dos cenógrafos. 

Já produziram exposições 

diversificadas, evidencian-

do gosto pelas artes plásti-

cas e do espectáculo. Cine-

ma, fotografia, construção 

e montagem de cenários 

para a oficina de expressão 

dramática, apresentação e 

apoio a espectáculos, 

manuseamento de cená-

rios/adereços e outras 

produções artísticas da 

escola são, pois, as suas 

áreas fortes. 

 O Cinearte tem orienta-

do e coordenado as activi-

dades desenvolvidas pelos 

diversos grupos disciplina-

res e continua empenhado 

em dinamizar projectos de 

índole cultural e artística. 

 Criado com a ambição 

de formar jovens nas Artes 

Performativas, promoven-

do o gosto pelo teatro, 

despertando o sentido crí-

tico em relação ao cinema, 

dando a conhecer objectos 

cinematográficos de quali-

dade, o Cinearte usa a 

dinâmica de grupo para 

despertar na comunidade 

escolar um gosto pelas 

ideias, pela tolerância, pela 

criatividade, pelo saber. 

Porque acreditam numa 

escola de qualidade. 

PROJECTO eTwinning  

O 
 eTwinning con-

siste na gemina-

ção de escolas de 

diferentes países 

europeus, que elaboram um 

projecto comum de aprendiza-

gem online. A nossa escola 

encontra-se inscrita nesse portal 

europeu de e-learning desde 

2004. 

 O projecto eTwinning faz 

parte do “Programa de Aprendi-

zagem ao Longo da Vida da 

Comissão Europeia”.  

 As ferramentas pedagógicas 

são variadas e aliciantes: desde a 

simples troca de mails entre 

alunos, abordando temas previa-

mente definidos (levando à 

pesquisa de informação, inter-

pretação, selecção e tratamento 

dos dados obtidos que são as 

finalidades da Área de Projecto) 

como interacção online durante 

as aulas entre alunos de diferen-

tes nacionalidades, em que é 

leccionado um 

d e t e r m in ado 

conteúdo e 

levadas a cabo 

actividades. 

 No ano 

lectivo de 

2004/2005, 

e s t i v e r a m 

envolvidos os 

alunos das 

turmas do 6.º 

8.ª e 6.º 10.ª e 

os docentes Augusto Oliveira, 

Emanuel Monteiro e Ângela 

Gonçalves nas Áreas de Projecto 

das respectivas turmas com o 

projecto Getting to Know each 

other (“Vamos conhecer e dar a 

conhecer”), o qual consistia em 

elaborar e trocar apresentações 

PowerPoint sobre os países, 

cidades e localidades de onde 

eram provenientes os alunos. 

Esta parce-

ria come-

çou com 

Espanha, a 

que se jun-

tou a Poló-

nia, após a 

ida de um 

dos docen-

tes à Áus-

tria, como 

r e p r e s e n -

tante do 

p r o j e c t o 

numa conferência de divulgação 

de projectos de toda a Europa. 

No ano seguinte, manteve-se a 

parceria com a Polónia, desta 

vez outra turma do 6º10ª e a 

docente Ângela Gonçalves com 

o projecto Netfriends em que os 

alunos trocavam, todos os 

meses, mails entre si subjacentes 

a temas pré-definidos entre os 

alunos e professoras envolvidas. 

Neste ano lectivo, o projecto 

eTwinning continua entre estas 

docentes (Ângela Gonçalves e 

Ewa Dudczak), a turma do 6º9ª 

e com o tema Celebrations and 

Festivities (Celebrações e datas 

festivas) consistindo também na 

troca de mails, desta vez sobre 

as tradições de cada país em 

celebrações e datas festivas 

como o Natal, Dia de São 

Valentim, Páscoa, etc.  

 Constata-se que com estes 

projectos os alunos alargam os 

seus horizontes, têm uma maior 

consciência do ser europeu, 

enriquecem a sua cultura geral, o 

uso de tecnologias e da língua 

inglesa como ferramenta de 

comunicação. São, sem dúvida, 

projectos enriquecedores e ines-

quecíveis! 

 

Prof. Ângela Gonçalves  

Profs. do Cinearte 



S. VALENTIM 2008  Quando as imagens  dizem mais do que palavras… 
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passavam a dominar as mais altas e 

até os escravos se sobrepunham 

aos seus senhores. Homens trans-

formados em mulheres ou senho-

res a servir os seus escravos eram 

comportamentos comuns durante 

esta época festiva. 

 Das Saturnais romanas, o Car-

naval ocidental herdou o espírito 

de licenciosidade e de inversão de 

valores e ordem social. Se na época 

dos Romanos os senhores se trans-

formavam em escravos, actualmen-

te o povo domina as ruas. No fun-

do, tudo continua a ser permitido 

durante os três dias que antecedem 

a Quaresma. 

 Na Idade Média, tornaram-se 

populares as Festas dos Loucos ou 

as Festas dos Asnos. Nestas festas, 

a figura principal era um asno 

exposto às piadas e brincadeiras 

do povo. Eram celebradas em 

Paris diante da catedral de Notre 

Dame e, a par do espectáculo bur-

lesco, os espectadores ostentavam 

orelhas de asno ou mascaravam-se. 

A Festa culminava com um violen-

to jacto de água sobre todos. 

 Também em Paris, se realiza-

vam as festas da Mãe Louca, nas 

quais se faziam sátiras aos costu-

mes e às personalidades de maior 

evidência e que, em virtude de 

insistentes protestos, foram supri-

midas por Luís XIII. 

 O Carnaval em França adquiriu 

a sua época de maior ostentação e 

luxo no reinado de Luís XIV, com 

os bailes e fantasias na corte. 

O r i g e n s  d o  c a r n a v a l  

C 
onsta que as origens 

do Carnaval remontam 

às Saturnais romanas, 

festas em honra do deus Satur-

no, associado à paz e à opulên-

cia, em que a ordem social 

vigente era quebrada e onde se 

permitiam alguns excessos. 

Antes da reforma cesariana do 

calendário, o ano começava em 

Março, pelo que a despedida do 

ano velho e as boas-vindas ao 

ano novo aconteciam em Feve-

reiro ou Março. Nessa altura, 

reinava a ausência de pudor, a 

licenciosidade e a ausência de 

valores. Durante o período das 

Saturnais, a ordem social era 

completamente invertida e os 

valores totalmente descurados. 

As classes sociais mais baixas 
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Les profs de français 

Festejar o Entrudo em Nice, na bela Côte d’Azur 

Les Batailles de Fleurs 

 

En bord de mer, sur la Pro-

menade des Anglais, la première 

Bataille de Fleurs a été organisée en 

1876. Rapide-

ment, les timides 

échanges de bou-

quets se sont 

transformés pour 

devenir un specta-

cle prestigieux et 

intégrer le Carna-

val. 

 Aujourd'hui, la Bataille de Fleurs 

est un véritable corso composé 

d'une vingtaine de chars tous habil-

lés de fleurs fraîches. Quatre à cinq 

mille fleurs sont 

nécessaires pour 

couvrir ces chars 

de 7 mètres de 

long. Leur 

conception et leur 

élaboration repré-

sentent un travail 

méticuleux, cha-

que fleur étant piquée pour 

composer une mosaïque par-

fumée des plus ravissantes. 

 Les fleuristes réalisent des 

prouesses d'imagination, de goût, 

de dextérité et... de rapidité. 

 De charmants mannequins, 

hommes et femmes vêtus de somp-

tueux costumes et de coiffes extra-

vagantes créées pour l'occasion, 

lancent en souriant des milliers de 

fleurs aux spectateurs. 

Legenda que descreve a imagem ou gráfico. Les profs de français 



A 
 Of i c i na  de 

Expressão Dra-

mática levou à 

cena, na Festa de Carnaval 

da escola, a dança O Pexi-

ta, o Pateira e a Maria 

Chocolateira. 

Ensaiada pelas 

professoras da 

Oficina, a dança 

foi um sucesso. 

Os alunos que 

deram corpo às 

p e r s o n a g e n s 

(Polícia, Juiz, Maria da 

Purificação, Cátia Vanessa, 

José Greta, Pexita, Pateira 

e Maria Chocolateira) 

encantaram e divertiram as 

diversas turmas que pude-

ram assistir à actuação da 

dança. Ai tal gaitadaria!  

 No fim, saiu tudo com 

um grande sorriso e com a 

boa disposição que as 

melhoras danças deixam 

em quem as vê. 

 Aqui ficam alguns ver-

sos da Apresentação do 

Assunto, juntamente com 

imagens da actuação da 

dança. 

 
Está na moda a ladroagem 
Roubar já não é pecado 
Vieram ladrões de viagem 
Roubar cá pró nosso lado 
 
O povo fala e condena 
Tranca portas e portões 
E a polícia nada ordena 
Só tem medo dos ladrões 
 
É uma quadrilha afamada 
A do Pexita e do Pateira 
Mas só está bem acabada 
Com a Maria Chocolateira 
 
A vida destes bandidos 
É talvez atribulada 

Às vezes ficam escondidos 
Semanas sem dizer nada 
 
Vêm depois sorrateiros 
Quando a gente menos conta 
Vão-se o oiro e os dinheiros 
Isto, senhores, é uma afronta! 

dança de carnaval no auditório 
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Dança de Carnaval  

O Pexita, o Pateira e a  

Maria Chocolateira 
 

Texto de  

Carlos Pamplona  

e  

Isabel Rodrigues  
 

Música de  

Eduardo Ornelas  

e  

Madalena Pereira 

O Pisca 

Actuação dos MCM 

na Festa de Carnaval 

O ritmo endiabrado dos MCM 

P i sca de  Gente  
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A festa de Carnaval  

A festa de Carnaval come-

çou com a actuação das 

três mexeriqueiras que só 

sabem mexericar. O tema 

principal baseava-se no 

caso de serem um casal de 

brancos e o filho ser negro. 

 Depois, foi a vez do 

bailinho da escola [ver 

notícia na página anterior], 

que nos deu uma lição: a 

de que a justiça está do 

lado dos ladrões e que as 

pessoas ricas sempre aca-

bam por ficar do lado dos 

ladrões. 

 A festa continuou com a 

excelente actuação das 

$exy Colours, que dança-

ram o tema “Whine Up”. 

Elas andaram a treinar 

durante muito tempo para 

obterem um bom resulta-

do. É um grupo de seis 

elementos, mas como hou-

ve um pequeno incidente 

com um dos elementos 

desse grupo, Elisabete 

Martins, do 8.º 3.ª não 

pôde actuar.  Foi pena.  

 Por último, os MCM, 

imbatíveis em jambés, 

tarolas, baterias, tambores, 

entre outros instrumento. 

Conseguiram impressionar 

a plateia, tocando extraor-

dinariamente esses instru-

mentos. Os MCM, com 

muito trabalho mesmo, 

contaram com mais três 

elementos. Actuaram, o 

Aidan Kless, o Carlos 

Daniel, o Nuno, o Luís, o 

Tiago Oliveira e o Gusta-

vo Silva, que estão muitos 

orgulhosos do seu espectá-

culo. / Tatiana Gil,  Joana 

Borges, Kally Freitas,  

7º1ª 

 

Três mexeriqueiras que só sabem mexericar 



F o n t i n h a s  

complicado: temos três dias 

de férias e normalmente há 

testes a seguir. 

 Vejam lá: as festas, as 

“peças” de Carnaval 

e, depois disso tudo, 

nós, ainda cansados, 

temos testes e mais 

testes…  

 Não sei o que 

mais vos contar, 

mas eu acho que os profs 

deviam dar-nos, pelo menos, 

uma semana. Podem, se 

calhar, ler a minha opinião 

sobre o Carnaval e, quem 

sabe, apoiar a minha ideia! 

 

Leandro Pereira 6.º 11.ª 

B 
em, o Natal acabou e 

o Carnaval está a 

chegar. Passa-se das 

árvores para as máscaras e os 

enfeites das árvores passam 

para a sala onde vai acontecer 

a festa. 

 Surgem as roupas rasgadas, 

as máscaras feias, efeitos de 

sangue, baba, ranho, mais 

especificamente uma nojice 

qualquer. 

 O Carnaval é um pouco 
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O Carnaval da eb1/ji de areeiro  

N a nossa escola, 

comemorámos o 

Carnaval no dia 1 de Feve-

reiro, à tarde. 

   Fizemos um concurso 

de fantasias, 

elaboradas 

pelos pais, 

com material 

reciclável. 

 O júri do 

concurso era 

composto por 

senhoras do 

grupo da Ter-

ceira Idade, da freguesia 

das Fontinhas. 

 Todos os meninos tive-

ram um prémio. Quem 

tivesse mais pontos esco-

 

 

lhia um prémio, primeiro 

que os outros. 

 No final, comemos cos-

corões, feitos na escola 

pelas senhoras auxiliares e 

por algumas mães, que 

também vieram ajudar. 

 Gostámos muito do 

Carnaval da nossa escola! 

Alunos do 1.º e 2.º ano  

http://mail.google.com/mail/?ui=1&realattid=f_fcn3vw881&attid=0.2&disp=inline&view=att&th=1181744b307f176b


No Carnaval  

Atiramos balõezinhos   

Ninguém leva a mal  

Mas ficamos todos molhadinhos. 

 

Às danças e seus assuntos  

Com muitas piadas  

Vamos todos juntos  

Dar muitas gargalhadas. 

 

As filozes e os coscorões 

São os doces típicos  

E os balões  

Que são muito coloridos. 

 

As serpentinas  

Bonitas e coloridas,  

Grandes ou pequeninas  

São muito divertidas. 

 

Fátima Melo 6.º 6.ª  

O Carnaval  
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U m  A m i g o  
Solidariedade, 

Carinho, 

Ternura, 

Sentimento que perdura. 

Amigo é isso, 

É uma união de coisas boas; 

Sorrisos, alegrias… 

Amigo fica connosco  

Sempre!!! 

Está lá quando precisamos, 

Está lá quando a vida diz: Não!!! 

Amigo é aquele que gosta de nós, 

Apesar dos nossos defeitos  

E dá um «sermão» 

Quando precisamos de um. 

Ter amigo é como 

Aquelas palavras de um casamento: 

Na alegria e na tristeza, 

Na saúde e na doença… 

Amigo é teu irmão 

Aquele que tu escolhes, por opção. 

Se tens alguém assim, 

Feliz e alegre serás  

Pois que tem um amigo 

Tem amor para dar!!!   

   

Selma, Maura e Carla, 6.º 12.ª  

Não é receber, é dar. 
Não é magoar, é incentivar. 
Não é descrer, é crer. 
Não é criticar, é apoiar. 
Não é ofender, é compreender. 
Não é humilhar, é defender. 
Não é julgar, é aceitar. 
Não é esquecer, é perdoar. 
Amizade… 
É simplesmente AMAR 
 

 

Soraia 6.º 12.ª 

Pesquisa no Google 

A m i z a d e  



A Chuva… 
Quando vem a noite  

A chuva cai. 

 

Se cai de mansinho 

Não oiço nada. 

Mas se cai apressada 

Ouço-a bater 

No telhado 

E fico zangado 

Por ter de acordar de madrugada. 

 

- Chuva, para onde vais? 

Pergunto eu, sentado numa cadeira. 

 

E ela responde,  

Sempre a correr, sempre apressada: 

 

- Vou lavar as ruas, 

As praças e as calçadas. 

Vou regar as flores, 

Os prados e os montes. 

Vou matar a sede 

Aos bichos da terra 

E dar um abraço 

A todas as fontes. 

 

Estendo a mão 

E fica molhada… 

 

Lá se foi a chuva 

Sempre apressada!!! 

 

Flávio Lima, 5.º1.ª  
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Quadras de Natal 
Boas Festas Boas Festas 

Aos meninos desta escola  

Que tenham muita saúde  

E presentes na sacola  

 

Boas Festas Boas Festas 

A todos os professores 

Alunos e familiares 

Do Arquipélago dos Açores 

 

Boas Festas Boas Festas 

Aos meninos que aqui estão 

Desejo-vos um feliz Natal  

Do fundo do Coração 

 

Boas Festas Boas Festas 

Aos meninos da Terceira  

Que tenham um Feliz Natal 

E também uma boa ceia. 

 

Boas Festas Boas Festas 

À presidente Ana Vitória  

Que passe um bom Natal  

Com grande honra e glória. 

 

Boas Festas Boas Festas 

A todo o Portugal  

Que para todos o Natal 

Seja uma festa sem igual! 

 

Joana Esteves, 5.º 11.ª 

Texto vencedor da 2ª actividade do 
Atelier de Escrita: Quadras de Natal  



A 
s máscaras 

apresentam-

se normal-

mente como imagem 

plástica do rosto de 

um personagem, que 

adquire personalidade 

pela forma como é 

representada. As más-

caras são utilizadas 

como disfarce em 

situações festivas ou 

rituais populares e 

assumem diver-

sas formas e 

tratam dife-

rentes temáticas.  

 Tratando-se de pes-

soas, a caracte-

rização de uma 

máscara deve 

acentuar as 

várias partes do 

rosto e as suas 

expressões. 

 Podemos realizar 

máscaras para o Carna-

val a partir da pesquisa 

das manifestações cul-

turais, sociais e étni-

cas dos diferen-

tes povos da 

Europa, do 

Mundo ou das 

diferentes regiões do 

nosso País. 

As másca-

ras podem 

ser realiza-

das a par-

tir de 

estruturas-

base em 

cartolina pintada e tra-

balhada em plano, e só 

no final, através de 

cortes e colagem, lhes é 

dado volume. Podem 

também ter como 

estrutura-base tiras de 

cartolina, rede, ou um 

balão cheio de ar, 

revestido e modelado 

com papel machê. 

M Á S C A R A S  
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Filipa, 6.º 11.ª 

João Narra, 6.º 4.ª Clara, 6.º 11.ª 

Liliana Meneses, 6.º 11.ª 

Libânia, 6.º 11.ª 

Fotos e texto 

Prof. Alexandre Celta 



Na Festa de Natal da Escola 

Ainda a Festa de Natal na Escola 

C l u b e  d e  D a n ç a  

 A Festa  de  Natal da 

nossa Escola contou 

com a participação das 

alunas do Clube de Dan-

ça. 

 Nos bastidores, a azá-

fama foi imensa. O rit-

mo parecia ter já tomado 

conta das bailarinas. E 

eram tantas. 

 Estiveram em palco 

trinta alunas cheias de 

energia e vontade de bri-

lhar. 

 As palmas que rece-

beram mostraram que 

as nossas pequenas 

estrelas brilharam mes-

mo. 

 A actividade decorreu 

muito bem. 

 

 

 

música e de histórias. Os 

clubes mostraram os seus 

trabalhos, destacando-se o 

Clube de Teatro e o Clube 

de Dança. 

A Festa do Natal foi boni-

ta, cheia de cor, de luz, de 
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 No Domingo, dia 3 de 

Fevereiro, o Clube da 

Dança esteve presente na 

matiné infantil do Clube 

de Sargentos, da Base 

Aérea nº 4.   

 As alunas exibiram duas 

coreografias, seguindo-se 

um desfile de máscaras e 

lanche.  

 A Direc-

ção do Clu-

be de Sar-

gentos teve a 

amabilidade 

de nos oferecer, também, 

Na Festa de Carnaval do Clube dos Sargentos 

Os treinos do Clu-

be de Dança são 

2.ª, 3.ª e 5.ª Feira 

das 13h00 às 

13h45, no ginásio 

da escola.  

Podes sempre apa-

recer!! 
Prof. Célia Louzeiro 

um medalhão como agra-

decimento 

da nossa 

participação 

no evento.  

 



U 
m dia de 

muito sol, 

via-se uma 

gaivota pousada numa 

rocha. Ela fitava o mar 

com desejo. O seu 

sonho era ganhar bar-

batanas, poder mergu-

lhar e conhecer o ocea-

no. 

 Cada vez que passava 

um pei-

xe, pen-

sava 

sempre 

como 

seria 

fantásti-

co poder 

mergulhar bem fundo 

e conhecer tudo o que 

havia naquele mundo 

submerso. 

 Porém, ela nunca 

pensara em como era 

bom estar em cima de 

uma rocha a olhar o 

mar azul e poder voar 

para onde quisesse e 

quando lhe apetecesse. 

Um dia, na pesca, era 

agarrada pelos tentácu-

los de um polvo. 

Quando se viu presa, aí 

pensou em como era 

bom ser livre e poder 

voar ao sentir o vento a 

guiá-la. 

 O pol-

vo, entre-

tanto, lar-

gou-a, 

pois não 

precisava 

de uma 

gaivota. Quando ele a 

soltou, ela voltou à 

superfície e com a for-

ça das ondas foi levada 

até à areia de uma 

praia onde permaneceu 

deitada. 

 Viu passar uma 

menina que olhou para 

ela ali estendida na 

areia e que foi a correr 

a ajudá-la. 

 Pegou nela e secou-a 

bem, depois olhou 

para ela e disse: 

 – Olá gaivota, ainda 

bem que estás salva! – 

a gaivota olhou para 

ela e mexeu com a 

cabeça – Vou dar-te o 

nome de esperança. 

 A gaivota continuou 

a ser gaivota e não quis 

ser peixe, pois achava 

que ser livre e poder 

voar era espectacular. 

 Esta foi a história de 

uma gaivota que queria 

ganhar barbatanas mas 

que preferiu ficar com 

as suas asas para poder 

voar.  

A gaivota 
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Beatriz Vieira, 5.º 2.ª 

 



A t e l i e r  d e  e s c r i t a 

A VOLTA AO MUNDO 

T 
odos os 

Verões vou 

à cidade do 

Porto, visi-

tar a minha família e este 

ano mantive a tradição. 

Conheci espaços que ainda 

não tinha visitado, tais 

como: a Casa da Música e 

a Fundação Serralves. 

  Na casa da Música, o 

que mais me interessou foi 

um novo programa de 

informática para criação de 

música electrónica, que 

estava disponível a todos 

os visitantes. 

 Na Fundação Serralves, 

tive a oportunidade de ver 

trabalhos de pintores 

estrangeiros, mas o que 

mais me encantou foi o 

jardim, pois tinha muitas 

árvores.  

  Como a minha avó 

materna vive perto do 

Palácio do Freixo, aprovei-

tei ainda para ver a exposi-

ção do famoso Salvador 

Dali, que me surpreendeu!  

 

 

Pedro Gaspar, 5º 4ª  

 Quando passou uma 

semana, já estava 

na Austrália. Vi 

muitos cangurus, 

mas os mais 

pequenos eram 

mais engraçados. 

 Na semana seguinte já 

estava nos Estados Uni-

dos. Fui jogar um tor-

neio de golfe e fiquei em 

p r i m e i r o 

lugar. Depois 

do torneio, 

fui  para 

França, mas não vi nada 

porque tive que ir para 

Inglaterra. 

 Dei a volta à 

Inglaterra em sete 

dias e, a seguir, fui 

para Espanha ver o 

jogo de futebol do 

Barcelona com o Real 

Madrid. 

 No fim do jogo, vim 

para Portugal, para 

depois vir para a Tercei-

ra. 

 Quando cheguei à Ter-

ceira, percebi que tinha 

dado a volta ao mundo. 

 

José Martins, 6º 6ª 

U 
m dia 

p e g u e i 

n u m 

livro e 

comecei a ler. Ao ler o 

livro, comecei a sonhar 

que estava na Grécia. Na 

Grécia vi os monumen-

tos todos e passei por 

todos os lados. 

 No outro dia já estava 

na China e fui 

aprender um 

pouco de chi-

nês. Comia 

sempre com os pauzi-

nhos, foi divertido. 
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                                   Texto vencedor da 1ª actividade: Férias em 100 palavras 

FÉRIAS SUPER FIXES 

Casa da Música 

Casa e Jardim de Serralves 

Palácio do Freixo 

Texto vencedor da 2ª actividade: Nas asas do livro       

 

 



buir folhetos e 

outro material 

informativo e 

decorativo sobre o 

HIV. Objectivo: 

divulgar os cuida-

dos a ter com o 

HIV. 

 O que é o HIV? É a sigla 

inglesa de human imuno-

deficiency vírus.  Ou seja, 

do vírus da imunodeficiên-

cia humana (cuja sigla seria 

VIH).  

 O que quer isso dizer? 

Bem, significa que o HIV 

é um retrovírus mutante 

que ataca o sistema de 

defesa humano causando a 

N 
o dia 29 de 

Novembro, os 

alunos saíram 

para o intervalo e viram 

uma banca no átrio da 

entrada. Foram a correr ver 

do que se tratava. Orlando 

Lourenço, técnico da Área 

de Saúde Escolar do Cen-

tro de Saúde da Praia da 

Vitória, estava ali a distri-

síndrome da imunodefi-

ciência adquirida ou 

SIDA. 

 SIDA ou AIDS é a sigla 

de Síndrome da Imuno-

Deficiência Adquirida ou, 

melhor dito, síndrome da 

imunodeficiência adquiri-

da. 

 O HIV foi descoberto e 

identificado, em 1983, por 

Luc Montagnier (da Fran-
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Prof.  Paulo Martins 

II Feira dos Minerais da FOC 

D 
ecorreu nos dias 

21, 22 e 23 de 

Novembro de 

2007 a segunda Feira dos 

Minerais da FOC, promo-

vida pelo Grupo de Ciên-

cias Naturais desta Escola. 

 A organização esteve a 

cargo dos colegas João 

Fagundes, Paulo Martins e 

Zélia Melo, tendo sido 

publicitada através de car-

tazes afixados em diversos 

expositores da Escola, carta

-convite endereçada às 

Escolas primárias perten-

centes ao agrupamento e 

página de 

In t e rne t 

da Escola. 

 Na feira 

e s t a v a m 

expostos 

minerais, 

r o c h a s , 

fósseis e artigos de bijuta-

ria diversa efectuados com 

matéria-prima relacionada 

com esta feira. 

 A participação da comu-

nidade escolar foi intensa, 

através de visitas de turma 

organizada ( principal-

mente os alunos do pri-

meiro ciclo) e de contac-

tos dos alunos, que, com 

muita curiosidade, visita-

ram a Feira. 

Os mine-

rais, rochas 

e bijutaria 

foram ven-

didos a 

preço de 

custo, tor-

nando mais interessante a 

visita. Em conclusão, pos-

so dizer-vos que a Feira 

decorreu muito bem, no 

entanto para os organiza-

dores foi cansativo. Mas, 

todo o nosso esforço 

colectivo vale a pena, 

quando se trata de facul-

tar aos nossos discentes 

experiências interessantes 

e motivadoras, pois, afi-

nal, eles são a razão pri-

meira e certamente a últi-

ma da nossa existência  

colectiva. 
 

  

ça) e Robert Gallo dos 

(EUA). Desde então  

vários milhares de pessoas 

morreram por causa da 

SIDA em todo o mundo. 

Em Portugal e nos Açores, 

também. Para que o núme-

ro de mortos não aumente, 

torna-se necessário que tu 

e os teus amigos conheçam 

o que é o HIV e que 

tomem alguns cuidados. 

Por isso, se quiseres saber 

mais, vai a www.sida.pt ou 

lê o folheto que tem sido 

distribuído na Escola. 

 

O Pisca 

                      H  I  V          

http://www.sida.pt/


Exposição  

Jogos do Mundo 

Um pouco de humor 

 Trinta jogos. 

Cada jogo com as 

s u a s  r e g r a s . 

Várias origens. E um 

modo muito bonito de 

apresentar tudo isso. 

Com madeiras de várias 

cores, com seixos e 

outras pedras. Fascinante 

seria um dos adjectivos 

que melhor caracterizaria 

o que aconteceu aqui, na 

exposição Jogos do 

Mundo. Fascinante e 

mágico. Porque 

se pôde dar a 

volta ao mundo 

a jogar. Tudo sem sair 

da escola.  

 A maior parte, são 

jogos de estratégia abs-

tracta. Ou seja, o factor 

acaso ou não intervém 

ou não é decisivo no 

jogo. No entanto, esta 

exposição também inclui 

jogos com dados. Cada 

jogo é apresentado atra-

vés de 

tabuleiro, 

regras e 

um con-

junto de 

n o t a s , 

além dum 

breve resumo da 

história desse 

jogo e da indicação da 

bibliografia e sites con-

sultados. 

 A exposição Jogos do 

Mundo trouxe-nos jogos 

que há séculos ou milé-

nios divertem povos em 

todos os con-

tinentes. E se 

são antigos 

nem por isso 

deixam de 

existir nos 

dias de hoje. 

impediu o canguru de voltar 

a fugir, no dia seguinte. 

Desesperado, o director man-

dou acrescentar ainda mais 

5m de rede à cerca, mas o 

canguru conseguiu fugir na 

mesma. 

 No momento em que o 

levavam, pela décima vez, 

para dentro da cerca, um 

elefante perguntou-lhe: 

No Zoo 

 O director do jardim zoo-

lógico já não sabe o que 

fazer. O canguru está sempre 

a fugir e, pelos vistos, salta 

sempre a cerca. Colocou-se 

mais 1m de rede na cerca, 

mas, no dia seguinte, o can-

guru voltou a fugir. Acres-

centaram-se então mais 3m 

de rede à cerca, o que não 

 – Vais conseguir fugir 

enquanto a rede estiver até 

que altura? 

  – Não sei! – respondeu-

lhe o canguru. – O que eu sei 

é que conseguirei fugir 

enquanto não fecharem a 

porta da minha cerca à noite!    
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Continuam a encantar 

gente de diversas idades. 

Dos trinta, apenas o 

Cram é recente, inventa-

do em meados do século 

XX. 

 A exposição resulta de 

um intenso trabalho de 

pesquisa da Associação 

de Professores de Mate-

mática e veio para a nos-

sa escola pela mão dos 

professores do Departa-

mento de Ciências Exac-

tas do 2.º Ciclo.  

O Pisca 

Pedro Aguiar, 6.º 12 



 Francisco de Lacerda 

nasceu na Ribeira Seca, 

S. Jorge, a 11 de Maio 

de 1869 e morreu em 

Lisboa, no dia 18 de 

Julho de 1934. Foi 

director de orquestra, 

compositor e musicólo-

go.  

 O seu nome completo 

indica as suas origens 

nobres. Chamava-se 

Francisco Inácio da Sil-

veira de Sousa Pereira 

Forjaz de Lacerda.  

 Aos 4 anos de idade 

iniciou o estudo do pia-

no, com seu pai. Fez a 

escola primária e deslo-

música foi tão forte que 

Lacerda optou definiti-

vamente por essa carrei-

ra, mudando-se para Lis-

boa e matriculando-se 

no Conservatório 

Nacional.  

 Terminado o curso 

geral de piano em 1891, 

tornou-se professor efec-

tivo do Conservatório 

em 1892. Em 1895 vai 

para Paris, com o objec-

tivo de aprofundar os 

estudos musicais.  

Em 1899 está de volta à 

ilha de S. Jorge, onde 

Sítios de pesquisa: 

http://www.amsc.com.pt/musica/
compositores/lacerda.htm 

http://web.galaia.pt/SJorge/
historia/biografias/
francisco_de_lacerda.php 

http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/
enciclopedia/ver.aspx?id=7921 

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Francisco_Lacerda 

Francisco de Lacerda, músico do mundo 
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para piano de Francisco 

de Lacerda, escrito por 

J.M. Bettencourt Câma-

ra, (1987, Biblioteca 

Breve), ou Despertar: 

Boletim Paroquial da 

Ribeira Chã – Cinquen-

tenário da morte do 

maestro Francisco de 

Lacerda (1985, Ponta 

Delgada, EGA, Ano X, 

n.º 70). 

  

canto e piano,  uma cria-

ção original que procura 

reflectir a linguagem 

musical popular portu-

guesa e açoriana.  

 Podes ouvir um excer-

to da sua música em: 
http://www.instituto-camoes.pt/

cvc/disco/26/flacerda.html 

 E se quiseres saber 

mais sobre este músico, 

podes ler o livro Música 

 

cou-se, depois, para 

Angra do Heroísmo, 

onde completou o curso 

geral do liceu. Como lhe 

estava destinada uma 

carreira de médico, foi 

para o Porto a fim de 

seguir Medicina. Mas 

nunca pôs de lado os 

estudos musicais. E a 

realiza recolhas do fol-

clore açoriano.  

 De regresso a Paris, o 

período entre 1902 e 

1913 marca o apogeu da 

sua carreira artística 

internacional. Seguiram-

se oito anos passados 

nos Açores, por motivo 

de doença. Em 1921 

fundou a Pró-Arte e a 

Filarmónica de Lisboa. 

 Compôs muito. Da sua 

imensa obra destacam-se 

as Trovas, um conjunto 

de trinta e seis peças para 

O Pisca 

http://www.amsc.com.pt/musica/compositores/lacerda.htm
http://www.amsc.com.pt/musica/compositores/lacerda.htm
http://web.galaia.pt/SJorge/historia/biografias/francisco_de_lacerda.php
http://web.galaia.pt/SJorge/historia/biografias/francisco_de_lacerda.php
http://web.galaia.pt/SJorge/historia/biografias/francisco_de_lacerda.php
http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/ver.aspx?id=7921
http://pg.azores.gov.pt/drac/cca/enciclopedia/ver.aspx?id=7921
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Lacerda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Lacerda
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/disco/26/flacerda.html
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/disco/26/flacerda.html


Desafios de Matemática 

12 14 16 
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Desenho de Simão Bessa ~ 4º Ano ~ Turma 3 

 Dois pais e dois filhos foram pescar. 

Cada um pescou um peixe. Ao todo foram 

pescados 3 peixes. Como é isso possível?  

 

 
   

Solução: O pai é filho e pai ao mesmo tempo. Há dois 
filhos (filho e pai) e dois pais (pai e avô). 

Um pequeno truque com idades 

Pensa na tua idade e multiplica-a por 

7.  

Multiplica o resultado por 1443.  

Que resultado obténs?  

A tua idade repetida 3 vezes! 

Maneira engenhosa de  

saber a idade de alguém 
 

 Pede a qualquer pessoa que, sem te 
dizer, efectue as seguintes operações: 

1. Multiplique o primeiro dígito da 
sua idade por 5. 

2. Adicione 3 ao resultado. 

3. Multiplique esse resultado por 2. 

4. Adicione o segundo dígito da ida-
de e te diga o número a que chegou. 

 Agora é fácil. Basta diminuir 6 ao 
resultado e obténs a idade dessa pes-
soa! 

Prof. Fernando Santos 



Sabias que: 
 

 O Sol é uma estrela central 

do nosso sistema planetário.  

 Em torno do sol, gravitam 

pelo menos 8 planetas, 3 pla-

netas anões, 1600 asteróides, 

138 satélites e um grande 

número de cometas.  

 A distância do nosso planeta 

ao Sol é de cerca de 150 

milhões de quilómetros.  

 A luz solar demora 8 minu-

tos e 18 segundos  para chegar 

à Terra. O Sol é o maior objec-

to e contém aproximadamente 

98% da massa total do sistema 

solar.  

 Seriam necessárias cento e 

nove Terras para preencher o 

disco solar, e no seu interior 

poderiam caber para cima de 

1.3 milhões de Terras. 

 

(informação retirada da Wikipedia e 

adaptada)  

Por Prof. Ricardo Vieira 

C lu b e  da  A s t ro n o m i a  
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IMPORTANTES EVENTOS CELESTES  

DE 2008 

 1 de Fevereiro: Conjunção Vénus/Júpiter  

 20-21 de Fevereiro: Eclipse lunar total 

 21-22 de Maio - Júpiter sem satélites 
  

U Y J M L T R V O  

O J E I E E R É I 

N Y Y R T R T N R 

A E R I J A Q U Ú 

R A P K Z S M S C 

U Ú E T R A M P R 

J S A T U R N O E 

N A C M B N Y N M 

R I W V U Z O B E 

 

Planetas em sopa 

 

O nosso sistema solar é com-
posto por 8 planetas. Tenta 
encontrá-los na seguinte sopa 
de letras.  



Cantinho da Natureza  

 Nos Açores, o nome mais 

comum desta planta é perrexil. 

  Encontra-se 

nas rochas 

junto à costa, 

em quase to- 

das as ilhas. 

 Era muito 

utilizado em 

conservas em vinagre (denomi- 

nadas na ilha por curtumes). Os 

pescadores levavam-no como 

alimento para o mar, podendo 

também ser consumido frito. 

 Trata-se de uma planta 

espontânea lenhosa, rasteira e 

perineal muito tolerante ao sal.  

 As suas flores são verde-

amareladas e muito pequenas, 

hermafroditas e 

polinizadas por 

insectos.  

 É uma plan-

ta aromática 

com caracterís-

ticas medici-

nais, rica em vitamina C e com 

propriedades antioxidantes.  

 Há todo o interesse em 

divulgar e incentivar o seu con-

sumo, pelo seu potencial antio-

xidante e anti-cancerígeno. 

 

 

 A conteira, Hedychium gard-

neranum,  ainda muito recente-

mente era utilizada para levar os 

bolos de massa 

sovada a cozer 

ao forno ou 

para enrolar o 

peixe que ia ao 

forno.  

 O líquido produzido pelas 

flores é comestível por ser ado-

cicado.  

 Planta perene, rizomatosa, 

pode atingir os 2 m de altura. 

Tem folhas oblongas que atin-

gem os 30 cm e muitas flores 

laranja-amareladas dispostas em 

espigos de 20 a 30 cm de com-
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Foto da Prof. Jacinta Fonseca  

Perrexil, Crithmum maritimum L. 

 

Roca da velha  

Hedychium gardneranum Sheppard ex Ker-Gawl 

primento.  Introduzida nos 

Açores como planta ornamental, 

a conteira adaptou-se muito 

bem às condições 

a m b i e n t a i s , 

criando proble-

mas de sobrevi-

vência a algumas 

das espécies 

endémicas.  

 Apesar de ser considerada 

uma infestante, cativa os turis-

tas, revelando ainda um grande 

potencial florícola. Por outro 

lado, o aroma intenso das suas 

flores pode conter algumas 

substâncias com interesse para a 

perfumaria.  

Texto e fotos 

Prof. Ana Vilela 

 



 14 de Dezembro de 

2007 foi um dia diferente 

para 60 alunos da nossa 

Escola. Porque 

participaram no I 

Corta-Mato 

Escolar, no Cam-

po Municipal da 

Praia da Vitória.  

 Divididos por 

quatro escalões e 

por sexo, tiveram de reali-

zar a prova correspondente 

ao seu escalão. Os Infantis 

A tinham 1000 metros 

para percorrer; os Infantis 

B, 1500m; aos Iniciados 

masculinos cabia-lhes uma 

prova de 2500m e aos 

femininos de 2000m; 

quantos 

aos Juve-

nis, eram 

3500m 

para eles 

e 2500m 

para elas. 

 O primeiro lugar, nos 

Infantis A Masculinos, foi 

para Vítor Silva, do 5.º8ª, 

e nos Femininos, foi para 

Renata Vaz, do 6.º3ª. Nos 

Infantis B Mas-

culino, o primei-

ro prémio foi 

alcançado pelo 

Sérgio Ferreira, 

do 6.º1.ª, e, nos 

Infantis B Femi-

ninos, a vitória 

sorriu à Jéssica Furtado, do 

5.º5.ª. 

Quanto 

aos Ini-

ciados 

Mascu-

linos, o 

primei-

ro lugar pertenceu ao João 

Borges, do 9º4ª. Nos esca-

lões Iniciados Femini-

nos e Juvenis Masculi-

nos apenas participaram 

dois alunos, Bianca 

Rocha, do 8º4ª e Sérgio 

Costa, do 5º5.ª. 

 No final do corta-mato, 

juntaram-se todos, partici-

pantes e vencedores, e 

foram entre-

gues os pré-

mios, subin-

do ao pódio 

os primeiros 

três classifi-

cados de 

cada escalão 

etário, mas-

culino e 

feminino. 

Cada aluno 

recebeu um 

Certificado 

de Participa-

ção e os ven-

cedores tiveram ainda 

direito a uma medalha.  

 Para além da compo-

nente desportiva, foi um 

dia de encontro, de troca 

de experiências e de forta-

lecimento do convívio e da 

amizade.  

 O Corta-Mato decorreu 

como previsto, uma vez 

que tudo tinha sido previa-

mente planeado: inscrições, 

segurança, classificações, 

prémios, etc. 

 

I Corta-Mato Escolar 
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Departamento de  

Educação Física 



MEGA SPRINTER INTER-TURMAS 

 No âmbito do Desporto 

Escolar, o Departamento 

de Educação Física organi-

zou no dia 17 de Janeiro 

pelas 15h30 uma prova de 

velocidade de 40 metros 

(Mega Sprinter).  

 Nesta prova participa-

ram os alunos apurados 

nas respectivas turmas. 

 Os quatro primeiros 

classificados de cada esca-

lão/género irão represen-

tar a nossa Escola na fase 

de Ilha.  
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Infantis A – Femininos 

Classificação Alunos Ano / Turma 

1.º Renata Vaz  6º3ª  

2.º Dúlia Rocha  5º4ª  

3.º Clara Alves  5º4ª  

4.º Dora Soares  5º10ª  

Infantis A – Masculinos 

Classificação Alunos Ano / Turma 

1.º António Amaral 5º7ª 

2.º Marcelo Baptista 5º10ª 

3.º Eurico Simão 5º7ª 

4.º André Meneses 5º13ª 

Infantis B – Femininos 

Classificação Alunos Ano / Turma 

1.º Letícia Barcelos 6º6ª 

2.º Linda Rodrigues 6º2ª 

3.º Carina Vitorino 6º8ª 

4.º Daniela Jardim 5º7ª 

Infantis B – Masculinos 

Classificação Alunos Ano / Turma 

1.º Eduardo Soares 6º12ª 

2.º Luís Rocha 6º12ª 

3.º Miguel Cordeiro 5º7ª 

4.º Eduardo Monteiro 6º8ª 

Iniciados – Femininos 

Classificação Alunos Ano / Turma 

1.º Vanessa Fagundes 9º1ª 

Iniciados – Masculinos 

Classificação Alunos Ano / Turma 

1.º João Ávila 9º3ª 

2.º Vítor Gomes 9º1ª 

3.º Hugo Oliveira 9º1ª 

4.º Ryan Couto 8º3ª 

 O atletismo é o desporto 

mais antigo de que há notícia. 

Vem da Grécia, a primeira refe-

rência, do ano 776 a.C., embora 

se pense que seja bastante ante-

rior.  

 Durante muitos anos, foi o 

principal evento olímpico, que 

consistia numa prova de estádio 

(stadion) onde se percorria a 

distância de 190 ou 200 m, 

conforme o comprimento do 

estádio. A partida e a chegada 

estavam assinaladas com duas 

linhas de mármore. 

  De modo geral, o atletismo 

ainda é praticado em estádios, 

excepto em corridas de longa 

distância, praticadas em vias 

públicas ou no campo, como a 

maratona ou o corta-mato. 

 A Maratona é uma prova que 

envolve, segundo a lenda, a dis-

tância percorrida por Filípides, 

soldado grego, para anunciar a 

vitórias dos gregos contra os 

persas, ou seja, entre a planície 

de Maratona (o local da bata-

lha) até à cidade de Atenas: 42 

quilómetros e 195 metros. 

O  A t l e t i s m o  

Departamento de  

Educação Física 



Abrimos com chave clássica, lembrando Camões e 

Pedro Nunes. Damos um cheirinho de outras aven-

turas lectivas e passamos, cosmopolitas,  às viagens, 

aos amigos, aos hobbies. A seguir recordamos que, 

para se fazerem coisas, são necessárias equipas.   

Logo de seguida vêm as festas, os bailes, os espectá-

culos.  As origens do carnaval e o relato doutros 

carnavais correm a cargo das profs de francês. 

Rimas e demais versos chegam-nos pela voz dos 

alunos. E chegam as notícias, as curiosidades da 

ilha, do mundo, da informação e da técnica. Ao 

mundo fascinante dos minerais, juntam-se os cuida-

dos a ter com o HIV. Aos antigos jogos do mundo 

responde outra sedução, a do humor. Sedutora é a 

figura do açoriano Francisco de Lacerda, composi-

tor brilhante, que recordamos aqui.  E se a música é 

prazer, é, também, matemática. Assim, com a ginás-

tica mental, aquecemos um pouco e falamos do Sol 

e de plantas das ilhas que dele se alimentam. Para 

terminar e depois de duas mostras de criatividade, 

damos notícia doutras ginásticas, as dos alunos e 

das suas provas. Tudo sob a supervisão editorial e 

gráfica dos profs do 1.º grupo do 2.º ciclo. 

Rua Nossa Senhora da Saúde 

9760-423 Praia da Vitória 

Ilha Terceira - Açores 

http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115132020201/ 

 295 454 470 

piscadegente@gmail.com 

Escola Francisco Ornelas da Câmara 

Nesta edição:  

Luís de Camões 2 

Pedro Nunes e Euclides 3 

Via Suave 4 

A escola de outros tempos 5 

Friends 6 

Hobbies and Activities 7 

My neighbourhood 7 

Projecto Cinearte 8 

Projecto eTwinning 8 

S. Valentim 2008 9 

Origens do Carnaval 10 

Les Batailles de Fleurs 10 

Dança de Carnaval 11 

A Festa de Carnaval 12 

O Carnaval da EB1/JI  de Areeiro 13 

Carnaval 13 

O Carnaval 14 

Um Amigo 14 

Amizade 14 

Nesta edição:  

A Chuva... 15 

Quadras de Natal 15 

Máscaras 16 

Clube de Dança 17 

A Gaivota 18 

Férias Super Fixes 19 

A Volta ao Mundo 19 

II Feira dos Minerais  20 

HIV 20 

Exposição Jogos do Mundo 21 

Um pouco de humor 21 

Francisco de Lacerda 22 

Desafios de Matemática 23 

Clube de Astronomia 24 

Cantinho da Natureza 25 

Foto 25 

I Corta-Mato Escolar 26 

Mega Sprinter Inter-Turmas 27 

O Atletismo 27 

Esta edição do  

Pisca de Gente  

não teria sido possível  

sem o empenho dos professores:  

Alexandre Celta, Amílcar Cabral, 

Ana Ferreira, Ana Pamplona, Ana 

Rodrigues, Ana Vilela, Ângela Gon-

çalves, Carlos Bessa, Célia Louzeiro, 

Eugénia Silveira, Fernando Santos, 

Jacinta Fonseca, João Rodrigues, 

Luísa Andrade, Mónica Monteiro, 

Margarida Ribeiro, Noélia Horta, 

Paula Furtado, Paula Pires, Paulo 

Martins, Ricardo Vieira e Teresa 

Meneses. 

pisca 1 


