
 

 

IncognitusIncognitus  

Como sem-
pre, todos 
os anos, chegamos a esta 
época e sentimos qualquer 
coisa de distinto no ar. 

Não é que seja lá muito 
diferente de outras épocas 
do ano, pelo menos não 
como os nossos pais ou 
avós a sentiam, mas o chei-
ro, o som, o frio é, diga-
mos, sui generis. 

Pela boca dos nossos entes 
mais velhos saem frases do 
género, “no meu tempo é 
que se vivia o Natal”, 
“íamos às missas do parto 
logo pela manhãzinha, 
antes das lides”, “a matança 
do porco era pelos dias da 
Festa”. 

Mas, o tempo é o 
de todos nós, dife-

rente do “antigamente”, 
mesmo aquele que para nós 
parece já distante. 

Damos destaque a esta 
época, pois é neces-
sário recordar que o 
Natal é tempo de 
paz, alegria, frater-
nidade, humildade. 
Bom seria que o 
Natal fosse mesmo 
quando quisésse-
mos e não apenas 
reduzido a alguns 
dias. 

Melhor ainda, o natal deve-
ria ser sempre, para que 
não nos esquecêssemos de 
cumprimentar o vizinho, 
abraçar os amigos, descul-
par as palavras menos agra-

dáveis. 

Não poderíamos deixar 
passar a oportunidade de 
mencionar algumas das 

tradições que “teimamos” 
em preservar porque são 
agradáveis e nos identifi-
cam com a maneira do ser 
português. 

(continua nas páginas 6 
e 7) 

Feliz Natal 

      É Natal 

Recentemente publicou o seu 
primeiro romance, A dança dos 
demónios.  

Não se trata realmente da sua 
primeira aventura no mundo da 
escrita, mas é, na realidade, a 
publicação que considera como 
sendo a primeira a “sério”. 

Quisemos entrevistá-lo de 
modo a dar a conhecer um 

pouco mais da sua pessoa à 
comunidade escolar que o aco-
lheu na aventura que é a docên-
cia. 

Ficam aqui apenas excertos 
dessa entrevista que brevemente 
estará disponível em suporte 
áudio na nossa página na Inter-
net.       

( continua na p. 5) 
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 Caros leitores, assíduos ou 
não, do nosso jornal escolar. 
Recuperamos o título Incognitus  
para este periódico, com o intui-
to de lhe darmos uma identidade 
própria. 

 De número para número, é 
realmente uma incógnita aquilo 
que encontramos num jornal 
desta espécie, visto não contar-
mos com colaboradores regula-
res. 

 Explico, num jornal escolar, 
várias são as vezes que conta-
mos com a carolice de cada um, 
ou seja, os eventuais repórteres 
ou jornalistas são de ocasião e 
não de índole fixa. 

 Mais ainda, na nossa escola, 

Editorial 

escolhido é A Lua de Joa-
na, de Maria Teresa Maia 
Gonzalez. O aluno ven-
cedor desta escola, com-
petirá com os represen-
tantes das escolas de São 
Vicente, Porto da Cruz, 
Caniçal e Caniço. Deste 
grupo, serão apurados os 
três primeiros classifica-
dos para a prova regio-
nal, que se realizará no 
3.º período, no Funchal. 

Quanto aos prémios, 
os primeiros classificados 
das duas primeiras elimi-
natórias serão contem-
plados com livros. Na 

prova final, além do pré-
mio de partici-
pação, atribuí-
do a todos os 
finalistas, o 
vencedor rece-
berá um com-
putador portá-
til. 

Participa! 
Fala com o teu 
professor de 
Língua Portu-
guesa e lê o 
livro, que se 
encontra dispo-
nível na biblio-
teca. 

Triatlo Literário  
O Triatlo Literário é 

um concurso de leitura, 
dirigido a alunos do 3.º 
ciclo, que consiste na 
realização de uma prova 
dividida em três modali-
dades: leitura, escrita e 
cultura. A primeira 
baseia-se na leitura 
expressiva de um excerto 
da obra; a segunda refe-
re-se à redacção de um 
texto e a terceira consiste 
num questionário de res-
posta múltipla. 

Para esta primeira 
fase, que terá lugar no 
dia 13 de Janeiro, o livro 
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o “investimento” na produção 
escrita periódica é considerado 
difícil, pois não temos uma espé-
cie a que poderíamos chamar de 
“clube de jornalismo”. 

 É uma pena que os nossos 
alunos não sintam, com maior 
frequência, a necessidade de 
investimento na criação literária. 
 Digo isto porque acredito 
que, pela escrita, se consegue 
libertar muito da nossa imagina-
ção, crenças, sonhos, paradigmas 
que contribuiriam em muito 
para explorar e conhecer a alma 
e o sentimento. 

 Porventura dirão, “isso é 
muito fora”, o que dá é 
“amandar umas sms que custa 

muito menos”. Custa, custa…, 
perguntem a quem paga, digo 
eu! 

 Vá lá, não nos deixamos 
arrebatar por pessimismos e 
estamos cá a insistir nesta 
demanda. 

 Desejo, apenas, que nos pró-
ximos números haja uma meia 
dúzia de almas que se aproxi-
mem de mim e digam, “tenho 
aqui um texto jeitoso para o 
jornal, que achas”. Apenas rema-
tarei, “acho muito bem”. 

 Saudações amigas e muito 
boas leituras! 

Pelo PAL 

Victor Vieira 

Incognitus 

http://dre.madeira-edu.pt/baudeleitura 
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Feira do Livro 

A minha primeira semana de aulas 

 Pode considerar-se que 
a Feira do Livro do mês de 
Novembro é já uma tradi-
ção na nossa escola. 

 Para além disso, a tradi-
ção manda que estas sejam 
um sucesso. Este ano, pre-
vista de 23 a 27 de Novem-
bro, teve lugar, efectiva-
mente, entre 25 de Novem-
bro e 2 de Dezembro. 
 Como não podia deixar 
de ser, foi frequentada assi-
duamente em especial 
pelos alunos mais novos e 
com hábitos de leitura. 

 A feira teve o apoio do 

grupo editorial LEYA e 
tivemos acesso a livros de 
temáticas variadas. Livros 
de aventura, romances, de 
apoio escolar, álbuns diver-
sos, entre outros. 

fiquei sozinho na escola. Pas-
saram-se alguns minutos, e 
quando vi o Alexandre, a Letí-
cia e o Vítor estava enganado 
porque não estava sozinho! 

 

Francisco 5.º 1 

A minha primeira semana de 
aulas foi uma mudança radi-
cal, foi uma semana muito 
agradável. 

Porque foi uma mudança 
radical? Porque eu e os meus 
colegas conhecemos professo-
res novos. 

Eu não conhecia ninguém e 

Na verdade foi uma grande 
mudança, mas não foi para 
melhor, na primeira semana 
de aulas foi… 

No primeiro dia os maiores 
gozaram de mim, gritaram-me 
nos ouvidos e puseram-me o 
pé à frente e eu quase que caía 
pelas escadas abaixo. 
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O AgenteX surge, este ano, 
com uma imagem renovada, 
destacando-se a mudança do 
logótipo, mais apelativo e 
funcional; a introdução da 

personagem 
que dá nome 
ao campeo-
nato e a con-
textualização 
dos proble-
mas centrada 

nessa mesma personagem 
investigadora. 

Com apenas 2 problemas 
lançados a concurso e pouco 
mais de um mês decorrido, 
desde o início do campeona-

to, já se pode dizer que é a 
edição mais participada de 
sempre com mais de 1500 
alunos de todas as escolas 
públicas e privadas da região a 
participarem. 

Da nossa escola, já aceitaram 
o desafio 62 alunos do 5.º ao 
8.º ano, competindo por um 
lugar na grande final que se 
realiza nesta escola em Junho 
de 2010. Desafia-se toda a 
comunidade escolar a resolver 
os problemas que aparecem 
quinzenalmente no site do 
campeonato, estimulando o 
gosto pela Matemática. 

Agente X 
A 4.ª edição do AgenteX – 
Campeonato Regional de 
Resolução de Problemas de 
Matemática - arrancou no dia 
2 de Novembro com a colo-
cação dos primei-
ros casos para 
investigação. Os 
objectivos desta 
iniciativa conti-
nuam os mes-
mos: oferecer a 
todas as escolas da região 
uma ferramenta didáctica e 
divertida de apresentar a 
Matemática, utilizando a reso-
lução de problemas e o jogo 
como estratégias. 

Deseja-se um Bom Natal a 
todos e um ano de 2010 repleto 
de grandes investigações. 

www.agentex.pt.vu 
agentex@madeira-edu.pt 

Pedro Damião 

Nem foi muito mau, nos últi-
mos dias melhorou. E agora 
cá estou eu na minha nova 
escola com todas estas 
mudanças todas.                                                                                           

 

Nélia Jardim Spínola 5.º 1 



 

 

As ténues formas do invisível 
Viu-o aproximar-se, ainda, ao longe. 
Vinha em velocidade reduzida, dada a 
proximidade da estação que existia ali 
bem perto. Era imponente e aterroriza-
dor, um monstro enorme que só quem 
estivesse naquela situação de desespero, 
de poder vir a padecer 
debaixo dele, percebia o 
temor que podia causar. 
Aquele comboio aproxi-
mava-se de forma lenta, 
mas ininterrupta. Meio 
quilómetro separava-o 
daquele terrível destino 
que, em angústia extrema, 
tinha escolhido. 

500 

Sentia já o tremor debaixo dos pés, a 
vibração daquele gigante em movimento. 
As lágrimas vieram-lhe aos olhos, em sua 
mente uma torrente de lembranças 
implodia. Desatou num choro sôfrego, 
copioso, desalmado, recordando tudo: os 
bons e os maus momentos da vida; os 
acontecimentos que o tinham levado 
àquele ponto. O comboio, naquele 
momento, parecia-lhe imperecível e ine-
vitável. Estava mais próximo, apenas o 
separavam da morte uns 400 metros. 

400 

Caiu de joelhos no chão, tolhido pela 
enorme vaga das recordações que o per-
passava. Veio-lhe a lembrança, talvez por 
se ter também ajoelhado nesse dia, ten-
tando procurar a posição mais solene e 
romântica possível, de quando, transbor-
dando de amor, pediu Carolina em casa-
mento. 

“— Claro que sim, tu sabes que te amo 
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— respondeu-lhe Carolina, naquele fim 
de tarde de Primavera.” 
Os olhos, também, nesse dia se lhe tingi-
ram de lágrimas, emocionado com o 
futuro que se abria à sua frente. Fazia 
cinco anos que namorava com Carolina, 

desde os dezanove, mas 
muito tempo antes esta 
lhe tinha invadido o ser. 
Durante mais de dois 
anos, procurou chegar-se 
a ela, encontrando recuos 
constantes, dúvidas per-
manentes. Contudo, nun-
ca desistiu. Até que, acon-
teceu um beijo terno. A 
partir desse momento 
construíram um saboroso 

e genuíno amor que, naquela tarde, se 
transformava em noivado. 
Naquele fim de tarde de Primavera, num 
extenso relvado à beira de um lago, 
esqueceram-se de 
tudo e de todos: os 
lábios de ambos per-
correram, em êxtase, 
território amado, flu-
tuando no corpo um 
do outro. Com o 
toque dos dedos tro-
caram segredos feitos 
de carícias; e, quando 
os dois eram apenas um, sentiram a 
explosão do corpo que os elevou como 
nunca antes. 

Aquela lembrança trouxe-lhe uma dor 
ainda maior: nunca mais sentiria aquela 
doce sensação de amar e ser amado; 
aquele monstro negro continuava a 
aproximar-se. Não seriam mais de 300 
metros os que o separavam da morte. 

300 

Por um momento hesitou, perante aque-
la terna recordação. No entanto, não 
estava perante aquele vil monstro por 
acaso. Todo um conjunto de vivências o 
tinham trazido para este momento, em 
que esperava que o aço lhe dilacerasse a 
carne e lhe levasse o espírito para longe. 
Não se matava na esperança de encon-
trar o paraíso. Queria apenas encontrar o 
vazio, fugir a tudo o que, sem tréguas, o 
fazia sofrer. 

Perante a consolidação do casamento 
sentiu como que um chamamento. Um 
chamamento de alguém que ainda não 
existia, mas que lhe gritava no seu ínti-
mo: deixa-me nascer do vosso amor. 
Sentiu a grande vontade de ser pai e, 
para sua felicidade, Carolina sentia essa 
mesma vontade de ser mãe. Tentaram e, 
até para seu espanto, pela rapidez com 

que tinha acontecido, 
Carolina numa manhã 
inesquecível disse-lhe: 
Fiz o teste, deu positivo, 
vamos ser pais. 

E que extremosos pais 
seriam se, dois meses 
depois, o fruto do 
amor dos dois não 
tivesse acabado num 

aborto espontâneo. Sofreram, mas acre-
ditaram poder ultrapassar aquela perda, 
que, para eles, não era apenas um feto 
em formação, mas um filho que faleceu, 
com a terrível agravante dor de não o 
terem conhecido. 

Texto integral em: 
http://caraveladosmeusdedos.blogspot.com 

Hi! I am Cristina 
Marta. I am twelve 
years old. I was born 
in Funchal on the 
20th  March, 1997. I 
am Portuguese. I 
live in Santana with 
my family. My ad-

dress is Achada de Simão  Alves. My 
parents are Lígia and Samuel. My older 
brother is Magno and my younger 
brother is Mateus. I have got a cat, Mia. 

My phone number is nine, six, double 
two, five, seven, four, eight, three. I have 
got wavy brown hair and brown eyes. 

 I attend B + S Bispo D. 
Manuel Ferreira Cabral School, I am in 
the seventh form. 

 My favourite colour is purple. 
My favourite food is “lasagne” and my 
favourite drink is ice tea, it is delicious. 

 My favourite school subjects 
are Maths and Science. 

 I practice fencing. I am 
friendly and sincere. 

Cristina Marta Rosa – 7º2 



 

 

Entrevista ao professor David Fazendeiro 

Incognitus - Como é que foi a tua infância 
e juventude? 

David Fazendeiro - A infância e a 
juventude foram bastante normais, 
numa família humilde mas também que 
não passou por grandes dificuldades, 
digamos da classe média baixa, que e 
proporcionou, penso, uma educação 
suficiente para ter 
bases para continuar 
os meus estudos… 
Na altura, penso que 
era como todos os 
miúdos, gostava de 
desporto e lá está… 

Incognitus - A 
ligação à Educação 
Física? 

DF - … Gostava de 
jogar futebol… e 
acabei por chegar ao 
10.º ano e optar pela 
via da Educação 
Física e Desporto… 
embora houvesse ali 
uns percalços… não 
tinha bem a certeza 
do que é que queria e fui para uma área 
de humanidades e achei, então, que não 
era bem isso, era mesmo desporto. 
Mudei de turma, fiquei numa turma 
complicada, andei ali meio perdido, mas 
depois retomei o rumo e lá continuei e 
fui para a universidade em Vila Real. 

Incognitus - Onde vivias era fácil ter acesso 
à prática desportiva organizada ou era algo do 
género de rua com os amigos? 

DF - Já havia alguma prática organiza-
da, mas não tinha nada a ver com aquilo 
que se tem hoje em Santana. Existe 
muita oferta aqui… Passava muito pela 
prática informal, digamos. 

Incognitus - Essa alternância que dizes 
ter existido entre as humanidades e o 
desporto..? 

DF - Se calhar era já um prenúncio 
(risos)… 

Incognitus - Mas concluíste então o secun-
dário na área do desporto? 

DF - Sim, na área do desporto… 
depois o acesso à universidade também 
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gráfica perto de casa, acontece criarem raízes 
por cá… 

DF - Sim acabam por criar raízes… 
mas tal como fui para França, vim para 
cá sem ter criado ainda muitas raízes… 
não vim para cá como algumas pessoas, 
com algumas angustias, que deixam lá 
muita coisa… estava livre e soube mui-
to bem saber que estava colocado aqui. 

… 

Incognitus - Já te consideras um ilhéu 
ou…? 

DF - Considero-me metade, metade… 
não nasci aqui mas em cinco anos ques-
tou aqui considero-me tanto madeirense 
como beirão… 

Incognitus - Neste percurso, já tinhas feito 
alguma experiência na escrita ou apenas aque-
las coisas do género jornal da escola? 

DF - Não, já tinha feito uma larga expe-
riência e acho que foi aí que experimen-
tei… ao longo da universidade fui 
escrevendo um romance que nunca 
concluí e que, provavelmente, nunca 
vou concluir… 

Agora sinto que evolui em certos aspec-
tos mais técnicos que com a edicção 
deste livro me obrigou a fazer, nomea-
damente a revisão, algo que tinha fei-
to… que me fizeram evoluir numa das 
lacunas ao nível cientifico mas que sinto 
que estou a evoluir. 

Obs.: Aqui ficou apenas um excerto da 
óptima conversa que tivemos com o profes-
sor David Fazendeiro. Brevemente disponi-
bilizaremos o registo áudio no nosso sítio na 
Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já agora, fica aqui o endereço do novo pro-
jecto do professor David, em jeito de blo-
gue, com novas histórias: 

www.caraveladosmeusdedos.blogspot.com 

na área do desporto… 

Incognitus - Após a universidade, iniciaste 
a tua carreira como docente? 

DF - Após isso , foi aquele ano compli-
cado, saiu uma lei que impossibilitava 
concorrer logo e esse ano foi complica-
do… fiquei um ano parado… dava uns 
treinos… Estava a treinar uma equipa 

de ande-
bol da 
Univer-
s i d a d e 
da Beira 
I n t e -
r i o r … 
No ano 
l e c t i v o 
seguinte, 
n ã o 
f i q u e i 
coloca-
do logo, 
já estava 
u m 
bocadi -
n h o 
desespe-

rado, angustiado, decidi ir logo com um 
amigo para as vindimas em França, … 
foi mesmo partir para a aventura. 

Entretanto recebo um telefonema da 
Secretaria Regional da Educação da 
Madeira…  

Incognitus - Foi a primeira colocação cá? 

Foi a minha primeira colocação, tirando 
o ano de estágio, fui colocado cá em 
Santana. 

Incognitus - Que tal a experiência cá em 
Santana? Depois das vindimas em França…? 

DF - Foi… primeiro foi bastante coisa, 
mesmo a nível pessoal. Depois foi o 
assentar. Ganhar algumas relações um 
bocadinho mais sólidas, mesmo de ami-
gos. Principalmente conhecer a actual 
esposa, ter o filho e depois foi, ou seja, 
eu na Madeira consegui o que tenho 
hoje foi na Madeira: a esposa, o filho, o 
trabalho, os amigos… estes 5 anos 
representam mesmo muito. 

Incognitus - É a história de muitos docen-
tes? Sendo difícil a colocação numa área geo-



 

 

O Natal no Mundo 

Torneio de Abalone 

 A comemoração religiosa do Natal só foi iniciada no século IV, quando o Papa Júlio I levou a cabo um estudo intensivo sobre a 
data de nascimento de Jesus Cristo e acabou por estabelecer oficialmente o dia 25 de Dezembro para as celebrações. Durante os três 
primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. A festa do Natal foi introduzida na Igreja Romana no século IV e, 
somente no século V, estabelecida oficialmente como festa cristã. Uma das tradições mais marcantes do Natal é a Árvore de Natal. O 
mundo inteiro comemora o Natal, sendo que todos possuem maneiras próprias de comemorar. 

O Natal na Itália: SAUDA-
ÇÃO: “Buon Natale". O 
Natal na Itália é cheio de 
conhecimento ligado ao signi-
ficado religioso. Quando aca-
ba a ceia, as pessoas esperam 
a meia-noite jogando às car-
tas, até o momento em que 
poderão abrir os presentes e ir 
à Missa da Meia-Noite. As 
festas terminam com a 
"Epifania", no dia 6 de Janei-
ro, dia em que os reis magos 
deram os presentes ao Meni-
no Jesus. 

O Natal na Espanha: SAU-
DAÇÃO:"Feliz Navidad". O 
verdadeiro Natal só começa 
no dia 22 de Dezembro, dia 
em que se realiza o sorteio da 
Lotaria de Natal. Este sorteio 
é o mais importante do mun-
do pela sua propagação em 
toda a Espanha. Esse é o pon-
to de partida do Natal. A tra-
dição da Nochebuena (noite 
antes do Natal) é totalmente 
familiar, por costume, os 
bares e restaurantes não 
abrem nessa noite. Faz-se 
uma ceia em família, com 
menu variado, sendo o mais 
comum o marisco ou as aves. 
As sobremesas, são torrões e 
tortas, alguns doces de origem 
árabe com amêndoas e mel. 
Às 12 horas, os católicos pra-
ticantes, dirigem-se à igreja 
para a tradicional Missa do 
Galo. 

interesse. 

Assim, após as várias 
eliminatórias disputadas, des-
tacam-se os vencedores: do 
2.º Ciclo o Bruno Caldeira (5.º 
1), do 3.º Ciclo o Rogério 
Xavier (CAB) e do ensino 
Secundário o Pedro Concei-
ção (11.º 2). Parabéns aos 
vencedores que receberam os 
merecidos prémios, mas, aci-
ma de tudo, o importante foi 
a participação de todos. São 
jogos como o Abalone que 
permitem aliar divertimento 
com raciocínio, componentes 
estas que são muito valoriza-
das no campo da Matemática. 

Fica atento pois já 
no 2.º Período será organiza-

do o torneio de Sudoku. 
Podes obter mais informações 
sobre este torneio junto do 
teu professor de Matemática 
que terá todo o gosto em te 
inscrever caso não o tenhas 
feito ainda. 

No dia 18 de 
Novembro realizou-se, na sala 
de recursos do 3.º Pavilhão, o 
Torneio de Abalone, que con-
tou com a presença de alunos 
dos 2.º e 3.º Ciclos e do 
Secundário. Este torneio, 
organizado pelo Grupo de 
Matemática do departamento 
das Ciências Exactas, teve por 
objectivo divulgar este jogo de 
estratégia que é cada vez mais 
popular junto da comunidade 
educativa. 

Com um total de 45 
alunos participantes, divididos 
por cada ciclo de ensino, o 
torneio, onde a estratégia e a 
sabedoria foram postas à pro-
va, foi disputado com grande 
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O Natal em França: SAU-
DAÇÃO: "Joyeux Noël". 
Feirinhas natalícias, concertos 
nas igrejas, a espera do Pai 
Natal e os pratos peculiares 
são algumas das tradições 
natalícias francesas. Os fran-
ceses, como bons mestres da 
melhor cozinha, preparam 
com requinte a ceia de Natal. 
É comum comer paté de fíga-
do de ganso, uma espécie de 
embutida de cor branca que se 
chama "boudin blanc” e peru 
assado. Como sobremesa, 
serve-se “la bûche de Noël”, 
um bolo com forma de tronco 
coberto de chocolate e com 
recheio de creme ou trufa. 

O Natal na Alemanha: 
SAUDAÇ ÃO:"F rohl ic he 
Weihnachten". A Alemanha é 
o país que, de acordo com os 
historiadores, viu nascer a 
árvore de Natal por volta do 
século VIII e, portanto, todas 
as cidades são embelezadas 
com pinheiros enfeitados 
durante o mês de Dezembro. 

O Natal na Suécia: SAUDA-
ÇÃO:"God Jul". O Natal na 
Suécia é dos mais típicos e 
tradicionais, em especial por-
que o país está situado no 
extremo norte da Europa e 
tem sempre um Natal coberto 
de neve. Na Suécia é costume 
enterrar, no dia 25 de Dezem-
bro, uma semente de cevada. 
Quando chega a germinar, o 
que não é nada fácil, o aconte-
cimento é considerado pre-
núncio de boas colheitas. 

Grupo de Matemática  



 

 

Minho 
No Minho, o bacalhau é rei à 
mesa da consoada, sempre 
acompanhado de polvo cozi-
do, batatas e couves galegas, e 
regado com o melhor azeite 
caseiro para molhar o pão. 
Pela noite dentro, para acon-
chegar o estômago, serve-se o 
tradicional vinho quente. 
O presépio quer levou dias a 
fazer, tem um lugar de desta-
que na casa e é visitado por 
todos que por ali passam. 
Começa a ida ao monte. 
Ao almoço come-se a roupa 
velha, feita com os restos da 
consoada e passa-se o dia em 
família, fazendo os preparati-
vos para o jantar. 
Não há dieta que resista aos 
mexidos de leite ou de vinho, 
à aletria, às rabanadas em cal-
da de açucar ou com doce de 
ovos, ao arroz-doce, ao bolo-
rei, ao pão-de-ló, ao leite-
creme, ao doce de gila, nem 
aos bolinhos de jerimu ou de 
a b ó b o r a -
menina. 

Algarve 

O presépio tradicional do 
Algarve nada tem a ver com o 
cenário da gruta de Belém a 
que o resto do país chama 
presépio. A contrastar com 
este quadro de figurinhas ela-
borado ao pormenor, o presé-
pio "serrenho" apresenta-se 
simples e sóbrio, armado em 
escadaria, com o menino 
Jesus em pé no alto. 
As searinhas são semeadas a 8 
de Dezembro, dia de Nossa 
Senhora da Conceição, colo-
cando alguns grãos de trigo, 
milho, centeio ou alpista em 
pequenos pires de louça ou de 
barro.  
O que se come ao almoço no 
dia de Natal é galinha de cabi-
dela com batas ou galinha 
cerejada, acompanhada por 
fatias de pão caseiro, e carne 
de porco frita, com amêijoas e 
berbigões abertos na chapa. O 
ensopado de galo também é 
um prato típico da quadra, tal 
como o bacalhau guisado, o 
arroz cozido no caldo do gui-
sado e o repolho. 

Seguem-se os tradi-
cionais doces fritos 
- as filhós, os pas-
teis de batata-doce 
ou azevias, as fatias 
douradas e os boli-
nhós. 

Madeira 
Na Madeira a festa começa 
cedo, logo a partir do dia 16 
de Dezembro, com as missas 
do parto, ou novenas de Ó, 
celebradas todas as madruga-
das até à missa de alva do dia 
23, ou Missa da Galinha. 
É uma tradição que vem de 
longe, e nem o frio nem a 
chuva demovem os fiéis das 
novenas. À ida para a igreja 
bebe-se café quente com um 
"cheirinho" de grogue ou um 
copito de aguardente com 
mel, para afastar o frio e o 
sono. 
Depois da missa, junta-se o 
povo no adro da Igreja em 
amena cavaqueira, comendo 
broas de mel no baile, antes 
de mais um dia de trabalho. 
Em Câmara de Lobos e 
Camacha, as bandas filarmó-
nicas percorrem as ruas com 
as castanholas, os bombos, as 
cabrinhas ou os acordeões, 
que acordam os mais dormi-
nhocos. 
Ao almoço do dia de Natal, 
come-se a tradicional carne de 
vinha de alhos, leitão assado e 
peru. Mas não há festa sem a 
especialidade natalícia mais 
cobiçada, o bolo de mel, cujas 
origens remontam ao século 
XVII, feito com mel de cana-
de-açúcar e condimentado 
com especiarias. 
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O Natal em Portugal - algumas tradições 
Açores 

Nos Açores, os preparativos 
para o Natal começam logo 
no principio do mês de 
Dezembro. Em todas as ilhas 
vive-se um corrupio, porque 
há mil e uma coisas para tra-
tar. A preparação da ceia e do 
presépio, é uma das tradições 
mais importantes das terras 
açorianas. 

O presépio, além de represen-
tar a gruta de Belém, serve 
também para representar 
cenas do quotidiano das ilhas. 

As figuras são feitas de barro, 
os montes são feitos de leiva 
de burrecas - nome que se dá 
ao musgo fofo e fresco, as 
ruas que circulam entre as 
casas são feitas com bagaço 
ou bagacina e para a cobertura 
dos telhados usa-se o musgo 
seco. 

Na ilha de Santa Maria, é cos-
tume colocar-se à volta do 
Menino, pratinhos de trigo 
grelado a que se chama rel-
vões. 

 

Textos reduzidos e adaptados 
do sítio na Internet: 

http://onatal1.no.sapo.pt/ 

Realizou-se no passado dia 18 
de Novembro o corta-mato 
escolar. Esta actividade con-
tou com uma fraca participa-
ção por parte dos alunos nos 
vários escalões, mas este facto 
não retirou a emoção que, 
como é hábito, a caracteriza. 
Para a realização deste evento 
contamos com a preciosa 
colaboração da Câmara Muni-
cipal, Junta de Freguesia, PSP 
e Bombeiros Voluntários 
locais. 
No final foram entregues os 
prémios aos respectivos ven-
cedores dos quais destacamos: 

Corta-mato escolar 
Infantis Masculinos: 
1º - Leonardo Silva - 7º3 
2º - João Silva - 7º3 
3º - Francisco Luís  - 6º2 
 
Infantis Femininos 
1º - Carolina Luís - 7º1 
2º - Rosalie Spínola - 6º3 
3º - Soraia Cassaca - 5º4 
 
Iniciados Masculinos 
1º - José Marco Faria - 7º5 
2º - Ayrton Andrade - 9º3 
3º - Mariano Conceição - 9º3 

Juvenis Masculinos 
1º - Alexandre - 9º1 
2º - Luciano Luís - 11º1 
 
Juniores Masculinos 
1º - Igor Jesus – CAC 
2º - Vítor Caires – 9º2 

Juan Baptista 
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A aula de sexta-feira deixou-me a pensar. 
Após a nossa já indispensável rubrica 
“Bom Português”, nesse dia dedicada à 
escrita correcta da palavra “nu”, veio-me 
à ideia, por acaso bastante infeliz, por 
sinal, de apresentar à turma um episódio 
passado no estacionamento exterior da 
escola. 

A situação tinha sido deveras caricata, 
hilariante, mas o que interessava dali 
para a aula de Português era explorar a 
criatividade e, porque 
não, sugestividade de 
um processo de enri-
quecimento da Língua 
Portuguesa. Deve-se 
acrescentar, aliás, que 
somos, enquanto por-
tugueses, os primeiros 
nos ditos desenrascan-
ços, talvez por uma 
questão de contínua 
necessidade de desem-
baraço ou de remedeio. 

Assim, criámos a palavra “nim”, que não 
nos compromete com nada. Já estão a 
ver a fastidiosa tarefa de responder 
“talvez sim ou talvez não”. Ora “nim” 
resolve tudo isso em linguagem de tele-
móvel, descomplicada e impessoal. 

Outra palavra muito “tuga” é o famoso 
“portunhol”. Qual é o português que 
não se desenrasca a falar espanhol? Não 
há! Quando não sabe, inventa, espanho-
liza umas quantas palavras portugas e 
aquilo lá anda, olé se anda. A título de 
exemplo, temos o nosso Ronaldo, que 

logo no primeiro dia em Madrid já se 
aventurava em “hablar” a língua de 
“nuestros hermanos”, “no?” 

Somos uns ases nos “balalarismos” da 
língua, como dizia a Manuela Ferreira 
Leite. Por isso, mais me impressionou a 
astúcia daquele funcionário da câmara. 
Perante o inesperado, o efeito surpresa, 
soube dar a volta à situação e, ainda por 
cima, sem maltratar a tão espezinhada 
língua de Camões. 

Esse funcionário é um 
verdadeiro portuga: 
desenrascado, inventi-
vo e, muito importan-
te, elegante. Perante o 
aperto de ver uma 
senhora nas proximi-
dades, o portuga é 
capaz de mudar o seu 
discurso grosseiro para 
o mais perfeito portu-
guês, enquanto ainda 
faz sobressair a mus-

culatura e as duas fiadas de dentes, quan-
do os tem. 

Naquele dia, na aula, a palavra fugiu-me, 
quase como se achasse que naquele qua-
dro não lhe era permitido existir. Não sei 
explicar, mas uma espécie de pudor var-
reu-me a mão e o giz suavizou o vocá-
bulo. 

Nos vossos olhares vi quase um desalen-
to. Afinal, a tão anunciada palavra redu-
ziu-se a uma ensossa “carambra”, sem 
uma pinguinha de transgressão, de que-
brar de regras, de proibido. 

Mas, quero-vos dizer, a amálgama era 
perfeita, tal como a aprendemos, e o seu 
autor demonstrou uma educação digna 
de nota. Quando já se largava com um 
palavrão do mais rude que existe, ainda 
teve a delicadeza de emendar, sem que 
lhe dissessem nada ou sequer o olhassem 
de forma reprovadora. 

É isso que falta às vezes na escola. Por 
onde quer que se ande, as asneiradas 
sucedem-se em catadupa, sem a menor 
preocupação, sem a menor educação. 
Não importa com quem se fala, nem 
onde se está. Ser grosseiro e ser labrego 
é hoje, para muitos, ser “cool”, ser um 
gajo fixe. A comunicação faz-se com um 
punhado de palavras que hão-de servir 
para tudo. Daí para a frente, pouco 
sobra, porque pouco se conhece. 

Infelizmente, já nem o famoso desenras-
canço se vê. Já nem criatividade há. Não 
há qualquer vergonha em utilizar pala-
vrões, às vezes até em plena aula. 

Por tudo isto, acho que não devo deixar 
morrer aqui esse tão instrutivo episódio. 
Nas tarefas mais comuns do nosso traba-
lho, podemos ainda demonstrar obra, ao 
mesmo tempo que espalhamos a nossa 
civilidade e contribuímos para o enrique-
cimento da nossa amada Língua. 

“Caralhamba” é, assim, um misto de 
bruteza e delicadeza, isto é, é português 
no seu melhor. 

Como dizia Fernando Pessoa, “a minha 
pátria é a língua portuguesa”. 

Hélder Teixeira 

"Caralhamba" 

C H R I S T M A S T 
H S E L V E S - B R 
E L I G I R L S O E 
E E N A U G H T Y E 
R I D N P R O E S S 
T G E I A E L C E S 
O H E C B E L L S A 
Y - R E D N Y I N N 
S I N G I N G S O T 
O R N A M E N T W A 

BELLS     BOYS     CHEER     CHRISTMAS     ELVES     GIRLS     GREEN     HOLLY     LIST     NAUGHTY     NICE      
 ORNAMENT     RED     REINDEER     SANTA     SINGING     SLEIGH     SNOW     TOYS     TREES 

 See if you are able to find the 
words above, related to Christmas 
time on the table on the right. 

 I t 
is possible 
to find 
them hori-
z o n t a l l y 
and verti-
cally. 



 

 

Penso, logo escrevo 

Quando não estás 
aqui nada tem sentido, lanças-
te em mim um feitiço, deixan-
do-me viciada no teu olhar, 
no teu sorriso, na tua voz, no 
teu “eu”… 

Eu estava só, tão 
despreocupada, um pouco 
frágil, um pouco diferente, 
desligada do mundo, desinte-
ressada com os males que por 
aí existem… Apareceste tu, 
viciaste-me, fizeste-me viver e 
acreditar na vida, sorrir e 
parar um pouco para olhar o 
mundo… Eu precisava amar-
te para me construir, procurar 
em ti amor para ser feliz, mas 
não ousava dizer-te o quão 
grande era o que sentia por ti, 
apenas demonstrava um pou-
co. 

O medo de partires, 
pensando tu que nada eras 
para mim, perseguia-me, era 
mais forte que eu… Ao ver-
te, o meu coração batia, o 
meu corpo tremia, os meus 
olhos brilhavam, a minha 
boca selava-se, mas, apesar do 
meu frustrante silêncio, eras 
tu quem dava cor à minha 
vida… Mas, o dia chegou, 
partis-te e deixaste-me aqui, 
neste mundo cruel... Embar-
caste num barco profundo, 
deixando-me sozinha, a cho-
rar, sem ninguém para me 
consolar… 

Aquela tempestade 
roubou-te de mim, aquele 
monstro levou-te sem me 

prevenir ou minimamente dar 
sinal… 

Tudo havia mudado 
em mim… No dia em que 
aparecestes na minha vida, 
havias tornado real aquela 
mudança à muito esperada. 
Fizeste-me crescer! Fizeste-
me ouvir! Fizeste-me ver o 
mundo com outros olhos e, 
essencialmente fizeste-me 
acreditar que querer é poder, 
que somente lutando conquis-
tamos os nossos sonhos! Tu 
davas sentido à minha vida… 
Eras e sempre serás alguém 
especial, um amigo que sem-
pre tive comigo, um amigo 
que fez de mim o que hoje 
sou e o que amanhã serei… 
Mas esse amanhã era aquele 
que eu queria partilhar conti-
go, pois desde essa noite em 
que desapareceste da minha 
vida que tudo me desilude e 
me faz ter medo de avançar, 
brotando em mim o receio do 
que o acordar possa me con-
ceder… 

Desde que partiste, 
unicamente as lágrimas for-
mam o meu ser, sinto-me 
sufocada, não mais tenho um 
horizonte, um céu ou um mar! 

O momento mais 
cruel não foi a hora em que te 
perdi, mas sim naquele 
momento em que te procurei 
e jamais te encontrei, desco-
brindo, nessa exacta hora, que 
nunca mais estarias aqui ao pé 
de mim outra vez… 

Andreia Freitas 

A morte é um assunto que 
praticamente ninguém gosta 
de falar pelo facto de ela nos 
separar dos nossos familiares 
e amigos, enfim dos nossos 
entes queridos. 

O que acontece durante a 
morte? E depois? Estas são 
duas de muitas questões que 
pensamos quando falamos em 
MORTE. 

Muitos acreditam que todos 
temos uma alma e que a mor-
te é a separação da alma do 
corpo. O corpo sem alma 
passa a ser um cadáver, 
enquanto que a alma segue 
um novo destino que depende 
do que fomos cá nesta vida, 
na Terra. 

Depois da morte Deus nos 
faz um julgamento particular, 
no qual a sentença poder ser: 
Céu, Inferno ou Purgatório. 

Contudo, outros acreditam 
que depois da morte não há 
nada, isto é, a morte é o fim 
de tudo. Mas se depois da 
morte não há nada, então qual 
é o sentido da vida? Tantas 
tristezas, experiências, objecti-
vos, sonhos, metas alcança-
das, conquistas e vitórias, 
tudo isto para quê? Para nada? 

Muitas pessoas têm medo 
da morte, têm medo de perder 
tudo, outros consideram a 
morte como sendo a solução 
de todos os problemas. 

A morte, de certeza, é um 
mistério para todos. Ela é 
inevitável para todos os seres 
vivos, ela não escolhe nem 
idade, nem sexo e nem raça. A 
todos nós nos tocará um dia 
em que deixaremos de parti-
lhar valores com os nossos 
familiares e amigos, ninguém 
sabe qual será o dia e a hora, 
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se soubéssemos seria triste e 
angustiante, são esses senti-
mentos que os doentes termi-
nais sentem, pois têm datada a 
sua morte, a despedida do 
marido ou da mulher, dos 
filhos, dos amigos e alguns 
dos pais, da Natureza, da 
música, dos sonhos, da comi-
da, do carinho, do afecto, do 
amor… 

Por isso, devemos tentar ser 
felizes ao máximo, aproveitar 
o tempo para estar com a 
nossa família e com os nossos 
amigos trocando valores, 
tomar as tristezas como gran-
des lições de vida, levantar-se 
após uma queda, ultrapassar 
os grandes obstáculos e resol-
ver os problemas procurando 
sempre a melhor solução pos-
sível, em vez de enfiar a cabe-
ça na areia ou de tirar a pró-
pria vida, um presente tão 
precioso o qual não devemos 
desperdiçar. 

Uma coisa que não me resta 
dúvidas é que a vida é uma 
maratona, onde devemos lutar 
e lutar para vencer, esquecen-
do todos os medos e precon-
ceitos e ter consciência que 
perder uma partida não signi-
fica perder um campeonato. 

Já a morte não sei o que há 
depois dela, somente sei que 
tudo tem uma solução excep-
to ela, também sei que ela faz 
parte do ciclo da vida e que 
por mais que a ciência evolua, 
continua a ser inevitável e 
inesperada. Para além disso 
sei que as pessoas que senti-
rão a minha falta serão a 
minha família e os meus ver-
dadeiros amigos. 

Logo, vou aproveitar o pre-
sente porque o amanhã 
depende do hoje. 

Alison de Jesus 

Quando não estás aqui nada tem sentido  Morte: Uma inevitável realidade 

 A actividade “Penso, logo 
escrevo” teve início no mês de 
Dezembro de 2008. 

 Na sua mensagem de abertura 
pode ler-se: “Filosofar... é sim-
plesmente o que pretendemos 
que possas fazer aqui, ainda que 
de forma espontânea e simples. 
De uma forma lúdica e actual 
podes aqui exercitar as tuas com-

p e t ê n c i a s  f i l o s ó f i c a s . 
Será simples? Será complicado? 
Nada que não se possa experi-
mentar. E, até, provavelmente, 
gostar. 

 Mesmo que ainda sejas apenas 
um aprendiz de filósofo certa-
mente que já te interrogaste 
sobre questões filosóficas. Tam-
bém já chegaste às tuas próprias 

conclusões sobre algum assunto 
que te interessa. Nós estamos na 
era da informação. Muita infor-
mação. Por vezes sem a proces-
sarmos, sem analisarmos, sem 
pensarmos, sem escolhermos. 

Mas, será tudo de igual valor? 
Será tudo correcto? Podemos 
aceitar tudo? Será que está tudo 
bem? Expressa o que pensas! 

http://filosofiasantana.blogspot.com 



 

 

Escola em movimento 
Visita de Estudo à Nau Santa Maria de Colombo e ao Cinema 

No passado dia 10 de 
Novembro de 2009, as turmas 
do 8.º ano de escolaridade 
tiveram a grande oportunida-
de de usufruir de uma viagem 

a bordo da Nau Santa 
Maria de Colombo, poden-
do assim sentir o quão 
difícil era a vida a bordo 
para os marinheiros portu-
gueses dos séculos XV e 
XVI, que muitas adversida-
des tiveram que enfrentar.  

A sensação é indescritível, 
disseram alguns alunos, que 
apesar de reconhecerem 
que a viagem foi muito 
curta (desde o Porto do 
Funchal até à zona da Praia 
Formosa) se deliciaram a 
observar os recortes da 

costa provocados pela erosão 
do vento, a observar a paisa-
gem do Funchal de uma outra 
perspectiva e a explorar todos 

os recantos desta embarcação 
tão peculiar. O Colombo (cão 
p e r t e n c e n t e  a o s 
“marinheiros”) fez a delícia 
dos amigos dos animais que 
se divertiram com as brinca-
deiras do pequeno cão simpá-
tico.  

A Nau Santa Maria de Colom-
bo foi construída na ilha da 
Madeira (entre Julho de 1997 
e Julho de 1998) em Câmara 
de Lobos, por um holandês 
chamado Robert Wijntje, e 
por artífices locais, para cele-
brar a viagem histórica de 
Colombo através do Atlântico 
à descoberta das “Índias”. 

Depois de uma pausa para 
almoço no Madeira Shopping, 
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os alunos tiveram ainda a 
oportunidade de ir ao cinema 
ver um filme… 

Para além de promover a rela-
ção Escola – Meio e as rela-
ções pessoais e sociais dos 
discentes, esta visita de estudo 
permitiu promover a aprendi-
zagem fora do espaço escolar, 
a aprendizagem “in loco”. 

Exposição sobre as formas de representação da Madeira 

No passado dia 26 de 
Novembro, realizou-se a 
exposição temática sobre as 
“Formas de Representação da 
Madeira” no âmbito das Ciên-
cias Geográficas. Esta activi-
dade teve lugar na sala de 
sessões da escola, onde os 
alunos tiveram a oportunidade 
de entrar em contacto com as 
mais recentes tecnologias 
utilizadas na recolha e trata-
mento de informação do terri-
tório insular, nomeadamente, 
a estação total, a fotografia 
aérea a 3 dimensões, o progra-
ma Autocad Map. Para além 
destas tecnologias modernas, 
os alunos de 7º ano, de 9º e 
11º ano – profissional, tive-
ram também oportunidade de 
comparar métodos mais anti-
gos de análise do território.  

Esta actividade foi dinamizada 
pelo grupo de Geografia jun-
tamente com três técnicos da 
Direcção Regional de Infor-
mação Geográfica e Ordena-

me n to  d o  Te r r i t ór i o 
(DRIGOT). 

O saldo foi bastante positivo, 
visto que os alunos demons-
traram um grande interesse, 
curiosidade e adesão às diver-
sas actividades, tal como ao 
trabalho desenvolvido pelos 
referidos técnicos da DRI-
GOT. 

 

Grupo de Geografia 



 

 

Semana Gastronómica Queirosiana 

Para celebrar Eça de Queirós, 
o Projecto de Animação de 
Leitura e os alunos do Curso 
de Gestão do Ambiente do 
11.º ano seleccionaram o mês 
de Novembro para dinamizar 
a Semana Gastronómica 
Queirosiana, que teve lugar na 
cantina escolar entre os dias 
23 e 27, uma vez que o nosso 
escritor nasceu a 25/11/1845. 

Na cantina, podíamos apreciar 
uma exposição e saborear 
uma ementa, que foi concebi-
da a partir de referências 
bibliográficas do autor. Os 
pratos patentes foram rigoro-
samente seleccionados, obe-
decendo às directrizes da 
Rede de Bufetes Escolares 
Saudáveis. 

Liliana Melo 
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Os alunos do Curso de Ges-
tão do Ambiente, através do 
Projecto de Animação de 
Leitura, realizarão uma visita 
de estudo a Sintra, com o 
intuito de fazer o afamado 
Percurso Queirosiano, que 
está intrinsicamente ligado à 
obra Os Maias de Eça de 
Queirós. 

No sentido de angariarem 
fundos que viabilizem este 
propósito, até à data concreti-

zaram uma série de activida-
des, tais como: venda de tar-
tes, bolos e salada de fruta, no 
bar dos professores e auxilia-
res da acção educativa; venda 
de iguarias no Baile de Hallo-
we’en e recolha semanal de um 
euro. Entretanto, os alunos 
também procederão à venda 
de rifas para premiar dois 
cabazes no Dia de Reis (06 de 
Janeiro de 2010). 

Sem fins monetariamente 

lucrativos, os mesmos apro-
veitaram a data de nasci-
mento de Eça de Queirós, 
para realizar uma exposição 
e conceber uma ementa 
semanal baseada em referên-
cias bibliográficas do autor. 

A estas actividades juntar-
se-ão outras ao longo do 
corrente ano lectivo, para 
que sejam suportados os 
custos da viagem. 

Liliana Melo 

Color according to the numbers 

1- yellow; 2 - brown; 3 - grey; 4 - red; 5 - black 



 

 
Ler faz bem à saúde! 

Rua Albino de Menezes 

http://leituras.webnode.com 
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