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A estação mais aguardada do ano chegou finalmente! O verão está aí e, por agora, podes esquecer notas e professores e dedicar o tempo livre aos prazeres do descanso.

Parece mentira, mas não é: há quem escolha trabalhar no verão e tenha prazer nisso. Seja em praias, campos de férias, bares ou parques de campismo, os ‘profissionais de verão’ são fáceis de encontrar.

Férias de verão? 
Só para quem pode
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//TOQUE DE ENTRADA

Se à porta dum tribunal te aparecer ‘Domus Iustitiae’ escrito; 
te pedirem um ‘curriculum vitae’; ou te disserem que o Clark 
Kent é o ‘alter ego’ do Super Homem, não tenhas dúvidas, es-
tás diante dalgumas expressões latinas. Apesar de ser consi-
derada uma língua morta, por não possuir já falantes nativos, 
o Latim continua a apaixonar os mais interessados na origem 
Língua Portuguesa. António Gil levou a paixão pelo Latim 
além-fronteiras e trouxe de lá a vitória no concurso “Certamen 
Horatianum”, decorrido em maio passado, na cidade italiana 
de Venosa. O aluno da Escola Secundária Rodrigues de Freitas 
quer fazer das línguas e literaturas clássicas a sua vida e expli-
cou à Mais Educativa o que o fascina tanto no idioma que já foi 
o de Júlio César... O autor da frase que dá título a este artigo 
sobre vitórias e que significa ‘Vim, vi, venci’.
Texto: Bruna Pereira
Foto: António Gil

Veni,

Quando chegou ao 10º ano, António deparou-se com o drama 
da escolha das disciplinas opcionais, mas para este amante das 
línguas estrangeiras, a escolha curricular não foi para o Alemão, 
Francês ou Espanhol, antes para o Latim. “Tudo começou no 9º 
ano, quando estava a aprender os fenómenos fonéticos, a ori-
gem das palavras portuguesas e fiquei com curiosidade, já que 
o Latim parecia estar intrinsecamente ligado à nossa língua. A 
minha curiosidade foi crescendo e, como sempre gostei muito 
de áreas relacionadas com a linguística, pensei que se quises-
se seguir uma carreira relacionada com isso, o Latim seria uma 
disciplina fundamental”. E assim foi. António Gil enveredou pelo 
Latim, há já dois anos letivos, mas conseguir aguentar o ritmo das 
traduções, declinações e retroversões não parece ser para todos. 
“Metade da turma optou por Espanhol e a outra metade esco-
lheu Latim. No entanto, depois a turma ficou reduzida a quatro 
alunos. O que se passa é que, no início, toda a gente vai perce-
bendo uma declinação, duas e tal... Mas depois, à medida que 
as coisas se vão complicando, e como é uma disciplina muito 
semelhante à Matemática mas da área das línguas, alguns dos 
colegas acabaram por desistir”.

vidi,vinci

O fascínio por uma língua morta

Certamen Horatianum 2012

Embora não possua falantes nos dias de hoje, muitas expressões 
do Latim continuam em voga, em áreas como a do Direito, da 
Filosofia ou a da religião, por exemplo. António Gil chama a isso 
um privilégio e acrescenta que o facto do Latim ser uma língua 
milenar “é como se fosse uma máquina do tempo: permite-nos 
pegar num livro de Cícero, Tácito ou Séneca, ler e saber que 
foi alguém há mais de 2 mil anos atrás que escreveu aquilo. 
Isso ainda torna a língua mais interessante e fundamental para 
percebermos o porquê de estarmos aqui, de falarmos certas 
línguas, de termos uma certa conceção artística e filosófica... 
Tudo isso tem raízes na cultura clássica”.
O aluno da Secundária Rodrigues de Freitas acrescenta ainda 
que à medida que se vai estudando Latim, sobretudo os aspe-
tos gramaticais, “vemos que o Latim até ajuda a explicar muitas 
irregularidades da Língua Portuguesa. Encontram-se tantas 
semelhanças, tantas explicações de porque é que as coisas 
funcionam assim em português, que acabamos por ficar fas-
cinados”.

Com apenas dois anos de Latim, António Gil foi o primeiro portu-
guês a vencer o “Certamen Horatianum 2012” - uma competição 
internacional de traduções de Latim, decorrida na cidade italiana 
de Venosa - , onde deixou para trás alunos concorrentes que pos-
suíam pelo menos quatro anos de Latim. Tamanho sucesso não 
esconde, contudo, nenhum segredo transcendente, conta Antó-
nio. “Não há nenhuma receita milagrosa para aprender as coi-
sas. Tudo depende do gosto com que uma pessoa estuda e eu 
adoro o Latim e quero fazer das Clássicas a minha vida.  Acho 
que isso foi o grande motor do meu estudo e o que motivou a 
minha vitória”. 
Como se não bastasse a paixão pelo Latim, António Gil confessa-
-se igualmente enamorado do Grego, tendo já em mente rumar 
à Universidade de Coimbra quando terminar o Secundário para 
cursar Línguas e Literaturas Clássicas. “Aventurei-me, comprei 
uma Gramática de Grego e andei lá a ver as declinações e re-
parei que, apesar de serem línguas diferentes, apresentam 
muitas proximidades entre si, embora o Grego, às vezes, seja 
um pouco mais complicado. Mas também já me apaixonei pelo 
Grego, sim”.
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//TOQUE DE SAÍDA

para todos os gostos
Chama-se Quarkz, parece um carro telecomandado e deu a vitória à equipa 
da Escola EB 2,3 /S de Penacova no concurso monIT. O júri salientou, no en-
tanto, que todas as 10 equipas finalistas estão de parabéns, pois ao ter dei-
xado de existir a disciplina de Área de Projeto, este foi um trabalho feito fora 
das aulas e merece o reconhecimento pelo esforço redobrado.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Paulo Fortunato

Radiofrequências

E se um grupo de alunos do 12º ano tocasse  à campainha de tua 
casa e dissesse que estava lá para medir as radiofrequências? Além 
de fazerem o mesmo trabalho na Escola EB 2,3 /S de Penacova, o 
Tiago Ferreira, a Inês Carvalho, a Maria Inês Santos e o Bernardo Sil-
va dispuseram-se a fazer medições ‘por encomenda’. Isso mesmo: de 
livre vontade, este grupo de alunos passou um ano letivo inteiro a 
informar a comunidade escolar e local sobre a temática das radiofre-
quências, através da sua mascote robótica de quatro rodas.
Capaz de manipular substâncias perigosas como o Sódio Metálico, 
este robô de busca e salvamento, o Quarkz, trabalha com a mesma 
tecnologia da Wifi e demonstra, assim, como as radiofrequências po-
dem ser utilizadas para o bem-estar da população. 
O projeto da equipa vencedora incluiu ainda inúmeras palestras 
realizadas no âmbito das radiofrequências, com a colaboração de 
professores da Universidade de Coimbra (UC), inquéritos na comu-
nidade escolar, medições de níveis de radiação em várias localidades 
a pedido de alguns habitantes e mesmo a colocação das chamadas 
‘caixas de radiofrequências’, onde foram colocadas questões relacio-
nadas com esta temática.
Para a professora coordenadora do projeto, Ana Paula Fernandes, 
o primeiro lugar no Prémio monIT é uma recompensa merecida, já 
que “os alunos trabalharam muito durante o seu 12º ano, um ano 
decisivo em termos de estudo, aqui conciliado com a participação 
neste concurso, que os entusiasmou desde o princípio”, acrescentou 
a docente à Mais Educativa, no final da cerimónia de entrega.

A equipa YES da Escola Secundária /3 de Arouca deslumbrou os pre-
sentes com a sua apresentação sobre a “Influência da exposição a 
radiofrequências na fertilidade masculina”, que valeu aos alunos um 
vistoso 2º lugar no certame.
Sabias que os espermatozoides duma mosca da fruta (Drosophila 
melanogaster) são 50 vezes maiores que os do Homem? E que atra-
vés das experiências dos alunos  Mariana Santos, Tiago de Sousa, 
Armindo Fernandes e Ricardo Fernandes ficou demonstrado que as 
radiofrequências interferem, não no sistema reprodutor masculino 
em si, mas na morfogénese das asas das moscas, fazendo com que 
o ritual do acasalamento seja mais demorado e, por consequência, 
que a fertilidade masculina diminua? A equipa concluiu que das 
duas uma: ou as asas dos machos não são tão atraente às fêmeas 
com o novo tamanho ou a dança não consegue ser feita com tanta 
qualidade e eficácia…

O 3º lugar pertenceu à equipa da Escola Básica e Secundária de San-
ta Maria (Açores), graças ao projeto CANSAT. Como o próprio nome 
indica, trata-se duma recriação de satélite feita a partir duma lata 
(‘CAN’ em inglês). A originalidade do trabalho já levou os alunos Ma-
riana Moreira, Jerry Cunha, Mileida Costa, João Melo e Antero Moura 
a representarem Portugal na final da competição CANSAT 2012, que 
decorreu em abril passado, na Noruega.
Resumindo, mas não concluindo, o CANSAT é capaz de medir a tem-
peratura do ar, a pressão atmosférica e de transmitir os dados via 
telemetria para uma estação terrestre configurada e operada pelos 
alunos. Outra novidade é que  será também possível fazer uma aná-
lise dos dados obtidos, como por exemplo, um cálculo da altitude, e 
mostrá-los em gráficos. 

Moscas fêmeas muito exigentes...

O satélite que já foi uma lata

Escola EB 2,3 /S de Penacova

Escola BÁSICA E SECUNDÁRIA

DE SANTA MARIA

Escola EB/3 de AROUCA
O QUE É O PRÉMIO MONIT?
O Prémio monIT destina-se aos alunos do Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos) e recebe candidaturas de equipas de qual-quer área curricular. A única obrigatoriedade é que os partici-pantes abordem o tema das “Radiofrequências no Quotidiano”, tendo em vista a criação dum projeto ao longo do ano letivo. Este ano, as três melhores equipas foram premiados com 1500 euros (1º lugar); 1000 euros (2º lugar) e 500 euros (3º lugar). Para o Coordenador do Projeto monIT, Luís Correia, esta edição de 2012 do Prémio monIT ficou muito bem representada, “pois chegaram à final escolas de todo o país e até uma do arquipé-lago dos Açores”. O também docente no Instituto Superior Téc-nico (IST)  congratula-se com a originalidade dos temas expos-tos e acredita que o objetivo do certame foi cumprido:  “levar o saber e o conhecimento para fora dos muros da universidade”.alunos responsáveis pelos trabalhos vencedores. Sabe mais sobre as demais escolas que chegaram à final do concurso em www.maiseducativa.com.

3º lugar 

2º lugar 

1º lugar 



O satélite que já foi uma lata

O QUE É O PRÉMIO MONIT?

//TOQUE DE SAÍDA

Foram 120 as escolas portuguesas a participar na primeira edição do concurso 
europeu “Geração €uro”, mas a vitória pertence à Escola Secundária de S. Lou-
renço (ESSL), de Portalegre. Ana Real, Diogo Franco, Diogo Rota e João Parra, 
do 11ºE, foram os cinco alunos premiados individualmente com uma quantia de 
500 euros, tendo beneficiado ainda duma viagem à cidade alemã de Frankfurt, 
para participar na Cerimónia Final do Concurso, que decorreu no passado dia 20 
de junho. 
Texto: Bruna Pereira
Foto: clubeuropeuessl.blogspot.pt

De    uros

Muito antes de Portugal integrar a lista de estados-membros da então CEE em 1996, já 
Jorge Vilhais, professor de Matemática, coordenava o Clube Europeu da Escola Secun-
dária de S. Lourenço. 
A propósito da comemoração dos 10 anos do Euro em 2012, o Banco Central Europeu 
(BCE) decidiu implementar esta experiência e lançar o desafio aos bancos nacionais 
que quisessem participar. Disseram que 'sim' ao desafio bancos centrais de 11 países da 
Zona Euro, entre os quais o Banco de Portugal, que transmitiu a notícia em novembro 
passado a todas as escolas secundárias portuguesas, convidando-as a participar. Ao ser 
Diretor de Turma de Economia do 11º E, Jorge Vilhais lançou o repto aos alunos e anga-
riou os 'cinco magníficos', que logo procederam ao preenchimento do inquérito online, 
primeira etapa do concurso. “À primeira vez não conseguimos uma boa pontuação, mas 
depois à segunda vez já conseguimos a pontuação máxima”, explica o docente, dando 
conta de que por esta altura participaram 120 escolas portuguesas, das quais 20 foram 
apuradas para a seguinte fase e mais trabalhosa: a apresentação dos ensaios sobre a 
previsão da Taxa de Juro do BCE – um tema atual, cujo desfecho se iria decidir pela mão 
dos governadores a 8 de março. “Acabámos por acertar, pois dissemos que a taxa de juro 
se ia manter, como de facto se manteve, mas isso não era o mais importante, eram sim 
as razões que se invocavam para tal previsão.  O que é certo é que fizemos uma análise 
bastante sistemática da situação do Euro, apresentámos o nosso ensaio e na altura ficá-
mos logo com a sensação que tinha sido 'bonzinho' – sem falsas modéstias”, conta Jorge 
Vilhais, muito satisfeito com o desenvolver do trabalho. 
Os trabalhos finais foram corrigidos anonimamente, foram apuradas cinco equipas para 
a final nacional na sede do Banco de Portugal e a grande vencedora foi a ESSL, ganhan-
do de imediato o passaporte para Frankfurt, onde representou, no passado dia 20 de 
junho, Portugal. “Essa data coincidiu com os Exames Nacionais e eu fiz por referir isso na 
avaliação final do concurso... Para ter uma ideia, chegámos a Portalegre ao meio-dia e os 
alunos foram fazer o Exame de Economia às 14h desse mesmo dia. Os alunos tiveram de 
estudar antes, os pais tiveram de autorizar a viagem, mas nos últimos três dias eles não 
estudaram nada por causa da viagem para Frankfurt...”. Dificuldades à parte, os alunos 
gostaram muito da viagem, sustenta o seu Diretor de Turma, sublinhando ainda a honra 
de ter sido o Presidente do BCE, Mário Draghi, o próprio a fazer questão de entregar pes-
soalmente os Certificados de Participação a todas as equipas, durante a Cerimónia Final 
deste Concurso, cujo objetivo foi dar a conhecer como funciona a política monetária na 
Zona Euro e como a mesma se relaciona com a área da Economia, formando um todo.
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//TOQUE DE SAÍDA

e ser feliz
As maiores vantagens são “serem tão práticos”, “prepararem-nos para o mundo do trabalho”, “tratarem-
-nos como profissionais” e “oferecerem um estágio no final”. A ideia de que os cursos profissionais são para 
quem não quer estudar é um mito, dizem os alunos. A Mais Educativa foi à Escola Profissional do Infante 
(EPI) perceber por que é que a escola não existe só dentro de uma sala de aula. 
Texto: João Diogo Correia
Fotos: www.facebook.com/pages/Escola-Profissional-do-Infante

Situada em Vila Nova de Gaia, mais propria-
mente na freguesia de Mafamude, a Escola 
Profissional do Infante (EPI) chama logo a 
atenção. Do lado de fora, não se veem gran-
des portões, nem entradas. Diríamos até 
que quem por ali passe a primeira vez não se 
apercebe de que há uma escola misturada 
com os edifícios e comércios que povoam o 
espaço. No entanto, basta subir uma ligeira 
escadaria para, chegando às arcadas, o ce-
nário se alterar. Jovens de um lado ao outro, 
entrando e saindo da escola em controla-
da animação (sim, porque a biblioteca, por 
exemplo, fica do lado de fora).
E é por lá que encontramos Rita Soares, alu-
na do 2º ano do curso de Animação Socio-
cultural. Queremos saber o que têm estes 
cursos de diferente, o que os faz mexer. Rita 
responde: “a melhor parte é interagir com as 
pessoas”. E o curso permite essa interação? 
“Este mês fomos a duas escolas no Dia Mun-

dial da Criança e a um bairro social”. A dis-
ciplina de Áreas das Expressões (Corporal, 
Dramática, Musical, Plástica) deu o mote e 
os alunos estiveram a dinamizar os locais, “a 
encher balões, a fazer pinturas faciais”. Seja 
em escolas, bairros problemáticos, hospi-
tais ou festas de aniversário, o importante é 
mesmo o facto de “podermos trabalhar com 
todo o tipo de público. Basta que precisem 
de eventos ou animação!”.
E, porque é de eventos que se fala, Fábio 
Guimarães junta-se à conversa. Está no 2º 
ano de Organização de Eventos e explica 
o enorme trabalho que pode estar por trás 
duma boa festa: “começamos por um pré-
-projeto, que engloba fazer contactos, ver o 
material necessário, orçamentos, parceiros, 
protocolos, licenças, caterings, convidados, 
divulgação...”, não acaba. Se no mercado 
de trabalho “a sério” se contratam empre-
sas para diferentes serviços, aqui é preciso 

organizar tudo. “For-
mámos uma equipa 
que, neste momento, 
tem dois projetos em 
mão, o 1º Seminário 
sobre a Importância da Solidarie-
dade na Sociedade Atual e a Taça 
EPI”. O Seminário será uma opor-
tunidade para angariar alimentos para duas 
associações, “escolhidas e contactadas por 
nós”, e o segundo evento uma forma de 
descobrir a melhor equipa masculina e a 
melhor feminina de futebol da EPI. “A Taça é 
mais difícil de organizar, até porque já teve 
de ser adiada por causa da chuva”. Fábio é 
fascinado pelas artes gráficas e, por isso, 
está responsável pela divulgação - “vejo lo-
gótipos, cartazes, flyers e vou tendo ideias. 
Depois apresento as hipóteses e escolhe-
mos em conjunto”.

A pressão da vida real
Marta Paixão e Sara Nabais são alunas do 
2º ano do curso de Comunicação e sabem 
bem o que querem. A prática é o que mais 
as fascina e, deste ano que agora termina, o 
que de melhor guardam são as experiências 
fora da sala de aula: “fomos aos programas 
'Portugal Tem Talento', 'Voz de Portugal' e 
'Planeta Música'. Era tudo em direto e vimos 
o nervosismo deles, o cuidado, a pressão 
que eles têm”.

Sair da sala

Mas nem só de televisão é feito o curso. O 
Marketing, a Publicidade e as Relações Pú-
blicas são áreas que, na opinião de Marta, 
estão todas interligadas, o que é uma das 
vantagens do curso, pois “vamos buscar coi-
sas a todo o lado”. O Dia da Criança também 
não foi esquecido por estes alunos, mas a 
Escola Aberta foi, para já, a grande iniciati-
va de 2012. Todos os anos é escolhido um 
tema, que desta vez foi o da “Sustentabilida-
de”. Os estudantes do curso tratam do resto: 
“tínhamos pin's, tínhamos um mini-estúdio 
onde tirávamos fotografias às pessoas, reve-
lávamos e depois lhes entregávamos, tínha-
mos uma mini-régie - andávamos a filmar 
pela escola, para depois os visitantes verem 
os vídeos num projetor que pusemos ali na 
entrada”.

São várias as formas de mostrar que na es-
cola também se pode aprender... Fazendo. 
Marta Paixão conclui: “eu gosto que os pro-
fessores interajam connosco como se fôsse-
mos profissionais. Dão-nos imensos conse-
lhos, temos uma relação muito próxima”.
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//PÁGINA A PÁGINA

100 Escolas
No Agrupamento de Escolas de Moure há bibliotecas itinerantes que cabem num trol-
ley de viagem e farmácias que receitam livros. Não acreditas? E se te dissermos que na 
Escola Secundária Leal da Câmara o livro “Breve história de quase tudo”, de Bill Bryson, 
serviu de mote aos alunos para fazerem dramatizações científicas? Se ainda estás de 
boca aberta, contamos-te que o professor André Ferreira, do Agrupamento de Escolas 
Gil Vicente, resolveu ensinar a matéria de 7º ano sobre rochas e fósseis recorrendo à 
calçada portuguesa… Tal como o bacalhau, há mil e uma formas de cozinhar os hábitos 
de leitura em ambiente escolar.
Texto: Bruna Pereira
Fotos: Bruna Pereira e Agrupamento de Escolas de Moure

Isto é o que fazem três das agora 100 esco-
las aLer+, um projeto lançado em conjunto 
pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), a Rede 
de Bibliotecas Escolares (RBE) e a Direção Ge-
ral do Livro e das Bibliotecas, corria o ano de 
2008. Volvidos quatro anos, o aniversário ce-
lebrou-se na Escola Secundária Eça de Quei-
rós, em Lisboa onde decorreu o IV Encontro 
de Escolas aLer +, para agrado da diretora do 
agrupamento de escolas, Maria José Soares, 
muito satisfeita por ser anfitriã de mais uma 
reflexão sobre o tema da leitura.
“Em linhas gerais, os objetivos a que nos 

Agrupamento de Escolas 
Gil Vicente

Agrupamento de Escolas 
de Moure

A calçada portuguesa foi à escola
O professor André Ferreira partilhou a ideia 
original de adaptar os conteúdos progra-
máticos de Ciências Naturais do 7º ano ao 
projeto “Calçada portuguesa – Tapete de 
Pedra no Mundo”, que culminou com uma 
exposição na Biblioteca da Escola Gil Vicen-
te. “Explorámos tanto a natureza das rochas, 
os instrumentos utilizados pelos calceteiros, 
os desenhos que antecedem os moldes e o 
significado do simbolismo na arte de calce-
tar – incluindo ainda os contributos do poe-
ta e fotógrafo Ernesto Matos e da ceramista 
Helena Almeida – para abordar este pedaço 
de cultura tão português”, referiu o docente.

Um livro, vários projetos, 
muitas ideias
A Escola Secundária Leal da Câmara fez 
questão de levar algumas porta-vozes mui-
to especiais, além da Professora Bibliotecária 
Liliana Silva: as alunas do 11º ano Ana Maga-
lhães, Ana Mendes, Vânia Veloso e Maria Má-
ximo. Ninguém melhor do que estas alunas 
para contar na primeira pessoa o que a leitu-
ra do livro “Breve história de quase tudo”, de 
Bill Bryson, foi capaz de despoletar – desde 
dramatizações científicas sobre fenómenos 
físicos e químicos descritos no livro a vídeos 
de sensibilização sobre a importância do re-
curso da água, foi notória a emoção causada 
nos presentes com o trabalho apresentado 
por estas alunas. “Juntando valências que 
foram mais além da Física/Química e da Bio-
logia/ Geologia, um único livro uniu duas 
turmas e ajudou a explorar uma parte cria-
tiva de nós que nem sabíamos que existia”, 
garantiram as estudantes.

“Fui à farmácia buscar livros!”
Chegada a vez de Filomena Alves, Professo-
ra Bibliotecária no Agrupamento de Escolas 
de Moure, os olhos da assistência brilharam 
como se fôssemos todos crianças de cinco 
anos em noite de Natal à espera da meia-
-noite, com a apresentação do projeto das 
Bibliotecas Itinerantes, que circulam em qua-
tro rodas pelas redondezas – não de carro 

Escola Secundária Leal
da Câmara

Este artigo não acaba aqui... Continua 
a ler em www.maiseducativa.com e 
surpreende-te com o extraordinário 
poder da leitura!

nem autocarro, mas antes (admirem-se) de 
trolley de viagem. “São simples malas de via-
gem, que enchemos de livros de diferentes 
géneros e para diferentes idades”, explicou 
Filomena Alves, mencionando que os livros 
viajam sempre com uma folha de registo dos 
empréstimos domiciliários aos alunos.
Já sob a sigla LLD, ou seja “Leva-me, lê-me 
e devolve-me”, a professora falou de mais 
uma iniciativa que arrebata leitores minho-
tos: a colocação estratégica de livros em 
farmácias – na Farmácia Costa Macedo, na 
Laje, há uma receita farmacêutica para cada 
livro, onde são mencionados os efeitos se-
cundários, a dose e até a posologia da leitura 
escolhida. “O sucesso foi tanto, que temos 
utentes a irem aviar os medicamentos mais 
cedo porque já acabaram de ler o livro que 
levaram da última vez que foram à farmácia”, 
conta Filomena, muito orgulhosa do projeto 

que coordena, e acrescentando que o 
leque de títulos literários tanto inclui 
José Saramago como Fátima Lopes – “é 
tudo literatura”, responde a Professora 
Bibliotecária, lembrando os baixos ní-
veis de escolaridade ainda existentes 
na região a que tem de atender.

propusemos foram cumpridos, sendo que 
encontros como este são muito úteis para 
as novas escolas que hoje se incorporam à 
família fiquem a par das iniciativas que as 
escolas mais antigas desenvolvem”, apontou 
Filomena Cravo, do PNL, salientando ainda 
que o papel difusor da leitura na formação 
do aluno e no que a médio e longo prazo 
será a formação de toda uma sociedade e até 
humanidade, até porque, terminou, e como 
escreveu Umberto Eco, “O mundo está cheio 
de livros fantásticos que ninguém lê”.
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AO FESTIVAL DO SUDOESTE 2012

IPBeja

Depois dum LIPDUB cheio de boa disposição, cria-
tividade e capacidade de inovação que caraterizou 
os 1890 participantes que surpreenderam pela sua 
entrega e esforço, chegou a hora de entregar o tão 
esperado prémio do Passatempo para o melhor 
quadro performativo do Instituto Politécnico de 
Beja (IPBeja) LIPDUB: 10 bilhetes para o Festival 
Sudoeste 2012.

Os vencedores foram André Quintas e Miguel Quintas, os famo-
sos Gémeos do IPBeja, com o quadro nº 31 e que, com um total de 
2753 gostos, constituíram o quadro mais votado.
Esta foi uma votação em massa, com uma adesão total de 134.333 
gostos, com os quadros performativos sempre muito próximos 
uns dos outros, principalmente nos três primeiros lugares.

A entrega do prémio ficou a cargo de Aldo Passarinho, Pró-
-Presidente para a Imagem e Comunicação que, em repre-
sentação da Presidência do Instituto Politécnico de Beja, 
entregou no dia 2 de Julho o prémio aos vencedores, que 
acompanhados de alguns dos restantes membros da Tuna 
que representam, receberam 10 bilhetes para o Festival do 
Sudoeste onde vão poder terminar em grande um ano leti-
vo cheio de emoções e experiências positivas.

PublirePortagem

LEVA       ALUNOS10

Estudantes de Agronomia da Escola Supe-rior Agrária do Instituto Politécnico de Beja e pandeiretas na Tuna Semper Tesus, André e Miguel afirmaram que a participação no LIPDUB foi uma experiência enriquecedora e que, apesar do esforço, valeu a pena, afir-mando ainda que esta iniciativa mostra a di-nâmica, capacidade de inovação e empreen-dedorismo dos alunos do IPBeja.

todas as emoções do IPBeja LIPDUB
Poderás visitar o site do evento e partilhar

em https://www.ipbeja.pt/eventos/
lipdub2012/paginas/default.aspx





//PLAYLIST

Os dias de ouro
de Mónica Ferraz

Mulher do norte, do jazz e antiga vocalista dos 

Mesa. De ‘Alicia Keys portuguesa’ a ‘rainha da 

rádio’, já ninguém lhe fica indiferente. Com um 

disco de estreia que é uma agradável com-

binação entre rock, pop e soul se apresenta: 

Mónica Ferraz, agora em nome próprio.

Texto: João Diogo Correia
Fotos: www.paisdafranca.com 

Jovens “calorosos” e “vivos”

O jazz não lhe sai da voz

Mónica Ferraz não se pode queixar do público mais jovem. Desde 
festas académicas a festivais, passando por atuações como a do pro-
grama “Ídolos”, a artista encontrou nos jovens um público “mais ca-
loroso e mais vivo”, para o qual adora tocar. E já não falta muito para 
o próximo grande teste: o Festival Marés Vivas TMN, em Gaia, recebe 
a cantora no último dia, 21 de julho. “Para mim é importantíssimo, 
pois são muito poucos os portugueses que tocam no palco principal 
do Festival. E portanto é uma honra fazer parte do cartaz e tocar na 
minha cidade, junto dos meus”. Motivação extra para a entrada em 

Desde muito cedo ligada ao jazz, Mónica Ferraz encontrou agora forma de o unir à carreira pop, na qual vai dando os primeiros pas-sos a solo. Em abril, foi convidada a participar no Festival de Jazz e Blues de Vila Nova de Gaia e decidiu adaptar a sua performance es-pecificamente àquele palco (o Auditório Municipal de Gaia) e a um tipo de concerto menos festivaleiro. “Correu tão bem que decidimos começar a apresentar o formato como ‘Mónica Ferraz Unplugged”, para auditórios. É uma versão muito mais intimista, ‘jazzeada’ e acús-tica do meu concerto normal”. Uma oportunidade para descobrir o lado mais pessoal da artista, num exclusivo para espaços fechados, que se estreia a 7 de julho, no Casino da Póvoa. Vai andar pelo norte, fazer uma aparição nos Açores, em agosto, e fechar o verão a 7 de setembro, no Casino de Troia.Mónica Ferraz não pensa parar. Os dois singles de estreia, apesar de diferentes, têm em comum o enorme impacto causado, tanto nos mais novos como nos mais graúdos. “Go, go, go”, leve, animada e fresca saltou para os top’s, “Golden Days”, mais profunda e introspe-tiva, respondeu na mesma moeda e tornou-se uma das músicas com maior airplay nas rádios nacionais. A autora não tem dúvidas de que o primeiro disco “ainda tem muito para dar”, mas não consegue dei-xar de pensar no que pode vir a seguir: “eu, por regra, nunca paro de trabalhar, vou sempre escrevendo novos temas. E, na realidade, já começa a haver matéria para pensar seriamente no segundo disco”. Por agora, ainda é hora de dares aos teus ouvidos um “Start Stop”.

“O sucesso deve-se sempre ao público”. E ele tem respondido à cha-
mada. Mónica Ferraz, nascida e criada no Porto, por entre o jazz e 
o ballet, estreou-se a solo em 2010, depois de ter chegado até nós 
através dos Mesa, projeto que desenvolveu com o compositor JP 
Coimbra. Ao primeiro álbum chamou “Start Stop” e para single de 
apresentação escolheu “Go, go, go”, que imediatamente disparou 
na 'tabela de discos pedidos'. Pouco depois, “Golden Days” fazia o 
mesmo percurso: “esses são, para já, os dois temas com mais sucesso 
do disco, mas espero que venham mais sucessos. Determinante é, 
num projeto como o meu, a rádio, que consegue tornar os temas 
verdadeiros sucessos. E felizmente a rádio em geral tem acolhido 
lindamente o meu projeto”. Por alguma razão, já foi apelidada de 
'rainha da rádio'.
Mas não foi a única alcunha que lhe colocaram. A voz aveludada e 
'jazzy', as capacidades ao piano e o próprio look ajudaram a fazer 
dela a 'Alicia Keys portuguesa'. Mónica Ferraz sente-se confortável 
nessa pele, já que se trata de uma “enorme artista”. “Em Portugal, há 
muito essa necessidade de criar rótulos, é engraçado. Pode ser que 
um dia alguém diga que um artista é a Mónica Ferraz do local” (risos).

palco e motivo de celebra-
ção para a região do norte 
do país - “os grandes festivais 
de música estão mais para sul. E, por isso, o Marés Vivas tem muitís-
sima importância, pois veio equilibrar as coisas e tem apresentado 
cartazes cada vez mais fortes e com enorme adesão”.
A Mais Educativa vai lá estar (até já esteve a oferecer passes para 
o Festival) e, segundo a artista, pode esperar uma atuação “com 
muita garra e entrega”. Até lá, uma certeza - “queremos muito fazer 
esse concerto” - e uma novidade - “vamos apresentar uma formação 
maior, com mais três elementos que o concerto normal”.

Foto de : www.facebook.com/FestivalMaresVivas
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O Fantástico Homem-Aranha - Parte I 

A história de Peter Parker (Andrew Garfield) tu já deves conhe-
cer: um rapaz que foi abandonado pelos pais enquanto criança 
e cresceu com o amor dos seus tios Ben e May. Como a maioria 
dos adolescentes, Peter tenta descobrir quem é e como se lida 
com a primeira paixão, que aqui dá pelo nome de Gwen Stacy 
(Emma Stone).
Quando Peter descobre uma misteriosa mala que pertencia 
ao pai, começa a busca pelo passado misterioso da sua famí-
lia, o que o leva diretamente para o laboratório do Doutor Curt 
Connors (Rhys Ifans), o ex-sócio do seu pai. No entanto, Peter 
prepara-se para pôr em prática os seus super poderes contra os 
maus da fita, incluindo o vilão The Lizard.
Textos: Bruna Pereira

//TAKE 1

Título: The Amazing Spider-Man-Part I/ O 
Fantástico Homem-Aranha - Parte I
País de origem: EUA
Ano: 2012
Género: Ação/ Aventura
Estreia: 5 de julho
Site oficial: www.theamazingspiderman.com

FIChA TéCNICA
Realização: Marc Webb
Argumento: Alvin Sargent, Steve Kloves
Elenco: Andrew Garfield,  Campbell Scott,  
Denis Leary,  Irrfan Khan,  Julianne Nicholson,  
Miles Elliot

O URSINHO Ted OS TRêS eSTaROlaS

Seth MacFarlane, o criador da série Family Guy, mostra-nos, na co-
média “O ursinho Ted”, como é que o sonho mais inocente duma 
criança pode tornar-se no maior pesadelo dum adulto de barba 
rija – mas calma, porque não estamos a falar dum enredo terrorífico 
ao estilo de “Chucky”. Do que te damos conta é do drama de John 
Bennett (Mark Wahlberg), um homem perseguido pelo seu urso de 
peluche, que teima em partilhar tudo na sua vida... Até as mulheres, 
a cama e o WC. 

Inspirado nas mesmas personagens do grupo 
cómico norte-americano do século XX com o 
mesmo nome, “The three Stooges” apresenta-
-nos Moe (Chris Diamantopoulos), Larry (Sean 
Hayes) e Curly (Will Sasso). Os três amigos ini-

ciam um plano de salvamento do orfanato onde passaram a infân-
cia, mas ao descobrir que ali existe um macabro plano de assassi-
nato, dão início a uma série de aventuras e desventuras de partir o 
coco a rir... Ao mesmo tempo em que se tornam estrelas dum reality 
show televisivo.

Título: O ursinho Ted
País de origem: EUA
Ano: 2012
Género: Comédia
Estreia: 19 de julho
Site oficial: www.tedisreal.com

Título: The three Stooges / Os três 
estarolas
País de origem: EUA
Ano: 2012
Género: Comédia
Estreia: 12 de julho
Site oficial: www.threestooges.com

FIChA TéCNICA
Realização: Seth MacFarlane
Argumento: Seth MacFarlane
Elenco: Giovanni Ribisi, Mark 
Wahlberg, Mila Kunis, Seth 
MacFarlane

FIChA TéCNICA
Realização: Bobby Farrelly, 
Peter Farrelly
Argumento: Bobby Farrelly, 
Mike Cerrone
Elenco: Larry David, Sean Ha-
yes, Sofia Vergara, Will Sasso

Foto de: collider.com

Foto de: 1.bp.blogspot.com

Foto de: 4.bp.blogspot.com

Foto de: collider.com

Foto de: cinema10.com.br

 Que alguém me tire este urso de cima!  Porque rir é o melhor remédio
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//EM FORMA

Ir para a praia pode significar muito mais do que ficar esparramado 
na areia a torrar ao sol, ou como se diz na gíria, a ‘trabalhar para o 
bronze’. Inspira-te neste ano 2012 bem desportivo, em que decorrem 
o Europeu de Futebol, na Polónia e na Ucrânia, e os Jogos Olímpicos, 
em Londres, e mostra aos teus músculos que o campeão do exercício 
à beira-mar és tu. Para tal, a Mais Educativa sugere-te algumas práti-
cas desportivas simples e ótimas para te manteres em forma durante 
as férias.
Texto: Bruna Pereira

Trabalhar
para o bronze... 

a praTa e o ouro!

Jogar raqueTes

FuTebol

Voleibol

surF

Vai uma corrida 
para abanar o esqueleTo?

O encanto de ir apanhar bolas
A forma mais prática de conseguir um corpo definido e uns mús-
culos bem trabalhados é jogar às tradicionais raquetes de praia. 
No mercado, poderás encontrar raquetes de plástico, metal e ma-
deira – opta pelas mais leves, de modo a não esforçares os pulsos e  
os ombros, e não te esqueças que atirar e ir buscar bolas perdidas 
pode ainda significar fazer novas amizades na praia e conseguir 
um bronzeado mais uniforme. Não dispenses o uso do protetor 
solar!

Para os ‘Cristianos Ronaldos’ dos areais
Os homens não dispensam uma boa partida de futebol, o despor-
to que só requer uma bola, já que as balizas podem facilmente ser 
simuladas na areia. Aqui, trabalham-se mais as pernas, se bem que 
os músculos da barriga também se tonificam um pouco. Evita as 
áreas de areia seca e opta por um solo o mais firme possível, de 
modo a facilitar a corrida e não esforçar demasiado as articulações 
dos joelhos. Tem cuidado com os banhistas que dormem na areia 
(para não levarem com uma bolada tua na cabeça) e atenção tam-
bém às pedras, conchas e outros obstáculos para que o saldo do 
jogo não seja um pé ferido e as férias comprometidas...

E salta para a bola, olé, olé!
A prática desportiva do voleibol na areia (à semelhança do que 
acontece com outras modalidades) requer um maior esforço físi-
co, o que significa mais calorias queimadas. Opta por roupas con-
fortáveis e por uma bola mais macia do que aquelas a que estás 
habituado nas aulas de Educação Física, pois com a areia e a água 
salgada, podes sofrer mais irritação nos braços, na altura de faze-
res ‘manchete’ a uma bola muitas vezes molhada depois de ter ido 
parar à orla marinha... Só para os reis do equilíbrio

Aqui quem tem mais equilíbrio é rei da modalidade. Das pernas 
aos braços, passando pelas costas... O Surf explora todas as partes 
do corpo, puxando ainda pela tua capacidade de concentração. 
Nunca ignores a sinalização das bandeiras na praia onde escolhe-
res realizar a modalidade e mantém-te sempre atento aos outros 
praticantes nas  redondezas, caso não sejas ainda um especialista 
nestas andanças. Quanto à prancha, procura sempre escolher uma 
que seja proporcional ao teu peso e altura – informa-te na altura 
da compra.

Ou então uma caminhada...
Não te esqueças de fazer uns alongamentos iniciais antes de me-
teres pés e pernas ao caminho. Escolhe as areias mais compactas 
junto ao mar, para evitares correr como se estivesses no meio do 
Deserto do Sahara ou prestes a ser engolido por areias movediças. 
No caso das praias fluviais, atenção aos calhaus – leva uns ténis 
para evitares acidentes inesperados.  
Para descansares ou recuperares o fôlego e aproveitares para ad-
mirar a paisagem ou o horizonte delineado pelo mar, podes sem-
pre optar pela caminhada, atividade que ajuda a conseguir umas 
pernas mais torneadas e onde podes aproveitar para ouvir música, 
se te fizeres acompanhar do teu MP3.
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//DÁ QUE FALAR

São fáceis de encontrar, porque andam exatamente pelos mesmo 
sítios que os amantes do turismo. Seja em praias, campos de férias, 
bares ou parques de campismo, os ‘profissionais de verão’ nunca es-
tão sozinhos. 
Um deles, Pedro Batista, tem o privilégio de conviver com a beleza 
natural do litoral alentejano, enquanto aproveita para... Salvar pes-
soas. É nadador salvador e garante que a profissão é “um modo de 
nos sentirmos bem connosco, ao saber que estamos a trabalhar 
em prol da vida de outras pessoas, a grande maioria que nem 
conhecemos, e pelas quais arriscamos a nossa própria vida”. A 
condição obrigatória de trabalhar no verão não incomoda Pedro, 
não só porque considera as praias da costa alentejana 
“fantásticas”, como porque “os nadadores salvadores 
rodam diariamente por todas as praias, de modo que o 
trabalho nunca se torna monótono”. Desde os 13 anos 
ligado à Resgate – Associação de Nadadores Salvadores 
do Litoral Alentejano, Pedro está há quatro verões a con-
ciliar os estudos com o trabalho nas pausas escolares (é 
licenciado em Biologia) e, talvez por frequentar um mes-
trado em Ensino, garante que o melhor da profissão é 
“a conversa entre o nadador salvador e o banhista, ou 
seja, o diálogo que deve existir entre ambas as partes, 
no sentido de não se chegar a uma situação limite”. 
Pedro lembra que o objetivo não é ser o herói que en-
tra na água e que de lá sai com um corpo ao colo – um 
bom nadador salvador deve criar condições para que 
nem seja preciso ir a banhos. Quando não houver outra 
solução, o importante é dar o melhor para que nada de 
mal aconteça. Pedro Batista jamais esquecerá um des-

ses momentos, a 11 de junho de 2011:
“Reanimámos uma criança de 2 anos e salvamos-lhe a vida, na 
praia grande de Porto Covo, após esta ter sofrido uma paragem 
respiratória. As manobras de suporte básico de vida duraram al-
guns minutos, até que chegaram os bombeiros e os médicos do 
INEM, que continuaram as manobras de reanimação. Posterior-
mente, a vítima foi evacuada de helicóptero para o hospital e, 
alguns dias depois, viémos a saber que a criança estava estável 
e não tinha ficado com sequelas graves do incidente. São estes 
pormenores que nos fazem enfrentar o trabalho na praia de um 
modo responsável e voltar, verão após verão...”.

Andas o ano inteiro à espera destes dois meses: julho e agosto são 
sinónimos de férias, praia, sol, amigos e muito menos obrigações. 
A Mais Educativa não quer estragar o ambiente, mas quer lembrar 
que, enquanto te dedicas ao lazer e às coisas boas da vida, há quem 
trabalhe no duro para garantir aos outros as férias perfeitas.
Texto: João Diogo Correia

Férias de verão? 
 Só para quem

pode!

Pedro Batista
Nadador Salvador

Foto de : Pedro Batista
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//DÁ QUE FALAR

Trabalhar as férias dos outros

Filho de peixe também gosta de nadar

Diogo Alves não passou por 
nenhuma situação limite, mas 
a profissão que escolheu exige 
a mesma concentração. Tra-
balha todos os verões como 
animador de campos de fé-
rias, fruto da sua formação e, 
principalmente, da sua perso-
nalidade, já que se considera 
“uma pessoa muito sociável, 
que gosta de estabelecer 
relações com pessoas de vá-
rias idades”. É tão fã do que 
faz que se esquece “de tais 
períodos convencionados 
como de férias e lazer”. Dio-
go garante que tem muito a 
aprender, tanto com os mais 
velhos como com os mais 
novos, e esse objetivo vem 
“de uma chama permanen-
te de curiosidade”.
Quando parte para um 
campo de férias, as tarefas, 

claro, variam consoante o público. A ideia é ter sempre atividades 
de caráter lúdico-pedagógico, que assentem bem às necessidades 
de cada um. “Em relação à população sénior, privilegio os passeios 
turísticos, a organização dos bailes, os jogos lúdico-terapêuticos”. 
Com os mais novos, Diogo gosta de promover “atividades despor-
tivas, visitas a centros culturais e recreativos, tais como parques 
temáticos, museus, teatros, entre muitos outros locais da cultura 
portuguesa”. Da experiência com os jovens, destaca o desporto e a 
competição saudável entre as várias equipas, reflexo daquilo que se 
deve passar 'fora de campo'. Acaba por sentir o gosto a férias, orien-
tando os participantes.
O verão passado, Diogo foi animador no Turismo Júnior do INATEL 
Social, um programa de férias para jovens entre os oito e os 17 anos. 
Como bem sabes, o objetivo destes programas é evitar que tenhas 
umas férias monótonas ou que as passes sem absolutamente nada 
para fazer. Diogo explica: “tem o propósito de lhes proporcionar 
experiências de férias inovadoras, repletas de atividades pedagó-
gicas e de lazer, com vista a potenciar a criatividade e a estimular 
o espírito de equipa”. Estares ocupado, conheceres novas pessoas 
e fazeres novos amigos significa também 'ganhar' outras qualidades 
- “é necessário incutir valores, tais como o respeito pelo próximo 
e pela natureza, em todas as suas vertentes educacionais, incen-
tivando o conhecimento do meio natural, rural/urbano e social 
envolvente”.

Nem sempre é assim, mas a verdade é que a influência da família 
pode ser decisiva na hora de escolher um futuro. A estes três profis-
sionais de verão foi o que aconteceu:
Ricardo Ribas desde cedo se interessou pelo turismo e pela hotela-
ria, especialmente graças às histórias que o tio, que dirige um hotel 
na Austrália, contava acerca do ramo. Mais tarde, um amigo foi tra-
balhar numa empresa de animação turística - “foi-me contando as 
funções que desempenhava, algumas histórias engraçadas, onde 
ia e todo o diferente tipo de pessoas que conhecia”. Ricardo jun-
tou a experiência do tio às peripécias do amigo e foi assim que des-
cobriu o que queria seguir. 
Foi para a Escola Profissional de Agentes de Serviço de Apoio Social 
(ASAS) da Fundação Monsenhor Alves Brás tirar o curso de Técnico 
de Turismo e, logo no primeiro ano, seguiu para estágio, numa em-
presa de animação turística - “a empresa aposta nos tours guiados 
e a minha função é ir nas carrinhas, acompanhado de um moto-
rista, e ao longo do percurso ir dando informações sobre os locais 
pelos quais passamos, nomeadamente, sobre os monumentos”. 
De todos os circuitos, Ricardo destaca “o tour da Arrábida, devido 
às paisagens naturais e aos sítios por onde passamos”.
No caso de Tiago Cardoso, a influência foi ainda mais direta. Graças 

ao pai, que tinha um grupo de música popu-
lar portuguesa, foi-se inserindo no mundo do 
espetáculo, até se tornar técnico de som. Pelo 
meio, teve uma passagem marcante pelo Ins-
tituto Profissional de Tecnologias Avançadas 
(IPTA), principalmente por se ter cruzado com 
um professor que, garante, jamais esquecerá: 
“o Mestre Armando Ramos continua a ser 
uma grande referência para mim, tanto a ní-
vel profissional como a nível pessoal”. 
Para Tiago, o som não deve ser “um mero 
acompanhamento da imagem, mas sim uma 
multiplicação desta”. Deve ser encaixado de 
forma “o mais natural possível, para que as 
pessoas o absorvam” sem sequer se aperceberem - “quando nin-
guém repara no nosso trabalho, na maioria das vezes, significa 
que está bem feito”. Tiago refere-se à sua principal paixão, trabalhar 
som para cinema. É o que está a fazer nesta altura do ano: “no verão 
costumo fazer som ao vivo a algumas bandas, mas curiosamente 
este ano estou a trabalhar em dois documentários”.

Do café em Castelo Branco às mesas de todo o país

Bruno Lopes interessou-se pela restauração (adivinha como) através 
da família: “a minha mãe trabalhava num café em Castelo Branco 
e, através dela, o patrão convidou-me para ir ajudar ao fim de se-
mana”. Na altura, Bruno não achou a ideia fantástica, mas passado 
algum tempo, a trabalhar e a receber cada vez mais, foi-se habituan-
do. Daí até ao curso de Restauração, na vertente Restaurante-Bar, da 
Escola Profissional da Moita foi um salto de longa distância. Está há 
cinco anos a exercer a profissão e tem passado por casas como o 
Hotel Sana Metropolitan, em Lisboa, o Chimarrão, no Montijo ou o 
Farnel, no Freeport de Alcochete. Servir às mesas tornou-se um de-
safio e, para Bruno, “quanto mais difícil for o cliente, melhor!”.

Diogo Alves
Animador de Campos de Férias

Ricardo Ribas
Técnico de Turismo

Foto de : Ricardo Ribas

Foto de : Diogo Alves



//DÁ QUE FALAR

As histórias que nãoPassar o verão 

“Em algumas situações nós fazemos parte da 

festa, não é?”. Tiago Cardoso, como técni-

co de som, está habituado a estas andanças, típi-

cas dos meses mais quen-

tes. Sem ele, a festa não 

avança e, por isso, se sen-

te um privilegiado quan-

do lhe chamam 'profissio-

nal de verão'. Este ano está 

a deixar a folia de lado e a 

apostar no documentário, 

mas mantém a opinião: 

“fui convidado para par-

ticipar num documentá-

rio sobre uma equipa de 

ciclismo de estrada. Eu 

adoro ciclismo de estra-

da! Qual é a probabilida-

de de isto acontecer? Vou 

trabalhar no verão, é cer-

to, mas vou estar a fazer 

aquilo que gosto, sobre 

algo de que gosto”.

Bruno Lopes, esteja a servir no restauran-te, no bar ou numa esplanada com vista para o mar, pensa exatamente o mesmo: “quando existe um ambiente de festa, acho mais fácil, porque nós próprios fazemos parte da festa e temos de saber desempenhar a nossa função nesse con-texto. Além disso, podemos sempre distrair-nos com os clientes e até mesmo divertir-nos um pouco”.

Ricardo Ribas, quando a conversa segue 

para a sua profissão de animador turístico, não se 

pode esquecer que divertir os clientes também 

é tarefa importante: “quando me perguntam se 

não me importo de trabalhar durante as férias 

digo que não, pois, para além de ganhar dinhei-

ro, ganho experiência, vou conhecendo outras 

pessoas e, mais importante, estou a fazer uma 

coisa que gosto”.

a trabalhar é... lembram ao inverno...
Se em todas as profissões há lugar a histórias curiosas, o 
que dizer das profissões de verão? O calor e o ambiente 
descontraído dão espaço para brincadeiras que noutro 
contexto não seriam possíveis e permitem dar asas a essa 
arte tão portuguesa que é o 'desenrasque'. 

O nadador salvador Pedro Batista que o diga: cer-
to dia, em vez da habitual bandeira que indica aos ba-
nhistas as condições do mar, foi obrigado a hastear... Um 
pano amarelo da Vileda - “só no primeiro dia da época 
balnear é que o concessionário descobriu que tinha per-
dido as bandeiras de uma época para a outra”. Na praia 
acontecem todo o tipo de coisas, que se Pedro fosse con-
tar todas as histórias que lhe aconteceram “ocupava a re-
vista inteira”. Deixa-nos com mais uma, que já vai sendo 
moda: “tenho de retirar, várias vezes, roupas dos banhis-
tas de cima das placas de sinalização, uma vez que estes 
vão à água e julgam que as placas são cabides, de modo 
que lá colocam comodamente os seus haveres, tapan-
do parcial ou totalmente toda a informação que estas 
contêm”.

Bruno Lopes, profissional de restauração e bar, 
nunca mais se vai esquecer de atender os clientes as-
sim que eles chegam. Um dia, estava o trabalho no café 
bastante calmo, quando entra um casal de ingleses, 
acompanhado pela filha. Nesse momento, Bruno co-
meça a discutir com os outros dois colegas sobre quem 

devia ir atender o trio de turistas. Ninguém lá queria ir - “foi 
quando um dos meus colegas se adiantou. Os clientes pe-
diram duas cervejas e deram-lhe uma gorjeta de 10 euros. 
Ele passou o dia todo a rir-se de mim e do meu outro colega 
e a perguntar: querem que eu vá atender às mesas?!”.

Mas como nem só de trapalhadas se faz um verão, Diogo 
Alves destaca a amizade, que continua bem para lá de 
uma semana de férias. Continua “a receber cartas, telefone-
mas e pedidos de contactos no Facebook de alguns jovens 
e seniores que estiveram em vários programas do Inatel 
Social e que, apesar de já se terem passado alguns anos, 
ainda hoje partilham as suas histórias e algumas novidades 
do seu dia-a-dia”.
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//MÁQUINA DO TEMPO

Será mais um verão eternamente marcado pelo maior evento desportivo do mundo: os Jogos 
Olímpicos aterram este ano em Londres, entres os dias 27 de julho e 12 de agosto, com 36 mo-
dalidades e mais de 200 Comités de países e estados dos quatro cantos do planeta. Milhões de 
pessoas vão assistir, tanto ao vivo como através da televisão e da internet. Mas nem sempre 
foi assim. Espreita as origens e as curiosidades de uma competição com séculos de existência.
Texto: João Diogo Correia

Certamente já ouviste falar de Zeus, o pai ou o rei dos deuses (se 
não ouviste, andas a ‘baldar-te’ demasiado às aulas de História). Foi 
em sua honra que nasceram os Jogos Olímpicos, fruto da enorme 
importância que era dada à mitologia e à religião na Grécia Antiga. A 
capacidade de manter um corpo saudável também era muito valori-
zada e, por isso, os gregos encontravam no desporto uma forma de 
prestar culto aos seus deuses. Os sacrifícios, mas também as glórias, 
eram dedicadas aos adorados e a crença era tanta que se chegava 
a acreditar na teoria de que eram os deuses que ‘escolhiam’ os ven-

cedores.
A primeira edição foi em 776 a.C. e, a partir daí, de quatro em qua-
tro anos, as cidades-estado gregas reuniam-se na sagrada cidade 
de Olímpia para a realização do grande evento desportivo. À ima-
gem do que acontece hoje em dia, mas numa escala mais pequena, 
tudo parava para assistir aos Jogos: até os grandes poetas e orado-
res aproveitavam a agitação na cidade para mostrar os seus dotes. 
Lísias, um desses oradores, resumiu: “os Jogos Olímpicos são uma 
parada de inteligência no lugar mais belo da Grécia”.

Glória aos deuses

Desporto e paz
Inicialmente, a competição centrava-se apenas na corrida, chegando 
mais tarde a luta, o lançamento do disco e o do dardo, o salto em 
comprimento e as corridas de bigas (que eram carros de cavalos). 
O pentatlo (vem do grego penta, que significa cinco) acabou por se 
tornar a prova mais importante, já que englobava algumas destas 
modalidades, bem diferentes das que constituem o pentatlo dos 
dias de hoje. O vencedor desta prova era considerado um verdadeiro 
herói e coroado com uma grinalda de ramos de oliveira brava, go-
zando de regalias e proteção quando regressava à sua cidade.
Durante cinco dias, todas as guerras e quezílias na Grécia conheciam 
um período de interrupção e eram decretadas tréguas, num am-
biente de convívio saudável. A procissão e as oferendas a Zeus eram 
um momento para todos desfrutarem, mas competir... Era só para 
alguns: apenas os cidadãos, que eram os homens livres e de pura 
ascendência grega, podiam participar. Bárbaros, o que os gregos 
chamavam aos estrangeiros, escravos e mulheres estavam proibidos. 
Aliás, o único jogo em que as mulheres podiam entrar na Grécia era 
o ‘jogo dos ossinhos’, que consistia em atirar ao ar os ossos das patas 
das vacas e das cabras e, de seguida, apanhá-los com as costas da 
mão.

Seis coisas que provavelmente não sabias 
sobre os Jogos Olímpicos:

A importância dos Jogos era tal, que os gregos começaram a datar 
os acontecimentos da sua história a partir de 776 a. C., o ano da 
primeira edição do evento.

Como as mulheres não podiam participar, e para evitar disfarces, 
os atletas competiam todos nus.

As mulheres solteiras podiam assistir aos Jogos. Às casadas, nem 
entrar no recinto era permitido.

Os gregos consideravam o fogo sagrado e, por isso, eram manti-
das chamas acesas no templo de Héstia, em Olímpia. Transportar 
a chama era a verdadeira glória dos vencedores. Ainda hoje, a to-
cha olímpica é acesa uns meses antes do início dos Jogos e  trans-
portada até ao local da competição. Agora, representa a união 
entre as nações.

Em 393, o imperador romano Teodósio, que se tornara cristão, 
proibiu os Jogos, por considerar que eles eram uma forma de cul-
to pagão.

A competição esteve interrompida durante 15 séculos, até ser re-
cuperada em 1896, em Atenas, por Pierre du Coubertin.

Foto de: www.greektheatre.gr Foto de: 1.bp.blogspot.com

Foto de: 4.bp.blogspot.comFoto de: 4.bp.blogspot.comFoto de: www.perseus.tufts.eduFoto de: worldstuff.net

Foto de: downloads.bbc.co.uk
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//CONSULTÓRIO ESCOLAR
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Férias Julho e agosto são, por tradição, os meses das férias e do 
tão desejado e merecido descanso! Uma miragem que vai 
surgindo num horizonte longínquo e que se desvanece num 
ápice tão rápido que, muitas vezes, as pessoas nem sabo-
reiam o descanso, como deveriam! É um tempo privilegiado 
para a família, onde mais facilmente se coadunam horários e 
disponibilidades para o fortalecimento de laços familiares, e 
um tempo para fazer as coisas que durante o ano vão fican-
do de lado por falta de disponibilidade.
Texto: Renato Paiva

Durante o teu tempo de férias, a não ser que seja urgente e estrita-
mente necessário, deixa as coisas da escola a descansar!  Aproveita 
ao máximo! Liberta-te do stress! Recarregar baterias é importante 
para te afastares da rotina e é importante para regressares com mais 
motivação e vontade depois das férias. 
Aproveita estes momentos para extravasar das rotinas que habitual-
mente possuis no teu dia-a-dia. Faz por experimentar coisas novas. 
A sociedade contemporânea edifica paredes em volta das nossas 
vidas e preenche-as com tecnologia. É muito frequente encontrar 
crianças e adolescentes que pouco saem de casa ou de espaços 
fechados e fazem outras atividades que não estar a ver televisão, 
navegar na internet ou jogar consola! Deixa isso de lado!  Realiza 
experiências ao ar livre e abre horizontes!
Muitos referem que não gostam disto ou daquilo por mero desco-
nhecimento. Parte à aventura natural, cultural, social, gastronómica, 
desportiva… Tenta organizar os dias de férias com atividades enri-
quecedoras de boa disposição e momentos em família, com amigos 
ou sociais. Podes ir fazer passeios pedestres pela montanha, andar 
de bicicleta à beira-mar, ir acampar, fazer um piquenique na serra, 
descer o rio de canoa, ir à praia fazer snorkeling, experimentar jo-
gos tradicionais, combinar umas futeboladas com os amigos, visitar 

aquele parque temático que tanto queres, podes ir ao jardim zooló-
gico, correr na praia… São imensas as atividades que poderás reali-
zar ao ar livre, sem tecnologia ou telemóvel por perto!
No entanto, não necessitas de passar férias fora de casa para poder 
aproveitar todos estes momentos. Na tua região existirão, certamen-
te, atividades à tua disposição que nunca fizeste, museus ou monu-
mentos que nunca visitaste. 
Para além de descansares e te divertires, podes também aprender 
coisas novas, fazer uns workshops de verão de algo que te interesse 
como fotografia, DJ, web design ou tirar curso de Nadador Salvador, 
entre outros tradicionalmente muito apreciados pelos jovens. São 
experiências educativas agradáveis num contexto mais informal, 
descontraído onde aprendes para a vida!
Pensa também em contribuir para a melhoria da tua sociedade. Ins-
creve-te em ações de voluntariado - pode ser numa instituição local 
ou regional, apenas para ajudares no lar junto de tua casa, em com-
panhia de idosos, ou para seres voluntário nos bombeiros. Experiên-
cias de vida destas enriquecem-te enquanto pessoa. Valoriza-te!
Faz-te perceber que és importante para ti não só nas férias, mas 
sempre!

www.clinicadaeducacao.com
CLÍNICA  . FORMAÇÃO . PEDAGOGIA  . CONSU LTORIA

Av. 5 de Outubro nº151 - 6ºA, Lisboa
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Um abraço a todos os futuros caloiros!
Renato Paiva
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