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EDIT ORIAL
Olá, queridos leitores do nosso Búzio Informa!

FICHA TÉCNICA
Ano II - Edição 3- 2022
COORDENAÇÃO

Nesta edição, preparada sobretudo ao longo do mês de fevereiro,
pusemos a tónica nos afetos, sob a tutela de S. Valentim. Claro
que seria bem mais português promover as figuras de S. Gonçalo
ou Santo António, como protetores do amor e dos namorados.
Mas, por esta vez, façamos uma concessão às práticas que nos
chegam de além-fronteiras, e celebremos S. Valentim, que é
festejado no dia 14 de fevereiro.
O que poderemos dizer sobre os afetos? Sobre a importância da
amizade e do amor, laços invisíveis que nos unem aos outros?
“Nenhum homem é uma ilha”, escreveu o poeta John Donne. E,
de facto, assim é. O que seria de nós sem os outros? Os colegas,
os amigos, a família, o(a) companheiro(a) de vida? Aqueles que
nos animam, e confortam, e protegem? Aqueles que,
simplesmente, nos aceitam e amam tal como somos?
Numa das mais terríveis frases jamais proferidas, Jean-Paul
Sartre afirmou: “O inferno são os outros”. E temos de reconhecer
que, em momentos mais difíceis, todos nós já sentimos que a
nossa vida está a ser infernizada por problemas causados por
“outros”, ou mesmo por um único “outro”.
Porém, nós optamos por acreditar no contrário: os outros são o
paraíso. Quem nunca se sentiu totalmente feliz num descontraído
convívio entre amigos? Quem nunca experimentou uma grande
satisfação ao reencontrar os colegas de trabalho, após as férias?
Quem nunca ansiou por regressar a casa e abraçar os familiares
mais queridos? Quem nunca viveu momentos de plenitude junto
de um grande amor? Quem nunca desejou desesperadamente,
em momentos de solidão e desamparo, deparar com um rosto
amigo, um sorriso afável?
Em todas estas situações, e muitas mais, os outros são para nós
o paraíso – um espaço afetuoso em que nos aconchegamos,
confortados por olhares, sorrisos, palavras e abraços, numa
maravilhosa sintonia de almas que dá sentido e alento à nossa
vida.
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Por: Bruna Junqueira

A inteligência emocional
e a gestão das emoções
Ao conversar com a Drª Marta, psicóloga
do nosso Agrupamento, foi possível
perceber melhor esta temática.
A inteligência emocional pode ser
entendida como a capacidade que
temos para identificar, compreender,
usar e regular as emoções em nós
próprios e nos outros.
Segundo a Drª Marta, as denominadas
"soft skills", como a comunicação, a
motivação, a empatia, o trabalho em
equipa e a criatividade na resolução de
problemas serão decisivas na preparação
dos nossos jovens alunos para as
profissões do século XXI.
É importante perceber que estas aptidões
não são inatas, aprendem-se e devem ser
estimuladas e desenvolvidas nos
diferentes contextos comunitários, como
na família, na escola ou em atividades de
ocupação de tempos livres, visando o
desenvolvimento de todo o nosso
potencial humano (cognitivo, social e
emocional) e a vivência de uma vida
plena e feliz.
Sugestão de leitura:

Curiosidade

Conheces a teoria das inteligências

múltiplas?
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Por: Madalena Vilar

O QUE LEVA AS PESSOAS A

apaixonarem-se?

No mês dos afetos, esta é a pergunta das mil respostas.
Eis algumas recolhidas entre grandes e pequenos na escola sede.
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“Idiotice do
pensamento de
cada um.”

“O bem que esse
sentimento nos
causa.”

“Partilhar dos
mesmos
problemas
psicológicos”
“Distúrbios
químicos no
cérebro.”

“Acho que o que leva uma
pessoa a apaixonar-se é
algo que nós sentimos
quando estamos próximos
dessa pessoa, uma espécie
de faísca que nos faz sentir
nervosos num bom
sentido.”
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“Apaixonar-se por alguém é um sentimento muito poderoso e importante
e é preciso encontrar quem queira ser tão apaixonado quanto nós.”

“A p
essoa
sentecomp
se
reend
ida.”
“ Eu acho que, às vezes, a
questão não é a razão pela qual
nos apaixonamos. Alguém me
disse uma vez que a paixão mais
forte é aquela que não sabemos
explicar. E eu realmente acredito
nisso! Há quem se apaixone à
primeira vista, há quem se
apaixone “a muitas vistas” e há
também quem se apaixone após
muitos anos de convivência.
Todas essas paixões vêm de
razões diferentes, até porque,
por vezes, nos apaixonamos por
alguém e nem conhecemos a
pessoa. O que me leva a
acreditar que, nesses casos, o
que gera a paixão é algo muito
forte e intenso. Não sei
exatamente o que é, ou melhor,
eu sei, mas acho que cada um o
sente de maneira diferente.”
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Por: Joana Cruz
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afrodisíacos

As nossas emoções são química. E a química está nos
alimentos que ingerimos! Há substâncias que estimulam
os neurónios e produzem sensações de bem estar. Já
todos ouvimos falar em dopamina, endorfina, serotonina
ou oxitocina.
Fevereiro é o mês dos afetos e, assim sendo, também engloba o
espectro sexual das relações humanas. Os alimentos
afrodisíacos são, nem mais nem menos, do que alimentos que
aumentam a libido. Aliás, o termo “afrodisíaco” deriva da deusa
grega do amor e da beleza, Afrodite.

O que são alimentos afrodisíacos?
Embora vários especialistas partilhem a ideia de que não há
evidência científica que comprove efeitos imediatos da maior parte
dos alimentos afrodisíacos, esses podem existir, a longo ou médio
prazo, na saúde geral e sexual, devido à sua composição nutricional.
Podemos enumerar alguns alimentos considerados afrodisíacos:
Morangos: aparecem quase sempre relacionados com
chantilly, baunilha ou canela que estimulam os sentidos;
Chocolate: alimento muito energético; ativa a produção de
serotonina, que melhora o humor, o bem-estar e o prazer.
Piripiri, pimenta: causa excitação, palpitação, aumento do ritmo cardíaco,
circulação do sangue, vasodilatação, sudorese, faces rosadas.
Amendoins: na minha opinião, este foi o mais surpreendente, pois ao ser
rico em vitamina B3, contribui para a vasodilatação sanguínea e influencia
diretamente o desejo.
Estes são só alguns exemplos. Poderíamos referir
muitos mais, como o vinho, o alho ou o mel.

Com todas estas curiosidades afrodisíacas,
não nos podemos esquecer que no centro
de tudo deve estar sempre o afeto e o
respeito pelo outro.
Webgrafia: https://www.lusiadas.pt/blog/prevencao-estilo-vida/bem-estar/facto-ou-mito-ha-alimentos-afrodisiacos
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/especial-publicitario/saude-garantida/noticia/2019/09/19/alimentos-afrodisiacos-saiba-quais-realmente-funcionam.ghtml
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10º F e professora de Português

para MOMENTOS TRANQUILOS E FELIZES,
em tempos difíceis

S
A
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Para um serão
descontraído e
Para desfrutar de um momento mais relaxado tranquilo,
e tranquilo, aconselho brincar com o animal
aconselho um
de estimação; fazer um bolinho ou então
bom livro; uma
umas bolachinhas e saboreá-las um pouco
caneca de chá
depois de estarem prontas; ouvir música.
quentinho; uma
Ana Isabel, (10º F)
manta e um gato
sobre os joelhos.
Paula Pinho,
Para poder relaxar e ter momentos tranquilos e
professora
felizes, acho que é uma boa ideia desligar o

Para poder
relaxar e ter
momentos
Para me sentir confortável, tento
mais felizes e
afastar-me completamente de
tranquilos, eu
qualquer tipo de rede social.
aconselho
Gosto de me sentar na minha
dar um
cama, abrir a janela e sentir o
passeio ao ar
quentinho do sol, que traz uma
livre e
sensação enorme de conforto,
desfrutar da
enquanto ouço música a um
natureza,
volume não muito alto. Gosto de
ouvir música olhar pela janela e ver tudo o que
e estar com
está à minha volta.
aqueles de
Se for o caso de termos um
quem mais
animal de estimação, aconselho
gostamos.
a passar tempo com ele/ela. Os
Ana
animais são o melhor remédio
para conforto, principalmente
Martins,
quando estamos tristes, visto
(10º F)
que têm a perceção de quando
estamos mais em baixo e tentam
sempre aconchegar-nos à sua
maneira.
Uma coisa importante para nos
sentirmos relaxados é focar-nos
no presente e viver um
momento de cada vez. Por
vezes, estamos tão
preocupados com o que
aconteceu ou com o que vai
acontecer, que acabamos por
ficar com mil pensamentos na
nossa mente e perdemos todo o
foco. Para ajudar, costumo
escrever os meus pensamentos
numa folha de papel e depois
esquecer a folha, como se fosse
um desabafo comigo mesma.
Um banho quente para relaxar
os músculos por vezes também
ajuda bastante.
Ana Paiva, (10º F)

telemóvel, computador ou outros dispositivos
ligados à internet, que acabam por ser fontes de
distração, e escolher um livro para ler. Se for um
dia de sol, aconselho a sair e ir para um espaço ao
ar livre e ler o livro escolhido, até com um pouco
de música de fundo ou apenas os sons da
natureza que se encontram à volta.
Para quem não aprecia muito ler, pode
simplesmente observar a natureza e o ambiente
em si, muitas vezes apercebemo-nos de coisas em
que nunca tínhamos reparado antes, porque
Para ter
vivemos sempre agitados e apressados.
momentos
Também acho que cozinhar pode ser uma ótima
tranquilos e
forma de ocupar o nosso tempo livre e que
felizes, eu
também nos pode transmitir tranquilidade e
aconselho a
despertar a nossa criatividade.
abrir a janela
Raquel Tavares, (10º F)
para
apreciarmos
um pouco da
beleza natural
a que não
damos tanta
atenção na
correria do dia
a dia, e para
refletirmos
Para ter momentos tranquilos e
sobre os
felizes, são diversas as estratégias
nossos dias.
que podemos utilizar, dependendo
Um bom livro
dos nossos interesses pessoais.
acompanhado
Ouvir música é sempre uma boa
opção, escolhendo o género ao
de uma boa
gosto de cada um.
caneca de
Tratarmos do nosso animal de
uma bebida
estimação é algo que traz também
quentinha
Para ter um dia relaxado e tranquilo, aconselho dar um passeio num parque ou até
uma sensação de bem-estar.
como café, por
mesmo na rua; observar e admirar as pequenas coisas que nos rodeiam, como as
Ter uma boa noite de sono e
exemplo,
flores e animais. Passar tempo com familiares ou amigos, e até mesmo com os
conversar com os amigos ou
nossos animais de estimação. Também aconselho a ficar um dia ou mais sem qualquer
também é
familiares são formas eficazes de
tipo de aparelho eletrónico (telemóvel ou computador), o que, embora pareça difícil
uma boa
alcançar tranquilidade e
para muitos, pode dar-nos muito prazer, pois acabamos por sair da nossa rotina de
receita.
felicidade.
Mariana Costa,
constantemente olhar para uma tela.
Fazer pequenos percursos na
(10º F)
Inês Fernandes, (10º F)
Natureza é outra atividade que
nos pode relaxar e ajuda a manter
Para desfrutar de um momento feliz
sãos o corpo e a mente.
e tranquilo, nada melhor para mim
No fundo, o que interessa é
do que vestir uma roupa quente e
sermos bons, não só com os outros
confortável, e sentar-me junto à
mas também connosco próprios e
janela a ler um bom livro e a beber
focarmo-nos no que nos faz sentir
um chocolate quente.
bem todos os dias.
Adriana Monteiro, (10ºF)
Matilde Pinheiro,(10º F)

Para teres um momento mais
relaxado, deixo-te aqui
algumas dicas: tomar um
banho quente; ouvir música;
ver uma série que te desperte
interesse; praticar
atividade física (que vai fazer
com que libertes as más
energias) ou até mesmo
meditar.
Vânia Silva, (10º F)

Afetos

Por: professora Clara Almeida
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a forma perfeita de comunicação
Fevereiro é o mês dedicado aos afetos e, segundo José Tolentino Mendonça, um simples "abraço pode ser:
acolhimento e despedida, congratulação e luto, reconciliação e embalo, afeto ou paixão. "

Contudo, num tempo em que não nos
podemos abraçar de forma
espontânea, faz mais sentido do que
nunca valorizarmos os afetos. Ao
longo do mês, alguns desafios foram
propostos aos nossos alunos.
Assim, e no âmbito de EMRC e do
GIAA, a nossa escola aceitou o
desafio da Câmara Municipal para
participar na iniciativa " As mais belas
mensagens de amor e amizade"
através dos formatos: frases, textos,
poemas e ou desenhos. A divulgação
dos trabalhos foi através dos
Estendais dos AFETOS que podem
ser vistos em espaços públicos como
na Biblioteca Municipal, no Centro de
Saúde, no Museu Municipal e noutros
espaços juntamente com trabalhos
de outras escolas e associações.

Na impossibilidade de todas as
turmas participarem, foi escolhida
uma turma de cada ciclo.
Mas porque os afetos também são
sobretudo expressos por palavras,
a disciplina de EMRC, em parceria
com os meninos do ensino especial
e sob a orientação da professora
Clarisse Costa, propôs aos alunos
de todas as turmas, desde o
segundo ciclo até ao secundário, e,
partindo da inicial do seu nome,
escreveram palavras positivas…
palavras que fazem bem ao
nosso coração. Os trabalhos estão
expostos na entrada da escola
sede, do nosso Agrupamento.
Palavras que dão esperança para
um mundo melhor.

Os afetos têm um papel
fundamental na tua vida
pois a afetividade é
essencial para a
construção da tua
personalidade e do teu
bem-estar físico,
afetivo e psicológico.
Dar e receber ternura, estima, carinho, apreço, simpatia,
cuidado, admiração faz-te feliz
e aos outros também.

Mas não esqueçamos que ser afetuoso não é exclusivo do mês de
fevereiro, mas DE todos os dias da nossa vida.
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centro escolar do búzio

expressando

Afetos

Eb 2,3 dairas
Os alunos das turmas A e C do 9.º ano e da turma C do 8.º
ano da Escola Básica de Dairas, no âmbito do Dia dos
Afetos, construíram a “Árvore dos Afetos”, numa das
paredes do átrio da escola. Esta árvore pretende relembrar
que, à semelhança de uma árvore natural, é preciso cultivar
ou criar afetos para com os outros para assim também os
“colher”. O tronco e os ramos desta árvore foram feitos
com colagens de folhas de revista, pois houve a
preocupação de reutilizar materiais em fim vida. As portas
das salas de aula também não foram esquecidas e aí foram
colocados corações feitos com restos de papel de
embrulho, revistas e cartão de embalagens alimentares.
Estes trabalhos foram elaborados pelos alunos das turmas
A e C do oitavo ano e pelas turmas A e C do nono ano.
Pelas professoras: Célia Mesquita & Fátima Duarte
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Por: Filipa Almeida e Matilde Tavares

QUANDO DUAS PESSOAS APAIXONADAS SE OLHAM NOS OLHOS,
AS BATIDAS DOS SEUS CORAÇÕES SINCRONIZAM

pesquisa descobriu que casais apaixonados que
ALIANÇA TEM UM MOTIVO Uma
estão num relacionamento romântico, depois de se
minutos nos olhos, os seus batimentos
PARA SER USADA NO olharem por três
cardíacos são sincronizados.
QUARTO DEDO DA MÃO
A aliança é usada neste
AS BORBOLETAS NO
dedo (chamado de anelar)
ESQUERDA
ESTÔMAGO EXISTEM
porque os gregos afirmavam
que era por ele que passava
a veia amoris, a veia do
amor que tinha ligação
direta com o coração.

Estas borboletas são
causadas pela adrenalina
que invade o nosso corpo
em situações em que
precisamos de reagir a
algo.

AMOR E PENSAMENTOS
CRIATIVOS OS OPOSTOS ATRAEM-SE
Cientistas comprovaram que pensar
em amor e sentir amor por alguém
estimula a produção de pensamentos
criativos e também gera uma maior
vontade em realizar os nossos
afazeres.

Por: Mariana Costa

Está comprovado que pessoas com muitas
parecenças não ficam juntas durante muito
tempo; é necessário que um aprenda com o
outro para que a relação não se torne
aborrecida.

2022 o ano do tigre

Este ano de 2022 é, segundo a
cultura chinesa, o ano do Tigre.
Ao contrário do horóscopo
ocidental (usado em Portugal)
onde a cada mês é atribuído um
elemento diferente, no
O Tigre, na cultura chinesa, ocupa o terceiro lugar na
Por esta altura, as crianças
horóscopo chinês, a cada ano, sequência dos doze animais (rato, boi, tigre, lebre, dragão, chinesas têm por hábito usar
é atribuído um signo animal, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e porco)
artigos com designs de
num ciclo de doze anos. Com que, segundo a lenda, subiram ao palácio de Buda devido ao
cabeça de tigre para
fevereiro, chega o Novo Ano chamamento de Deus. O Tigre é considerado o rei dos
comemorar a ocasião.
Chinês, que na cultura
animais, símbolo da força e da vivacidade, sendo então
Por fim, deixo uma frase dita
oriental corresponde ao ano esperado para este ano uma transformação rumo a um
pelo mestre de feng shui
4720. Esta diferença tem a ver novo exemplo social. Pessoas nascidas neste ano herdam
Edgar Lok “Os tigres são
com o facto de ser usado o as características do animal que de acordo com esta
corajosos, valorizam a
calendário chinês e não o
crença, não conseguiu alcançar Deus em primeiro lugar
independência e têm um
gregoriano.
devido à forte correnteza do rio, mas que graças à sua
forte sentido de justiça”.
força, chegou em terceiro lugar.

Por: Sara Almeida

4fev
Dia Mundial da Luta Contra o Cancro

Devido à Covid-19, as pessoas deixaram de fazer alguns
exames médicos como, por exemplo, mamografias,
análises clínicas, exames ao estômago e a outros
órgãos. Isto fez com que algumas doenças avançassem,
nomeadamente as oncológicas.

Por isso, no dia 4 de fevereiro, comemora-se o Dia
Mundial da Luta Contra o Cancro, com o objetivo
de alertar as pessoas para este problema.
Cerca de 1 em cada 5 homens e 1 em cada 6
mulheres desenvolvem cancro durante a sua
vida, sendo os mais frequentes o do pulmão e o
da mama (11.6%), o do cólon (10.2%) e o da
próstata.
Com simples atos, conseguimos fazer a diferença,
evitando que a doença se desenvolva, ao realizar
exames de diagnóstico (como TAC, raio X, ultra
sons, mamografia) e também com pequenas
atitudes do nosso dia a dia: não fumar, ter uma
alimentação saudável, fazer palpações, dormir bem e
a prática de exercício físico.
Cada um de nós pode ajudar contribuindo para
associações como a Liga Portuguesa Contra o
Cancro.
Com isto conseguimos salvar vidas, ajudar os
outros e a nós mesmos!
O dia 4 de fevereiro é especial!
Promove a solidariedade e a empatia por todos os
que vivem ou viveram esta realidade. Torna-nos
ainda mais conscientes do que fazer e não fazer
para enfrentar ou evitar esta doença, cuja nome,
CANCRO, tem o significado de sentença de morte a
curto prazo!

A solidariedade promove a esperança!
É com esperança e otimismo que se vence o
cancro!
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Dia Internacional
das mulheres e meninas na ciência
11 de fevereiro
Por: Vânia Rodrigues e Cláudia Silva
Este foi o dia escolhido para comemorar
o Dia Internacional das Mulheres e raparigas na ciência.
Esta data começou a ser celebrada em 2015 a partir de uma
ideia do World Women's Health and Development Forum"
organizado pelo Royal Academy of Science International
Trust (RASIT) e pelo Departamento dos Assuntos
Económicos e Sociais das Nações Unidas (DESA).

Infelizmente, continua a fazer sentido celebrar este
dia, pois ainda existe desigualdade entre géneros no
acesso à educação e carreiras, nomeadamente na
área das ciências.
Queríamos dar-vos o exemplo de uma mulher que sempre
esteve ligada à ciência,
mas optamos por vos sugerir o livro "Mulheres na ciência"
onde são mencionadas dezenas de mulheres portuguesas
que estão envolvidas na área das ciências!
Um feliz dia para todos,
e em especial para as professoras da área das ciências
do nosso Agrupamento.
https://www.cienciaviva.pt/mulheresnaciencia/

Por: professora Clara Tavares

mentoria
no dia 16 de fevereiro
os mentorandos
deixaram mensagens
de amizade e de
agradecimento aos seus
mentores

Temos dados
que
permitem
afirmar, com
muita
certeza: a
escola é um
espaço muito
melhor!

os mentores
responderam a um
forms avaliando o
projeto
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Por: Tamára Fernandes

Dia internacional de Charles Darwin
Nesta data, para além de se
celebrar o aniversário de
Charles Darwin, festeja-se
também a ciência, a
evolução e a humanidade.
O objetivo é inspirar as
pessoas de todo o mundo a
pensar cientificamente,
com curiosidade e “fome”
pelo saber e pela verdade.
Em todo o mundo, são
realizadas várias
exposições, palestras,
workshops e peças de
teatro para promover o
trabalho de Darwin e, num
modo geral, a ciência.

No dia 12 de fevereiro,
celebrou-se o dia
internacional de Charles
Darwin, geólogo e
biólogo inglês, que deu
um enorme contributo
para a ciência mundial,
principalmente com a sua
obra “A Origem das
Espécies” (1859), onde
explica com rigor a
evolução dos seres vivos
por intermédio da seleção
natural.

Por: Carolina Ferreira

"Baden Powell, pai do escutismo,
criador de amizades
A 22 de fevereiro de 1857 nasceu, em Londres,
Robert Stephenson Smith Baden-Powell.
Foi tenente-general do Exército britânico e, mais
tarde, fundador do escutismo.

Todo o escuteiro sabe quem foi este importante homem e o que fez por todos nós, mas e tu?
Para além de fundar o escutismo, sabes o que mais nos deu?
Bem, ao contrário do que muitos pensam, o escutismo não é só fazer nós e
montar tendas, escutismo é muito mais do que isso.
Escutismo é aprender a respeitar, aprender a
socializar e fazer novas amizades em cada
acampamento, é aprender a pôr em prática os nossos
talentos e habilidades em prol do bem comum, é
aprender a ser mais solidário e ajudar sem olhar a
quem, é, muitas vezes, aprender a amar.

Esta foi, portanto,
a melhor herança que Baden Powell
nos podia ter deixado!"

Ser escuta é trabalhar para
tornar o mundo melhor,
mas é, sobretudo, aprender a ser
melhor todos os dias!

Por: professora Ana Cristina Oliveira
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Dia Mundial da Leitura em VOZ ALTA
No dia 1 de fevereiro de 2022
comemorou-se o Dia Mundial da
Leitura em Voz Alta na Biblioteca
Escolar da Escola Básica de Dairas.
No final do primeiro tempo da aula de
português, formamos grupos para
lermos excertos das cenas da obra
“Auto da Barca do Inferno”, de Gil
Vicente.

1 de fevereiro
Esta atividade revelou ser uma
experiência diferente, que nos deixou
o desejo de repetir, pois favoreceu a
forma como nos expressamos e a
confiança em lermos perante um
público diferente.
Os alunos do 9ºCD
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dentro da sala de aula

Instrumentos musicais
Os alunos das turmas do 5.º e 6.º anos da
Escola Básica de Dairas, no âmbito da
disciplina de Educação Musical,
construíram instrumentos musicais de
várias classes: sopro, cordas e de
percussão, aprendendo de forma
prática os conteúdos da disciplina. Para
isso, recorreram a diferentes materiais
em final de vida, dando-lhes uma nova
utilidade e reduzindo assim o consumo
de novos materiais. O resultado destes
trabalhos foi uma interessante
exposição da qual se destacam estas
fotografias.
Pelas professoras: Célia Mesquita & Fátima Duarte

Por: Carolina Ferreira
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11ºano, turma C
com a professora Clara Tavares (fotos da turma)

SEXO NAS PLANTAS

Numa aula prática de Biologia e Geologia foram
observadas estruturas que testemunham o sexo nas
plantas. Em análise, esteve o musgo e o feto.
No musgo, a fusão
de gâmetas resulta
num zigoto que
origina o
esporófito.

No topo deste
surge uma
cápsula. Toda a
estrutura lembra
um candeeiro.

folha de feto-comum
Observação: lupa binocular
Em destaque: página inferior da folha, com
soros (que lembram pompons), conjuntos de
esporângios (onde se formam esporos com
variabilidade genética)
Observação: MOC
Em destaque: esporângio
com células-mãe de
esporos contendo esporos.
Material biológico retirado
dos soros.
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CENSOS 2021 vale de c

Os alunos do 8º e 10ºanos, na aula de Geografia, com a professora Maria José Gomes, estiveram a
trabalhar com a base de dados da Pordata, sobre os Censos 2021 em Vale de Cambra.
Damos aqui testemunho desse trabalho, cuja primeira parte foi publicada na edição de Janeiro.

A população valecambrense diminuiu 6,9% em 10 anos.

O nosso país conta com
O número de agregados familiares
também apresenta um cenário de
decréscimo, 0,7% na última
década. Só as freguesias de São

10 347 892 residentes, o que
representa um decréscimo de 2%
face a 2011, enquanto o concelho
registou uma perda de 6,9%.

Pedro de Castelões e União de
Freguesias de Vila Chã, Codal e
Vila Cova de Perrinho viram o
número de agregados familiares
aumentar.
No âmbito geográfico da Área
Metropolitana do Porto, Vale de
Cambra é dos municípios com
menor densidade populacional
(144 hab./Km2).
A nossa densidade populacional
contrasta com todos os concelhos
limítrofes, sendo que São João da
Madeira se destaca com valores
significativamente superiores (2
772 hab./Km2).

Vale de Cambra segue o padrão
de retração demográfica de
Portugal, mas de forma mais
acentuada.

A evolução demográfica do
concelho ao longo das últimas
décadas tem sido de duplo
envelhecimento, ou seja, o
decréscimo da população jovem e o
aumento da proporção de idosos.
Esta realidade demográfica, que
segue a tendência do país, acarreta
um conjunto de implicações sociais
e económicas para o concelho que é
imperativo resolver.
Para contrariar este cenário e
promover o desenvolvimento
sustentável do território urge
implementar políticas demográficas
direcionadas para o
rejuvenescimento da população,
nomeadamente, medidas de
incentivo à natalidade, à imigração,
mas também, à permanência dos
atuais residentes.
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eb luiz bernardo de almeida

Carnaval

Por: professora Elisabete Vide

Viva o Carnaval
E toda a folia.
Da professora têm o aval
E brincam com alegria
Os alunos são crianças
E delas todos cuidamos
Através de jogos e danças
Nós professores ensinamos

turma do 2. ano

Com respeito e carinho
Caminhamos, atenção!
Pois crescer é um saltinho
E em adultos se
transformarão.

centro escolar do búzio
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Por: Simão Nadais
(texto e fotografia)

o que vais ler a seguir?
As Pontes de Madison County
Não há como negar que Clint Eastwood é
um bom realizador, mas também não há
como negar que tem um gosto incrível
para histórias. De muitas das histórias
que ele já adaptou para o cinema, esta
recebe a minha eleição como melhor.
As Pontes de Madison County é o conto
romântico ideal para o mês dos afetos,
pois, em contraste com o livro que
recomendei no último jornal, este tenta
expressar o amor duma maneira mais
pura.
O livro é curto e de leitura fácil. Com
lindíssimas descrições da natureza e
fantásticas pinturas do carácter das
personagens, garanto que a escolha de
palavras é do mais sofisticado que pode
haver. Não só apetece ler e reler certas
páginas vezes e vezes sem conta, tal como
se fôssemos ouvir uma música de que
gostamos, mas também se aprecia o
enredo fenomenal.
Devo avisar que os rapazes podem, por
natureza, não gostar tanto do livro como
as raparigas, pois é “meloso” e emotivo,
mesmo para o género. O próprio autor
avisa que, para uma boa apreciação,
devemos abrir o nosso lado mais sensível.
O rapaz da narrativa é um fotógrafo
nómada, nos seus 60 anos, chamado
Robert Kincaid, com uma paixão por
música e letras. O homem tem muita
pinta.
É um herói incomum, do tipo que salva o
dia apenas por ser ele mesmo. Navega a
vida sem vela no barco, sem âncora e sem
rumo.

Flutua sobre as ondas sem esperar pela
outra, mas atrai as ondas na mesma. A
imagem que temos dele é reforçada
graças aos pequenos apontamentos que
as outras personagens da história
oferecem sobre Robert. Têm todos a
máxima apreciação por ele, e as senhoras
apreciam o seu espírito: perdido, porém
feliz e estável.
Numa das suas viagens pelo mundo da
fotografia freelance, Robert dá-se com
Francesca (interpretada por Meryl Streep
no filme), que imediatamente sente uma
conexão especial por ele. São
absolutamente violentas a honestidade e
a crueza com que as emoções de
Francesca são descritas, pois é algo com
que todos nós nos podemos identificar. A
carga emocional está na luta interior de
Francesca, pois é uma mulher casada e
com filhos, mas sente-se como nunca
sentiu. Que decisão irá ela tomar?
Há livros que transformam a nossa mente
num teatro ou num cinema. Este
transforma a nossa numa retrospetiva,
porque sentimos cada palavra como uma
memória passada que, embora não se
tenha passado, parece estar a crescer.
8/10 estrelas
Dá a tua
sugestão de leitura.

Participa!
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Por: Mariana Martins

Que filme vais ver a seguir?
“Divertida Mente” é um filme
produzido pela Pixar Animation
Studios e lançado pela Walt
Disney Pictures em 2015. Este
filme passa-se na cabeça de uma
pré-adolescente chamada Riley
Anderson onde as suas cinco
emoções, Alegria, Raiva, Nojo,
Tristeza e Medo, trabalham em
conjunto para fazer a Riley feliz.
Imaginem que, cada vez que a
Riley sente uma emoção, é uma
delas a mexer no seu “painel de
controlo”. Um dia, os pais de
Riley decidiram mudar-se da
sua cidade natal, para viverem
em San Francisco.

Esta mudança causou uma grande confusão
na cabeça da Riley e fez com que duas
emoções, a Alegria e a Tristeza, fossem
ejetadas pelos ares. Para voltarem à sala de
emoções da cabeça da Riley, precisam de
atravessar um enorme labirinto de memórias,
e enquanto isso não acontece, Riley sofre
mudanças de humor, que criam
consequências.
Este filme vale pela história e também pelos
personagens, bem construídos e muito bem
encarnados pelos atores que lhes dão vida.
Enfim, aconselho vivamente a visualização
deste filme (se ainda não o viram, é claro, ou
talvez queiram revê-lo), nomeadamente em
família. De longe um dos filmes animados
mais interessantes que já vi.

aconteceu em fevereiro
Por: Gonçalo Costa e Miguel Fernandes
Exposição do Curso
Tecnico de Comércio

Apresentação de PAP
sobre alimentos afrodisíacos
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Os alunos dos 7 anos participaram
na atividade Desafios, no SeguraNet,
como celebração do Dia da Internet
Mais Segura .
Por: professor Miguel Nadais
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Por: David Santos

O QUE DIZER DESTE SONHO
fascículo dois
Ele não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa era certa, ia
divertir-se. Ou, pelo menos, sentir um bocadinho de adrenalina.
Fez uma mala pequena, colocando

– Este é o meu … este o teu e este é

apenas os bens essenciais, uma muda
de roupa, o carregador do
telemóvel…
Duas horas depois lá estava ele,
como combinado, na entrada do

para ti, idiota. – Afirmou, atirando-o
à cara de John.
- Estás maluca.
- Ops. Desculpa, querido.
David gostava deste pacífico

aeroporto. Visto não ter nada para
fazer, deu-se ao trabalho de
deslindar as pessoas…atarefadas,

ambiente brincalhão, como se o
mundo fosse apenas “Eles os três.”
- Vamos conversar. – Kiara expôs o

deambulavam por todos os lados,
como se estivessem numa corrida,
sem direções. Talvez algumas
estivessem. Afinal de contas, a vida é
um labirinto onde tu podes vencer ou
perder, cair e ficar no chão ou
levantar-te mais forte.
- Ei, estás-me a ouvir? – Gritou Kiara
ao ouvido de David.

plano, ou pelo menos parte dele. –
Vamos roubar diamantes. Não
podemos errar. É muito importante
terem essa noção, porque desta vez o
trabalho é em grande. Ao todo,
vamos ficar com meio milhão de
euros em diamantes.
Não! 500 000 euros. Ó minha
mãezinha, isso é … fantástico!

Estremeceu.
- Por amor de Deus, assustaste-me.
- Desculpa. – Disse a sorrir. – Vamos.
– Fez aquele gestinho de “anda cá”
com os dedos da mão.
Caminharam até ao carro que estava
estacionado, numa estrada mais
remota.
- Graças a Deus, por que demoraram
tanto? – indagou John, fumando um

Pensou David.
Kiara estalou os dedos e continuou:
- Tu… - apontou para John – Como já
sabes, vais fazer-te passar por
segurança. Eu vou ser uma pessoa
normal, que apenas vai voar até ao
seu destino. E tu… docinho –
apontando com o dedo para David. Vais ser comissário de bordo.
- Vamos roubar em pleno voo?

cigarro de amendoim.
- Tenho vinte anos, mas as minhas
pernas estão fracas. –Disse Kiara, em
modo trocista. Deslocou-se até ao
carro e, abrindo a mala, tirou umas
sacas.

Como?

Não percas o próximo fascículo!
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Por: professora Paula Pinho

Mexericos Literários
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dualidade
Daniel Crisóstomo

cantiga satírica
Minha gasolina sempre barata,
andam a roubar-nos como um pirata!
Mais vale andar e passear a pé,
para ter dinheiro para o café.
Sobe, sobe sem parar!
Como me vou deslocar?!
Com carro, autocarro ou avião
não dá. Prefiro o carrinho de mão,
ou trotinete, ou patins, ou charrete...
Que o senhor Salgado tira e não mete.
Sobe, sobe sem parar!
Como me vou deslocar?!
10º D e professora Paula Pinho

O amor é um sentimento de controvérsia.
Prazer e sofrimento, alegria e tristeza, sol e chuva.
Além disso, quem sofre desta doença conhecida
como amor, tem sempre o peso da preocupação ao
lado, a preocupação de agradar a quem ama.
Mas, apesar de tantos problemas que o amor
traz, tudo é compensado quando é correspondido.
Um novo sopro de vida divina enche o indivíduo,
despertando-o para uma nova etapa da sua vida:
o namoro.
No namoro não se pode ser egoísta, tendo de
se pensar em como o outro se sente. No entanto,
não quer dizer que umas pequenas falhas de vez em
quando não possam ser cometidas. Aliás, essas
pequenas falhas, junto com algumas zangas, apenas
tornam a relação mais forte. Por outro lado, se
essas falhas forem recorrentes ou graves podem
acabar por destruir a relação.
Agora, um conselho para aqueles que estão
sozinhos porque foram rejeitados ou porque
terminaram uma relação. Levem o vosso tempo
para superar a dor, mas não se prendam a ela. Isso
é apenas um sinal do destino, ou seja de que aquela
não era a pessoa que voz faria feliz.
Para terminar, como o amor não se resume a
ter alguém ao nosso lado, muitas vezes o amor
próprio dá o que nunca ninguém poderá dar.
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Pode-se inventar um verbo?
Quero inventar um: eu te céu.
Assim as mulheres
minhas asas se tornam
fazem ciência?
enormes para te amar sem
medidas.
Frida Kahlo
Ilustração de aluno da turma A do 10ºano

