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 Entrevistas nas páginas 5 e 9… 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´    

Técnica de Serviço 
Social, do 

Agrupamento de 
Escolas de Mourão 

Entrevista nas páginas 18 e 19…  

As Escolhas que Fazemos 

     A vida condiciona-nos a fazer escolhas, nem sempre as mais 
acertadas e, muitas vezes, totalmente afastadas dos valores éticos e 
morais tão apregoados, que acabam por ficar pelo papel.  

     Defendemos que, sendo as escolhas pessoais, em nada vão afetar 
outras pessoas. Rejeitamos palpites, opiniões, conselhos, mas damo-
nos conta que, entrando em choque com quem temos ao nosso lado, 
necessitamos de um ombro amigo, de um especialista que nos 
“desembrulhe” os pensamentos e nos ajude a retomar o nosso caminho.  

     Quando as escolhas se processam numa comunidade mais ou 
menos abrangente e optamos pelo facilitismo, por atingir fins sem olhar 
a meios, pelo compadrio, pelo poder pelo poder e não pensamos nos 
prós e contras, caímos no erro de vir a bloquear os avanços desejados 
em sociedade. O mais gritante é ver que, entre as escolhas que 
podemos fazer, quase sempre seguimos as que já sabemos com falhas, 
que nos fazem retroceder no tempo, que já deram mostras de não 
conduzir a nada, por meras amizades a que estamos presos e, tantas 
vezes, por burrice total. Deparamo-nos, então, com figuras que imitam, a 
nível mais caseiro, um Hitler, um Mussolini, um Saddam Hussein, um 
Trump e tantos outros. Em França, parecem querer a imitação deste no 
feminino, mas com o mesmo tipo de arrogância e de ideias extremistas.  

     A História Mundial e a do nosso dia-a-dia continuam a construir-se 
em círculos de enganadores e de enganos, de materialismo corruptor, 
de ignorância exacerbada e de espertezazinha qualificada a sobrepor-se 
à BOA-FÉ, à BOA VONTADE, à ESPIRITUALIDADE, à HUMILDADE, 
às BOAS AÇÕES, à INTELIGÊNCIA. Vale tudo, até tirar olhos, para se 
chegar onde se deseja! 

     Como deverão os defensores dos seis últimos aspetos, referidos no 
parágrafo anterior, percorrer o seu caminho, evitando a maldade, a 
desfaçatez, a hipocrisia e a desonestidade, entre muita outra 
negatividade absurda, adotada por quem caminha a seu lado, lhe vai 
passando rasteiras e adota atitudes radicais, em que só o seu umbigo 
conta? 

     Talvez possamos vir a confirmar a queda num outro erro grave, no ou 
num próximo Chaparro. O tempo o dirá! 

O Chaparro, 24 de abril de 2017 

O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano.                                                  
Isaac Newton 

Isaac Newton (1642-1727) foi um cientista inglês. Descobriu a "Lei da Gravitação Universal". É considerado 
um dos maiores estudiosos da história da humanidade. Publicou diversos trabalhos sobre mecânica, 
astronomia, física, química, matemática, alquimia e escritos sobre teologia.  



2------ATIVIDADES ESCOLARES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARNAVAL 2017  

   

 

 

 

As imagens testemunham o colorido e a diversidade 
de elementos que desfilaram pelas ruas de Mourão, no 
Carnaval de 2017, onde a fantasia se tornou, mais uma 
vez, um elemento de alegria e de diversão para todos.  
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      O Agrupamento de Escolas de Mourão esteve muito 

bem representado na edição regional do Mega Sprinter, 

realizado em Vendas Novas, no dia 23 de fevereiro. 

Vários alunos marcaram presença nas finais do Mega 

Sprinter e do Mega Salto e a aluna Lara Gomes 

conquistou um honroso 2º lugar, na prova do Mega KM, 

no escalão de Infantis A. De realçar o excelente 

trabalho de concentração e gestão do esforço realizado 

ao longo da prova, por esta aluna, que tão orgulhosa 

deixa a nossa escola. 

 

  

 

Violência no namoro 
 

     No dia 17 de fevereiro, realizou-
se uma sessão sobre violência no 
namoro, paras turmas do 7.º, 8.º e 
9.º anos, CEF e PIEF.  
 
     Os dois agentes da GNR que 

fizeram a sessão, utilizaram um 
pequeno filme em que jovens atores 
portugueses apelam à não-violência 
no namoro. Depois foram referidos 
os tipos de violência usados contra 
as vítimas: verbal, física, 
psicológica.   
      
Os senhores agentes disseram, 
ainda, que já há leis que condenam 
os praticantes de violência no 
namoro e que as vitimas não devem 
ficar caladas, mas, sim, pedir ajuda 
às forças de segurança e às 
entidades judiciais.  
 

Rodrigo Fernandes 5.º A  
– (colaborador do Clube de 

Jornalismo) 
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Corta-Mato Regional 

O Corta-Mato Regional realizou-se no dia 20 de janeiro, em Vendas Novas, e contou com a presença 

de 43 alunos apurados, do Agrupamento de Escolas de Mourão, desde o 3.º ao 9.º ano de 

escolaridade. Entre os bons resultados obtidos, há a registar o esplêndido 2.º lugar obtido pela aluna 

Lara Gomes, do 3.ºA. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Tag Râguebi Regional 

No âmbito do Desporto Escolar, o Agrupamento de Escolas de Mourão fez-se representar na atividade de Tag Râguebi, 

realizada no dia 21 de março, em Borba. Foi um dia de desportivismo, mas, acima de tudo, diversão e companheirismo para os 

alunos participantes.  

Parabéns a todos os alunos envolvidos, pela excelente atitude dentro e fora de campo! 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

UM PASSO PARA A MÚSICA REVOLUCIONÁRIA 

O trabalho produzido por José 
Afonso e Paulo de Carvalho reflete 
uma ideologia política contrária ao 
regime vigente – o salazarismo. Por 
esta razão, a interpretação das suas 
canções foi proibida até ao 

estabelecimento do regime democrático, em Abril de 1974. A 
música teve um papel importante na revolução do dia 25 de 
Abril de 1974. Às 22:55 horas, do dia 24, o início das 
operações militares foi anunciado através da transmissão de 
uma “ senha musical“: a canção “E depois do adeus“ (música 
de José Calvário e letra de José Niza), interpretada por Paulo 
de Carvalho. 

 A canção “Grândola, Vila Morena“, da autoria de 
José Afonso, foi a segunda senha, escolhida pelo Movimento 
das Forças Armadas, para anunciar o início desta revolução, 
há muito planeada. Foi emitida via rádio, pelas 00:20 horas, 
do dia 25 de Abri de 1974. 

 O apoio dado por vários cantores e grupos musicais 
às lutas laborais e sociais traduziu-se numa forma de 
ativismo que ficou conhecida como “canto de intervenção“.                                                        

       Prof.ª Maria Conceição Cesário 

 

MÚSICA POP E ROCK 

A música Pop e Rock surgiu por 
volta de 1950, na sequência da revolta 
que os jovens sentiam em relação à 
situação político-social, após a 2.ª 
Guerra Mundial. Contribuiu para que 
muitos preconceitos raciais fossem ultrapassados, influenciou 
a forma de vestir, de dançar e até de viver dos jovens, dando 
origem a novos movimentos contestatários. Esta música é 
acompanhada de uma grande explosão da indústria 
discográfica e um grande desenvolvimento da rádio, da 
televisão e do cinema. Estes estilos musicais são cantados, 
sobretudo, em inglês, porque foram os EUA e a Inglaterra os 
principais responsáveis pelo seu aparecimento; 
desenvolvimento e divulgação. Esta música intensificou a luta 
pelos Direitos Humanos. Tem como base instrumental: 
guitarras, elétricas, bateria, teclado e os grupos são formados 
por poucos elementos, normalmente com uma voz solista. As 
características das canções são de duração curta e os temas 
abordados são de paz, amor, crítica social e preservação 
ambiental. O intérprete Bill Haley (1925-1981) foi o 
responsável pelo primeiro grande sucesso do estilo Rock´n 
roll, com a canção “Rock around the clock”, gravada a 12 de 
Abril de 1954, com o grupo The Comets. Este tema provocou 
uma viragem na música americana e, consequentemente, na 
música a nível mundial.               

Prof.ª Maria Conceição Cesário                   
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ENTREVISTA A ALUNOS DO DESPORTO ESCOLAR 

1.Fale-nos do seu gosto pela realização de atividades desportivas.  

2.Por que razão está inscrita(o) no desporto escolar da escola? 

3.Que tipo de sentimento experimenta antes de uma competição? 

4.Qual a experiência de participar nas atividades do Desporto Escolar / pela 1.ª vez nos Campeonatos Regionais do 
Desporto Escolar?  

5.E qual o sentimento, no final, 

a) se não ganha uma medalha? 

b) quando consegue alcançar uma medalha? 

6.Já alguma vez pensou seguir uma carreira profissional na área do desporto? 

7.Cumpre as regras básicas que um desportista deveria seguir, para se salvaguardar ao nível da saúde? 

8.Que mensagem gostaria de deixar aos leitores de “O Chaparro”? 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   

INÊS PATRÍCIO
1.Gosto de 
fazer desporto, 
porque é 

saudável. 
Sempre gostei 
de natação e 
de atletismo.  

2. Estou 
inscrita no 

desporto 
escolar, porque gosto de 
ir às competições e da 
convivência com colegas 
da minha escola e de 
outras escolas. 

3. Sinto ansiedade e um 
pouco de nervosismo, 
antes de começar a 
competir.  

4. É muito bom participar, 
pois aprendemos novas 
coisas nas competições e 
nos treinos.  

5. a) Fico contente na 
mesma. Se não correu 
bem numa, irá correr 
melhor para a próxima. 

b) Fico orgulhosa de mim 
mesma.  

6. Sim, já pensei seguir. 

7. Cumpro com todas as 
regras básicas de um 
desportista.   

8. Participem no desporto 

escolar, pois é uma 

experiência muito boa e 

aprende-se muito.  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
GABRIELA 
BARONA 

1. Com o 
desporto, sinto-
me completa, 
pois tenho-o 
tido ao longo da 
minha vida 

toda, 
especialmente a 
natação.   

2. Estou inscrita no 
Desporto Escolar, pois é 
uma atividade em que 
podemos chegar mais 
longe e conhecer 
pessoas com o mesmo 
gosto pelo desporto, 
como nós. 

3. O sentimento que 
tenho, antes de uma 
competição, é a ambição 
e o querer ganhar.  

4. […] 

5. a) O sentimento de 
não ganhar uma medalha 
é de insatisfação, mas 
fico a pensar que tenho  

que treinar mais para 
alcançá-la.  

b) O sentimento de 
ganhar uma medalha é 
de satisfação e alegria, 
mas também penso que 
tenho que treinar mais 
para melhorar. 

6. Sim, já pensei numa 
carreira na área do 
desporto.  

7. Sim, cumpro as regras 
básicas que um 
desportista deve seguir.  

8. Espero que a equipa 
se mantenha e que todos 
trabalhem muito para 
conseguirem alcançar 
tudo o que quiserem.  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
AFONSO PATRÍCIO 

 

 

 

1. As atividades 
desportivas fazem-me 
sentir bem. Comecei a 
praticar natação aos 9 
meses e sempre 
acompanhei a minha irmã 
no desporto escolar. 
Também pratico futebol.  

2. Pratico natação há 
muito tempo e gosto. 
Quando acompanhei a 
minha irmã, nas finais 
regionais, a professora 
Sara, de educação física, 
disse que eu, no 3.º ano, 
já podia participar nas 
atividades.  

3. O convívio entre os 
amigos deixa-me um 
pouco ansioso e 
assustado.  

4. […] 

5. a) Fiquei triste por não 
ter conseguido ganhar 
uma medalha, numa das 
modalidades, na qual 
fiquei em 4.º lugar.  

b) Fico muito feliz e com 
muita vontade de querer 
participar ainda mais. 

6. Sim, porque gosto 
muito.  

7. Sim. Tenho cuidado 
com a alimentação. Como 
comida saudável.  

8. Participem no desporto, 
porque é muito saudável. 
O nosso corpo fica 
melhor, convivemos muito 
e fazemos novas 
amizades. -------------               

continua na página 9 
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Pelo segundo ano consecutivo, a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Mourão 
escolheu o dia 21 de abril como o 
dia da Prevenção dos Maus-
Tratos na Infância.  

Com a colaboração dos 
alunos das AEC de 1.º ano e o 
auxílio da professora Sara 
Conceição, foi pintada uma das 
paredes da sala de reuniões, da 
CPCJ de Mourão, com um 
desenho alusivo ao tema.  

 Os alunos do 1.º ano 
ouviram a história do laço azul, 
elemento constante do desenho 
referido anteriormente, que 
transcrevemos para o caro leitor.  

História do Laço Azul 

(Blue Ribbon) 

“O Azul funciona, para 
mim, como um constante 
lembrete/alerta para lutar pela 
proteção das crianças”. 

A Campanha do Laço Azul (Blue 
Ribbon) iniciou-se em 1989, na 
Virgínia, E.U.A. quando uma avó, 
Bonnie W. Finney, amarrou uma 
fita azul à antena do seu carro 
“para fazer com que as pessoas 

se questionassem”. 

A história que Bonnie Finney contou aos 
elementos da comunidade, que se 
revelaram “curiosos”, foi trágica e sobre 
os maus-tratos à sua neta, os quais já 
tinham morto o seu neto de forma brutal. 

 E porquê azul? Porque apesar de o azul ser 
uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os 
corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois 
netos. O azul servir-lhe-ia como um lembrete constante, 
para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-
tratos.  ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

O fado é uma das canções características de 
Portugal. Trata-se de uma canção urbana, típica de 
Lisboa e Coimbra.  

Este género musical, cujas letras retratam, 
normalmente, a história de amores infelizes e saudosos, é 
acompanhado por um grupo de instrumentistas que 
tocam guitarra portuguesa e viola. Inicialmente, o fado de 
Lisboa era executado em bairros como os de Alfama e da 
Mouraria, passando, mais tarde, a ser ouvido nos salões 
da aristocracia lisboeta, ao longo do século XIX. É, 
também, nesta altura, que passa a fazer parte de 
espetáculos musicais.                                            

 Com o aparecimento das gravações 
discográficas, o fado ganha mais popularidade. Amália 
Rodrigues, Alfredo Marceneiro e Hermínia Silva foram 
grandes intérpretes que celebrizaram este tipo de canção.  

 O fado de Coimbra era, habitualmente, 
interpretado pelos estudantes da Universidade, em 
serenatas. Sem nunca ter atingido a divulgação 
internacional do fado de Lisboa, a sua importância foi 
muito grande, influenciando cantores e autores como 
Adriano Correia de Oliveira e José Afonso, precursores 
do movimento de renovação da música popular 
portuguesa. Estes estiveram, simultaneamente, em 
Coimbra, onde estudaram, o primeiro Medicina (curso que 
nunca chegou a concluir), formando-se o segundo em 
Ciências Histórico – Filosóficas. José Afonso, mais 
conhecido por Zeca Afonso, dedicou-se à música, 
escrevendo várias trovas e baladas, que muito 
enriqueceram o fado de Coimbra e, em geral, o 
património musical português.         

   Prof.ª Maria da Conceição Cesário 
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“Partilhando os nossos 
tesouros para um futuro 
melhor” (Sharing our treasures 
for a better future) é o tema do 
projeto ERASMUS+, a 
decorrer no Agrupamento de 
Escolas de Mourão, entre 
outubro de 2016 e agosto de 
2019. 

São 7 os países envolvidos: 

Portugal, Espanha, Itália, 

Grécia, Chipre, Roménia e 

Polónia. 

 A multiculturalidade, o 
conhecimento e a partilha de 
tradições e culturas de cada 
um dos países envolvidos, 
evidenciados pela promoção e 
divulgação de práticas criativas 
e inovadoras na educação, são 
os fios condutores e os 
principais objetivos deste 
projeto. 

Realizada a primeira reunião 
transnacional, no final de 
janeiro, na Grécia, foram 
recebidos, no Agrupamento de 
Escolas de Mourão, entre 12 e 
18 de março, 8 professores 
dos diferentes países do 
projeto (2 de Chipre, 2 da 
Roménia, 1 de Espanha, 1 de 
Itália, 1 de Polónia e 1 da 
Grécia), que, além de 
usufruírem e conhecerem as 
riquezas naturais, patrimoniais 

e culturais da região Alentejo, partilharam e vivenciaram 
experiências e práticas pedagógicas diferenciadas.  

 

 

Os nossos agradecimentos a todos os que nos 

têm apoiado e que, durante a semana, em Portugal, 

mostraram mais uma vez a sua preciosa colaboração: 

Agrupamento de Escolas de Mourão, pais e encarregados 

de educação da Luz, Câmara Municipal de Mourão, Junta 

de Freguesia da Luz, Museu da Luz, empresa BITube, 

Posto de Turismo da Câmara Municipal de Reguengos (Jú), 

Posto de Turismo da Câmara Municipal de Évora (André), 

arquiteta Carla Luz, professor Palmira, educadora Maria 

José Calquinha, professor António Salavessa e todos os 

colegas, parceiros e amigos que, de forma mais ou menos 

direta, nos permitiram realizar esta atividade.   

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Visita de Estudo ao Centro Interpretativo de 

Alqueva 

No passado dia 
24 de março, as 
turmas de CEF e 
de PIEF foram 
visitar a barragem 
de Alqueva. 

A visita foi feita à 
parte exterior da 
barragem e foi-
nos mostrado um 
PowerPoint sobre 
todo o seu 

funcionamento, 
desde o início da 
sua projeção. 
Como acabámos 

a visita antes da hora prevista, fomos ver 
a Marina da Amieira. Alguns alunos já lá 
tinham estado, mas outros viram aquele 
local pela primeira vez. 

Maria João Bagage  
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Final Distrital Futsal Juvenis 
Masculinos 

 

 

 

 

 

 

 As quatro melhores equipas de Futsal, no escalão 

de juvenis masculinos, defrontaram-se no passado dia 4 de 

abril, em Reguengos de Monsaraz, para a final distrital de 

futsal. O Agrupamento de Escolas de Mourão fez-se 

representar com a sua equipa e alcançou o 3.º lugar. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Futurália / “Auto da Barca do Inferno”  

As turmas de 9.º ano e PIEF 
fizeram uma visita de estudo à 
“Futurália”, uma feira de 
Educação e Formação, local 
onde tiveram oportunidade de 
experienciar e conhecer 
diversas áreas de formação 

para o ensino secundário e superior. A experiência foi muito 
enriquecedora e todos os alunos mostraram muito interesse 
pelas atividades dinamizadas. 

Na parte da tarde, os 
alunos assistiram à peça de 
teatro “Auto da Barca do 
Inferno”, na companhia “O 
Sonho”. Durante a peça, alguns 
alunos da nossa escola foram 
chamados a intervir em cena e, 
estando à altura do desafio que 
lhes foi proposto, dinamizaram 
e interagiram com os atores de 
forma bastante divertida e 
cordial. Foi um dia muito 
divertido e a repetir, sempre 
que possível!  

 

1.º Circuito “Margens do Alqueva” 

 

No passado dia 3 de 

abril realizou-se o 1.º Circuito 

“Margens do Alqueva”, onde 

os participantes realizaram 

um circuito de BTT, de 

aproximadamente 10 

quilómetros, ou uma 

caminhada pela zona do 

Castelo de Mourão e 

Margens do Alqueva, com 

cerca de 5 quilómetros. Nesta 

atividade, que contou com a 

colaboração da UCC 

ALMOREG e da Guarda 

Nacional Republicana de 

Mourão, marcaram presença 

um total de 77 elementos de 

toda a comunidade escolar, 

entre alunos, professores, 

encarregados de educação e 

funcionários.  
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…continuação da página 5. 

 
JOSÉ TOMÁS FERREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Eu gosto de praticar 
desporto, principalmente 
natação.  
 
2. Gosto muito de participar em 
atividades desportivas. 
 
3. Sinto-me nervoso e, ao 
mesmo tempo, cheio de 
vontade de ganhar. 
 
4. A experiência foi muito boa e 
os resultados também.  
 
5. a) Fico triste, mas penso que 
ninguém, pode ganhar sempre.  
 
b) Fico muito feliz e penso logo 
em continuar a esforçar-me, 
para conseguir bons resultados.  
 
6. Sim. 
 
7. Sim. Cumpro as regras. 

 
8. Devemos esforçar-nos para 
conseguir bons resultados em 
tudo aquilo que fazemos.   
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
 

A equipa que se deslocou a 
Odemira! 

 
 

 
 

CATARINA GALEGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Desde pequena, com um 
ano de idade, que frequento 
as aulas de natação, nas 
piscinas de Mourão, com o 
professor Paulo Leitão. 
 
 
2. O Professor Paulo Leitão 
perguntou se eu gostaria de 
participar no desporto escolar. 
Eu aceitei e a professora Sara 
Martins tratou da inscrição. 
 
3. Fico nervosa. 
 
4. Gostei de participar, porque 
vi valorizado o meu esforço. 
 
5. a) Fico triste. 
 
b) Fiquei muito contente. No 
último ganhei duas medalhas. 
 
6. Até agora não. 
 
7. Sim.  
 
8. Obrigada pela oportunidade 
que me foi dada, para 
participar nestes campeonatos 
escolares.  
 
Todos nós deveríamos fazer 
desporto.  
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
 

 

MARIANA BARONA 

1. Eu gosto, imenso, de 
praticar atividades desportivas, 
porque contribuem para uma 
vida saudável e porque, na 
minha opinião, ajudam a 
relaxar a mente e a treinar o 
corpo. 
  
 

2. Estou inscrita no Desporto 
Escolar, pois sempre participei 
na natação e acho que o 
Desporto Escolar dá a 
oportunidade de melhorar a 
técnica e o espírito 
competitivo. Outra das razões 
é a de poder representar a 
minha escola.  
 

 
3. Antes de uma competição 
eu sinto-me nervosa, mas 
também feliz por poder 
participar em competições 
deste desporto de que gosto 
tanto.  
 
4. A experiência de participar 
pela primeira vez nos 
Campeonatos Regionais do 
Desporto Escolar foi ótima, 
porque tive a oportunidade de 
conhecer pessoas novas, de 
me divertir e também consegui 
alcançar uma medalha de 3.º 
lugar. 
 
5. a) O sentimento que tenho, 
quando ganho uma medalha, é 
de satisfação por ter 
conseguido ir até aos regionais 
e penso que tenho que 
trabalhar mais se quiser 

 
alcançar os meus objetivos. 
 
b) Quando ganho uma 
medalha, sinto que trabalhei 
bem, mas que tenho que 
continuar a esforçar-me, 
pois, à medida que subo de 
escalão, a competição vai-se 
tornando cada mais difícil.  
 
6. Sim, já pensei seguir uma 
carreira profissional na área 
do desporto, mas acabei por 
perceber que gostaria de 
seguir outras carreiras 
profissionais.  
 
7. Sim, eu cumpro as regras 
básicas que um desportista 
deveria seguir, para 
salvaguardar a saúde. 
 
8. A mensagem que eu 
gostaria de deixar aos 
leitores de “O Chaparro” é 
que, se forem alunos que 
gostam de desporto, de 
natação em particular, não 
hesitem em juntar-se ao 
grupo do Desporto Escolar.  
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Duas das nossas medalhas no 
pódio, nos Regionais, em 

Odemira. 
Parabéns!  

 
 

Outras conquistas, noutras 
competições! 
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Encontre os nomes de países escondidos e prove que é um bom geógrafo. Há um pequeno país que se repete. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

As soluções dos desafios desta página serão apresentadas no próximo n.º de O Chaparro. 

Quem não adivinhar, terá que repensar! 

Adivinha o que a lua disse 
ao sol. 

Adivinhar, adivinhar, qual é a 
primeira coisa que se faz ao 
acordar? 

À meia-noite se levanta o francês, sabe das horas e não sabe 
do mês. Tem esporas e não é cavaleiro. Tem serra e não é 
carpinteiro. Tem picão e não é pedreiro. Cava no chão e não 
acha dinheiro. 

R: R: R: 
 

Encontre as diferenças no território do cowboy.                          Rir a       despregadas! 

 

 

 

 

 

 

- Pedrinho, levanta-te, são horas de ir para a escola. 

- Já não vou mais à escola. 

- Não vais à escola?! Que conversa é essa? 

- O senhor professor disse-me, ontem,  

que eu já tenho a escola toda…!  
 

 

 

 
- Sabem qual é a melhor maneira de apanhar coelhos?! 
 
- É esconder-se atrás duma árvore e imitar o grito da cenoura. 
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MegAventura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               A convite do Agrupamento de Escolas de Reguengos 
de Monsaraz, as turmas do 9.ºA e do CEF participaram na 
atividade MegAventura, em Monsaraz, no passado dia 27 de 
abril. O percurso de orientação englobava uma série de 
estações, onde os alunos tiveram que prestar provas, a nível 
desportivo (com atividades de exploração da natureza e 
radicais) e a nível de conhecimentos das matérias lecionadas 
noutras disciplinas que não a de Educação Física.  
 A prova foi superada com sucesso e todas as equipas 
presentes representaram a nossa escola de forma muito 
cordial e com grande animação à mistura!  
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

A REFLEXÃO DO SOM  

A reflexão do som é um fenómeno muito 

complexo, inerente à sua propagação. 

Um exemplo disso é a ressonância. Esta ocorre quando a 

distância que separa a fonte sonora do obstáculo, em que se 

dá a reflexão da onda, é inferior a 17 metros. Neste caso, o 

som refletido mistura-se com o som inicial, reforçando-o ou 

tornando-o menos claro. A frequência do som é o número de 

vibrações, por segundo, da onda sonora e mede-se em HERTZ 

(Hz). A altura do som depende da sua frequência, logo, quanto 

maior ela é, mais agudo é o som. A audição é a capacidade 

que o Homem tem de percecionar o som. No entanto, essa 

capacidade tem limites, que são diferentes dos outros animais. 

Ao campo de frequências que são audíveis ao ouvido humano 

chama-se limiar de audibilidade. Este abarca sons que se 

situam entre os 16Hz e os 20000Hz. Aos sons cuja frequência 

é inferior a 16Hz chamamos infrassons, e ultrassons àqueles 

de frequência superior a 20000Hz. É importante ter sempre em 

conta que estes limites são passíveis de oscilações em função 

da idade, cansaço, exposição prolongada a sons intensos 

(discotecas, máquinas ruidosas, etc.), abuso de medicamentos, 

situação de constipações, ou outros. 

 

 

 

O decibel (dB) é a medida através da qual se exprime a 

intensidade do som, que é determinada pela amplitude da 

onda sonora. Relativamente à intensidade dos sons, podemos 

ter, como referência, que a intensidade do som de uma pessoa 

a falar, normalmente, é de cerca de 50dB. Embora se saiba 

que a exposição a sons superiores a 85 dB é prejudicial à 

saúde do ser humano e que em Portugal exista já legislação 

acerca deste assunto, nem todas as pessoas tomam as 

precauções necessárias para se protegerem. Muitos são os 

trabalhos em que o uso de protetores nos ouvidos, com vista a 

evitar problemas de perda parcial ou total de audição, apesar 

de obrigatório, nem sempre é cumprido. Relativamente às 

discotecas, cujo nível sonoro ultrapassa frequentemente os 

100 dB, dever-se-á procurar evitar frequentá-las demasiadas 

vezes ou permanecer no seu interior muito tempo seguido.        

 
Exemplos dos Valores das Intensidades de 

diferentes sons 
 

Sons de:                                        Decibéis 
Perfuradora pneumática                              100 dB                            
Discoteca                                                     120 dB                               
Buzina de um automóvel                            130 dB                                
Lançamento de um foguete espacial a 100 metros                                               
200 dB 
 

Após duas horas de exposição a sons com 

intensidades próximas dos 90 dB, a nossa perceção auditiva 

volta ao normal apenas depois de uma hora e meia de 

descanso. Igualmente importante é controlarmos a intensidade 

do som dos nossos próprios aparelhos (rádio, televisor, leitor 

de CDs, etc.) assim como o tempo de escuta, evitando o 

cansaço auditivo. Quanto à utilização de auscultadores, o 

cuidado deverá ser ainda maior, já que a saída do som está 

em contato direto com o ouvido, não existindo a possibilidade 

de dispersão das ondas sonoras. Quando não temos os 

cuidados necessários com os nossos ouvidos, acontece, 

frequentemente, ouvirmos uns “apitos” muito incómodos, que 

são sinal de fadiga auditiva. Estas perturbações desaparecem, 

normalmente, ao fim de algumas horas ou dias, mas se as 

agressões sonoras continuarem, as células auditivas afetadas 

acabarão por morrer. Como o ouvido humano tem cerca de 15 

mil células auditivas, que não se renovam, corremos o risco de, 

ao fim de algum tempo, a perda de audição ser total.    

 
Prof.ª Maria da Conceição Cesário 
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A época dos Descobrimentos foi muito fértil no conhecimento de novos produtos que os portugueses importaram, nas 
suas viagens, e que, hoje, utilizamos com mais ou menos frequência na nossa alimentação. Deixamos a história de 
alguns deles. 

Nome comum: Amendoim 
Nome científico: Arachis Hypogaea 
Origem: América Latina, América Central 
e México 
Percurso: foram os indígenas que 

difundiram o amendoim para as diversas regiões da 
América Latina, América Central e México.  
No século XIX, o amendoim difundiu-se do Brasil para 
África e do Perú para as Filipinas, China, Japão e Índia. 

Célia Silva – 8.º A 

Nome comum: Baunilha 
Nome científico: Vanila planifólia 
Origem: América Central e México 
Percurso: A história desta planta começou 

a ser registada na Europa, a partir da descoberta da América, 
mas há muito fazia parte do dia-a-dia da civilização pré-
colombiana. Já era usada pelas civilizações Maia e Azteca, 
mas era especialmente utilizada pelos aztecas mexicanos, 
para dar sabor e aroma a bebidas feitas a partir do cacau, 
uma outra das suas descobertas. 

João Garcia – 8.º A 

Nome comum: Manga 
Nome científico: Mangífera indica 
Origem: Índia 
Percurso: A manga é o fruto da mangueira 
(Mangífera indica L.), árvore frutífera da 

família Anacardiase, nativa do sul e sudeste asiáticos, desde o 
leste da Índia até às Filipinas, e introduzida com sucesso no 
Brasil, em Angola, em Moçambique e em outros países 
tropicais. O nome da fruta vem da palavra do idioma malaiala – 
manga – e foi popularizada na Europa pelos portugueses, que a 
conheceram em Kerala e a trocavam por temperos. 

Davide Fialho – 8.º A 

Nome comum: Pimenta, Malagueta, 
Pimenteira, Piri-piri 
Nome científico: Capsicum frutesceus 
Origem: América Central, América do 
Norte, América do Sul 

Percurso: Cultivada no Perú e no México, desde tempos pré-
históricos, foi descoberta nas Caraíbas por Cristóvão 
Colombo, Diego Álvarez Chanca, médico a bordo da 
segunda expedição de Colombo, de 1493. Em 1494, esta 
planta foi embarcada rumo a Espanha e Diego Álvarez 
Chanca escreveu sobre os efeitos medicinais que nela 
observou. 

Leonor Ralo – 8.º A 

Nome Comum: Cravo-da-índia 
Nome científico: Syzygium aromaticum 
Origem: Ilhas Molucas (Indonésia), Norte 
da Austrália, Sul das Filipinas, este de 
Unnao (Índia) e Oeste da Papua. 

Percurso: O cravo-da-Índia era usado há muitos séculos pelos 
povos do Oriente, com o objetivo de eliminar o mau hálito da 
boca. Os portugueses foram os primeiros europeus, dos 
tempos modernos, a conhecer as plantas produtoras do 
cravinho, uma das especiarias mais caras do oriente, pois 
tinham que fazer uma longa viagem,  
de quase uma semicircunferência do globo, para a adquirirem. 
Era embarcada e desembarcada dezenas de vezes, vendida e 
revendida, passando dos juncos aos navios dos árabes, destes 
às caravanas que atravessavam as intermináveis planícies da 
Mesopotâmia e destas às embarcações mediterrânicas.  

Filipa Cardoso – 8.º A 

Nome comum: Banana 
Nome científico: Musa 
Origem: Sul da Ásia (Índia e Indonésia) 
Percurso: Originária do sudeste da Ásia, a 
banana é cultivada em praticamente todas 

as regiões tropicais do planeta e mencionada em 
documentos escritos, pela primeira vez na história, em 
textos budistas de cerca de 600 a.C.. Sabe-se que Alexandre, 
o Grande, comeu bananas nos vales da Índia em 327 a.C., 
porém, só se encontram plantações organizadas de banana, 
a partir do século III d.C. na China. Em 650, os 
conquistadores Islâmicos levaram-na para a Palestina, onde, 
provavelmente, os mercadores árabes a divulgaram por 
grande parte de África até à Gâmbia. A palavra banana teve 
origem na África Ocidental e, adotada pelos portugueses e 

espanhóis, veio a ser usada, também, na língua inglesa. 
Jéssica Balixa – 8.º A 

Nome comum: Noz-moscada 
Nome científico: Myristica fragrans 
Percurso: Em agosto de 1511, Portugal 
conquistou Malaca, que era, ao tempo, o 
centro do comércio asiático. Conseguindo 

obter a localização das ilhas Banda, enviou uma expedição de 
três navios para as encontrar. Pilotos malaios guiaram os 
portugueses até Banda, onde chegaram no início de 1512. 
Sendo os primeiros europeus a chegar às ilhas, aí 
permaneceram durante cerca de um mês, comprando e 
enchendo os seus navios com noz-moscada, entre outras 
especiarias.  

Maria do Carmo – 8.º A 

 
Nome comum: Caril 
Nome científico: Helichrysum italicum 
Origem: Sul da Europa, na bacia Mediterrânica 
Percurso: O caril é uma mistura de especiarias, 
muito utilizada na culinária de países como a 

Índia, a Tailândia e outros países asiáticos. É também um 
preparado típico da culinária indo-portuguesa de Goa, 
Damão e Diu e de Moçambique, por influência da numerosa 
comunidade de origem goesa naquele país. 

 
Margarida Canhoto – 8.º A 

Continua na página 17… 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_da_%C3%81sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/600_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/327_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/650
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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Intercâmbio Luso-espanhol (por Maria Anania) 

Num dia radiante de sol, nós, os alunos do 6.º A, do 
Agrupamento de Escolas de Mourão, partimos rumo a Zafra 
(Espanha) para mais uma aventura, onde poderíamos 
socializar,… 

As raparigas foram o caminho todo a ouvir músicas e a 
cantar! 

Quando lá chegámos, deram-nos uma fita de cor verde 
ou vermelha, para fazermos dois grupos com os espanhóis! 

Mais tarde fizemos a visita aos monumentos da cidade 
(os dois grupos separados), seguindo-se o regresso para a escola, 
onde preparámos o almoço! Pisámos batatas, descascámos 
alhos, fizemos crepes, … no entanto, chegou a hora do almoço e 
os espanhóis ofereceram-nos bifanas! 

Depois de passearmos um pouco pela escola, para a 
conhecermos melhor, chegou um senhor, músico, que trouxe com 
ele caixas de som para nos ensinar a tocar!  

Avançámos para um jogo, onde tínhamos de encontrar 
os sítios identificados na folha e, por fim, os espanhóis, antes de 
regressarmos a casa, deram-nos um lápis a dizer “Intercâmbio 
Luso-Espanhol” e uma pulseira para nos recordarmos deles! 

As raparigas, novamente, vieram a ouvir música e a 
cantar e rapidamente chegámos a Mourão, todos contentes da 
vida! 

Adorámos a nossa ida a Zafra que contribuiu imenso 
para o nosso enriquecimento cultural! 

 

ENCONTRO LUSO-ESPANHOL 

 
 
 

 

 

CEIP “MANUEL MARÍN” (ZAFRA) – 

ESCOLA BÁSICA DE MOURÃO 

19 DE MAIO DE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:                                                                    

10H: RECEÇÃO AOS ALUNOS (PRAÇA DOS ESCUDOS)                

10.15H: PASSEIO PELA CIDADE DE ZAFRA                  

11H: ATIVIDADES NA ESCOLA:                      

PERCUSSÃO                                                     

ORIENTAÇÃO 

ZUMBA                                                                      

WORKSHOP                                                                     

14H: ALMOÇO CONVÍVIO                                                

16H: FINAL DO ENCONTRO 
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9.ºA e PIEF “abrem” o 3.º período na nossa escola! 

A realização de um torneio convívio, entre as turmas PIEF e 9.ºA, “abriu” o 3.º 

período. Ambas as turmas disputaram, de forma amigável, a vitória, ficando marcada, 

também, desta forma, a integração de um novo elemento na turma PIEF. É assim que 

“vivemos” a escola, como um espaço de cidadania e de inclusão, de construção diária de 

experiências positivas onde todos(as) se reconheçam. Aqui vos deixamos alguns registos do 

momento. 

 

 

 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Resultado dos passatempos do Chaparro anterior. 

Conseguiu fazer todas as palavras cruzadas? 

C A M I O N I S T A   M E C A N I C O 
O  A   O    N   E  O  A   F 
N  E   V    E   R  Z  D   T 
T  S   E    S   C  I  A   A 
A  T   L    T   E  N  D   L 
B A R B E I R O  E   E  H  O   M 
I  O   S    S   I  E  R   O 
L     T  J U I Z  R  I   C  L 
I     A    S   O  R   I  O 
S      C A N T O R   O   E  G 
T         A        N  I 
A S T R O L O G O      P   T  S 
 O         A    R   I  T 
 L       R A D I O L O G I S T A 
 D         V    F   T   
 A R Q U E O L O G O    E   A   
 D         G    S      
 O         A  I N S P E T O R 

A R Q U I T E T O  D    O      
          O    R      

 

Quem não adivinhar, terá que repensar! 

 

A assobiar corre  

Como um furacão,  

Até faz tremer o chão,  

Mas é lindo a fumegar.  

 

A mãe ladra,  

O pai é ladrão  

E os filhos, para 
não perderem,  

Não fogem à geração.  

 

Adivinha, adivinha  

Qual é o bicho  

Sem osso nem 
espinha? 

 

R: Comboio R: Ratos R: Minhoca 
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No âmbito da disciplina de história, os alunos do 8.º A 

realizaram trabalhos sobre a origem de muitos produtos que 

utilizamos diariamente na nossa alimentação e apresentam-nos 

uma receita onde podemos saborear o produto pesquisado.  

 Aqui ficam alguns exemplos desses trabalhos. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
A VIAGEM DO ANANÁS 

 
Nome comum: Ananaseiro 
Nome científico: Ananas comosus 
Origem: Zonas tropicais e subtropicais 
Percurso: O abacaxi ou ananás foi 
disseminado pelo mundo a partir do 
descobrimento do fruto por Cristóvão Colombo. Experimentando-o 
pela primeira vez, em 4 de novembro de 1493, quando descobriu a 
ilha de Guadalupe, Cristóvão Colombo ajudou a que o abacaxi se 
tronasse uma das frutas mais apreciadas pela população mundial.  
 
Receita (sobremesa): “Cheesecake de ananás” 
Tempo de preparação: 30 minutos, mais 15 de cozedura. 
 
Ingredientes:  
 
400 gr. de queijo cortado 
3 ovos 
½ lata de leite condensado 
200 ml de creme de leite 
2 cols. de sopa cheias de Maizena 
1 col. de sobremesa de gotas de baunilha 
1 pacote de biscoito Maizena triturado 
4 cols. de sopa com margarina 
Geleia de ananás (abacaxi) 
 
Modo de preparação:  
 
Coloque, no liquidificador, o pacote de biscoitos, até obter uma 

“farinha”. Coloque-a numa tigela e acrescente a margarina até obter 

uma massa homogénea, que não se cole nas mãos. Forre uma 

forma de fundo amovível, com essa mistura. Leve os restantes 

ingredientes ao liquidificador, bata bem e coloque por cima da 

massa de biscoito. Leve ao forno pré-aquecido a 180º, até que o 

creme fique firme. Depois de cozido, coloque a geleia de ananás 

(abacaxi), leve ao frigorífico e, quando estiver bem fresco, delicie-

se com o seu “Cheesecake de ananás”. 

 
Ana Margarida Dias – 8.º A 

 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 
Continuação na página 21 

 
 

TROVAS DE PORTUGAL 
 

        Os Cristãos nas Astúrias 
     Se refugiaram 
     Fugindo aos Mouros 
     Que contra-atacavam. 
 

     Em setecentos e vinte e dois 
     Plágio venceu 
     Na batalha da Covadonga 
     Não pereceu. 
 
     Em mil quatrocentos e noventa e dois 
     Granada cedeu 
     A reconquista cristã 
     Contra os Mouros venceu. 
 
     O cruzado D. Henrique agraciado foi  
     D. Afonso V S D. Teresa lhe entregou 
     O Condado Portucalense 
     Em mil e noventa e seis governou. 
 
     Em mil cento e nove 
     Nasce Afonso Henriques, a esperança 
     Três anos depois seu morre 
     Deixando-lhe a herança… 
 
     Na batalha de S. Mamede 
     Contra sua mãe se ergue 
     Sai vitorioso e  
     Sua mãe perdão lhe pede 
 
     Em mil cento e vinte e dois 
     Aram-se cavaleiro 
     Apoiado pelo povo e pelos nobres 
     Torna-se guerreiro 
 
     Com o Tratado de Zamora 
     Em mil cento e quarenta e três 
     Seu primo Afonso VSS 
     Reconhece-o como rei português  
 
     Portugal nasceu 
     Em mil cento e quarenta e três 
     E D. Afonso Henriques 
     Torna-se o primeiro rei português! 
 

O Trovador Gonçalo Cardeno,  
    no ano de dois mil e dezassete da turma 7.º A  
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Final Distrital de Natação 

Realizou-se, no dia 22 de março de 2017, na Piscina Municipal de Borba, a final distrital de natação do Desporto Escolar, 

onde o Agrupamento de Escolas de Mourão conquistou um total de 34 medalhas, a saber: 

25M COSTAS INFANTIS A FEMININO 
1.º lugar – Lara Gomes 

50M LIVRES JUVENIS MASCULINO 
2.º lugar – Paulo Alípio 

25M LIVRES INFANTIS A FEMININO 
1.º lugar – Catarina Galego 

50M BRUÇOS INFANTIS B FEMININO 
1.º lugar – Mariana Barona 

25M BRUÇOS INFANTIS A FEMININO 
1º lugar – Catarina Galego 

50M BRUÇOS INFANTIS B MASCULINO 
1.º lugar – José Tomás Ferreira 

25M COSTAS INICIADOS FEMININO 
1.º lugar – Beatriz Oliveira 

50M COSTAS INICIADOS MASCULINO 
2.º lugar – Bernardo Aranha 

25M BRUÇOS INICIADOS FEMININO 
1.º lugar – Maria Barreto 

50M BRUÇOS JUVENIS MASCULINO 
2.º lugar – Afonso Ferreira 

25M COSTAS INFANTIS A MASCULINO 
1.º Lugar – Afonso Patrício 

100M COSTAS INICIADOS MASCULINO 
1.º lugar – Bernardo Aranha 

25M BRUÇOS INFANTIS A MASCULINO 
2.º Lugar – Afonso Patrício 

100M LIVRES INFANTIS B FEMININO 
1.º lugar – Mariana Barona 

25M COSTAS INFANTIS B MASCULINO 
2.º Lugar – Diogo Gomes 

100M LIVRES INICIADOS MASCULINO 
3.º lugar – Tomás Caeiro 

25M LIVRES INFANTIS A FEMININO 
1.º lugar – Catarina Galego 

100M BRUÇOS INICIADOS FEMININO 
1.º lugar – Inês Patrício 

25M MARIPOSA INFANTIS B FEMININO 
1.º lugar – Mariana Barona 

100M COSTAS INICIADOS FEMININO 
3.º lugar – Ana Jordão 

25M LIVRES INFANTIS B FEMININO 
3.º lugar – Helena Cosme 

50M BRUÇOS INICIADOS FEMININO 
2.º lugar – Ana Poeiras 
3.º lugar – Inês Patrício 

50M LIVRES INICIADOS FEMININO 
2.º lugar – Gabriela Barona 

50M COSTAS INICIADOS FEMININO 
1.º lugar – Gabriela Barona 

2.º lugar – Ana Jordão 

50M MARIPOSA INICIADOS FEMININO 
2.º lugar – Gabriela Barona 

ESTAFETAS 4X25M LIVRES INFANTIS B FEMININO 
2.º lugar – Escola Básica de Mourão A 

50M LIVRES INFANTIS B MASCULINO 
1.º lugar – José Tomás Ferreira 

ESTAFETAS 4X25M ESTILOS INICIADOS FEMININO 
1.º lugar – Escola Básica de Mourão A 

25M LIVRES INFANTIS B MASCULINO 
1.º lugar – José Tomás Ferreira 

2.º lugar – Gonçalo Cardeno 
3.º lugar – Diogo Gomes 

ESTAFETAS 4X25M LIVRES INFANTIS B MASCULINO 
1.º lugar – Escola Básica de Mourão A 

ESTAFETAS 4X50M LIVRES JUVENIS MASCULINO 
1.º lugar – Escola Básica de Mourão A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ótimos resultados obtidos por todos são fruto do trabalho contínuo dos nossos alunos, que muito orgulham a nossa 

escola. Ficaram apurados, para representar o Agrupamento nos Campeonatos Regionais do Desporto Escolar, nos dias 5 e 6 de 

maio de 2017, em Odemira, os alunos Mariana Barona, José Tomás Ferreira, Bernardo Aranha, Inês Patrício, Ana Poeiras, Ana 

Jordão, Afonso Ferreira, João Santos, Elisabete Oleiro e Tomás Caeiro. 
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Nome comum: Coco 
Nome científico: Cocos nucífera 
Origem: Ásia 
Percurso: Este fruto terá aparecido no 
Sudeste Asiático, na Nova Zelândia, na 

Índia ou no Nordeste da América do Sul. O termo “coco” 
foi desenvolvido pelos portugueses no território asiático 
de Malabar, na viagem de Vasco da Gama à Índia (1497-
1498), a partir da associação da aparência do fruto, visto 
da extremidade, pois o seu endocarpo e os poros de 
germinação assemelhavam-se à face de um “coco” 
(monstro imaginário com que se assustam as crianças), 
conforme conta o historiador João de Barros no seu 
livro Décadas da Ásia (1563). 

Inês Patrício – 8.ºA 

Nome comum: Milho 
Nome científico: Zea mayz 
Origem: México 
Percurso: O milho era plantado por 
indígenas americanos em montes e 

usavam um sistema complexo que variava a espécie 
plantada, de acordo com o seu uso, substituído, depois, 
por plantações de uma única espécie. Com as grandes 
navegações do século XVI e o processo de colonização da 
América, a cultura do milho expandiu-se para outras 
partes do mundo. Atualmente, é cultivado e consumido em 
todos os continentes e a sua produção só perde para a do 
trigo e do arroz. 

Miguel Valadas – 8.º A 
 

Nome Comum: Gengibre 
Nome científico: Zingiber officinale 
Origem: Ilha de Java, china e Índia 
Percurso: Antes do descobrimento 
da América, o gengibre já era 

largamente utilizado pelos árabes, como expetorante e 
afrodisíaco, e difundido por toda a Ásia tropical, da China 
à Índia. Foi introduzido na América, logo após o seu 
descobrimento, inicialmente no México. Espalhou-se pelas 
Antilhas e chegou à Jamaica, que começou a exportá-lo 
para a Europa, em 1547. No Brasil, a introdução do 
gengibre deu-se durante a invasão holandesa.  

Miguel Assucarinho – 8.º A 

Nome comum: Feijão 
Nome científico: Phaseolus vulgaris 
Origem: México, América Central, Perú, 
Equador e Bolívia 

Percurso: O feijão terá sido trazido pelos conquistadores 
portugueses e espanhóis para a Europa, em 1540, onde o 
seu cultivo livrou os europeus da fome. No Brasil, os 
índios, por volta do século XVI, chamavam ao feijão 
“comanda” e comiam-no com farinha. Na Grécia antiga e 
no Império romano, os feijões eram utilizados para votar 
(um feijão branco significava sim, e um feijão preto 
significava não).                                       Pedro Cavaleiro – 8.º A 
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No âmbito da 
disciplina de 
História, a aluna 
Mariana Barona, 
do 7.º ano, 
compilou e 
apresentou o 
“seu” diário, de 
rainha da 
sociedade 
medieval.  
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ENTREVISTA À DR.ª LÚCIA MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaparro - Faça uma apresentação pessoal e profissional de si 
mesma, aos leitores d’O Chaparro, Dr.ª Lúcia Martins.  

 
Dr.ª Lúcia - Nasci em Évora, onde passei a minha infância 
e adolescência. Com 18 anos fui estudar para Lisboa, 
tendo-me formado em Serviço Social. Após 5 anos em 
Lisboa, onde fiz várias e bonitas amizades, que ainda hoje 
perduram, e regressei a Évora para abraçar a minha 
profissão, enquanto Técnica de Serviço Social.  

 
Chaparro - Como Técnica de Serviço Social, tem efetuado o 
seu trabalho só em escolas? 

 
Dr.ª Lúcia – Não. Durante o meu percurso profissional, de 
cerca de16 anos, trabalhei em várias entidades públicas 
e/ou privadas. Tive o privilégio de atuar junto de crianças, 
jovens e idosos ou seja, com a comunidade em geral e em 
diferentes valências, de forma a combater os seus 
problemas e fragilidades e contribuir para a sua 
valorização pessoal e profissional.  
 
Chaparro - Qual a especificidade desse(s) trabalho(s)?  

 
Dr.ª Lúcia - O trabalho enquanto Técnica de Serviço Social 
passa por criar respostas às necessidades da população-
alvo e, através de várias estratégias, estabelecer o 
equilíbrio e evitar o conflito, promovendo o 
desenvolvimento de capacidades socias, sejam elas 
coletivas ou individuais, e fomentando a autonomia e a 
responsabilidade. Desta forma, o objetivo principal passa 
pela mudança social. 
 
Chaparro - Que retrato faz da realidade social e escolar, desde 
que iniciou a sua carreira profissional até ao momento 
presente?  
 
Dr.ª Lúcia - Iniciei o meu trabalho em contexto escolar, há 
cerca de 6 anos. As escolas onde tenho trabalhado 
inserem-se no âmbito de escolas TEIP - “Territórios 
Educativos de Intervenção Prioritária” - , que se situam em  
 
 

zonas onde, geograficamente, há um maior número 
de alunos oriundos de classes socialmente 
desfavorecidas. É neste sentido que surge a 
necessidade de existir um Técnico de Serviço Social, 
a intervir no contexto escolar, no sentido de mediar 
as relações que se estabelecem entre os diversos 
membros da comunidade escolar. Por outro lado, 
existe, também, a necessidade de atuar ao nível da 
diminuição do abandono escolar precoce, do 
absentismo, da indisciplina e na melhoria dos 
resultados escolares. 

 
Chaparro - Com que dificuldades se tem deparado, 
quando procura efetuar o seu trabalho?  
 
Dr.ª Lúcia - Na minha intervenção, em contexto escolar, e 
face às necessidades existentes, deparo-me com a 
dificuldade de trabalhar em rede, ao nível interno e 
externo, na medida em que os problemas são 
multidimensionais, exigindo por isso uma 
complementaridade entre serviços/entidades, para se 
conseguir desenvolver uma intervenção eficaz. Por outro 
lado, existe, também, a desvalorização do papel da escola, 
por parte das famílias, o que dificulta a intervenção em 
rede. 

 
Chaparro - Até há poucos anos, os Técnicos de Serviço 
Social não exerciam a sua atividade nas escolas. Que 
tipo de “receção” experienciou, a primeira vez que 
trabalhou numa escola, e continua a experienciar por 
parte da comunidade escolar?  
 
Dr.ª Lúcia - A experiência tem sido bastante positiva, 
pois o meu trabalho desenvolveu-se sempre em 
escolas “TEIP”, onde anteriormente já existia a 
presença de um Técnico de Serviço Social. 

 
Chaparro - Gosta do trabalho que faz, como Técnica? 
Que outra profissão escolheria? 
 
Dr.ª Lúcia - Sim, sem dúvida. Gosto de trabalhar com 
pessoas, tenho um interesse real pelos seus 
problemas e respeito pela autonomia e liberdade de 
cada um. Tenho espírito de iniciativa, capacidade 
para dialogar com todo o tipo de pessoas e, como tal, 
faço um balanço positivo da minha intervenção e do 
trabalho que tenho desenvolvido junto dos alunos, 
das suas famílias, pessoal docente e não docente.  
O trabalho que desenvolvi e continuo a desenvolver é 
bastante gratificante e recompensador. Contudo, a 
minha paixão pelas crianças, por vezes, leva-me a 
pensar que outro dos meus interesses seria ao nível 
do trabalho como educadora em jardim-de-infância.  

 
Continuação na página 19… 
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TEATRO DO 5.º B 
         
        A turma do 5º B apresentou, em sala de aula, 
um excerto da peça de teatro O Príncipe Nabo, de 
Ilse Losa. O desafio foi lançado pela docente de 
Português e teve como objetivo colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos sobre o texto dramático, 
estudado no 3.º período. Os alunos foram recetivos e 
entusiastas, propondo várias ideias para a 
concretização da proposta. Inicialmente, a peça foi 
apresentada à turma do 5º A, mas, a pedido das 
docentes de 1º Ciclo, fez-se nova representação na 
Biblioteca Escolar, para todas as turmas daquele 
ciclo do Ensino Básico. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
…continuação da página 18 
 

Chaparro - O que gostaria de ver alterado no seu 
local de trabalho e na sociedade em geral?  

 
Dr.ª Lúcia – Hoje, a nossa sociedade vive apenas 
para o imediato, intervindo paliativamente nos 
momentos de crise. Esta situação tem que ser 
alterada, quer a nível da sociedade quer a nível 
escolar. 
Na minha perspetiva, é fundamental existir uma 
intervenção preventiva, realizando um trabalho 
com os alunos e com as famílias ao nível do pré-
escolar, com o objetivo de os sensibilizar, 
promovendo competências sócio emocionais e 
parentais, e de os motivar para a importância da 
escola na sua vida futura. 

 
Chaparro - Que mensagem gostaria de deixar aos 

leitores d’O Chaparro? 

 

TODOS SOMOS PROTEÇÃO CIVIL 
 
        No dia 21 de março de 2017, em 
colaboração com a DGESTE-DSRALentejo, a 
Autoridade Nacional de Proteção Civil – 
Comando Distrital de Operação de Socorro de 
Évora e as Infraestruturas de Portugal realizou-
se uma ação de divulgação/sensibilização 
subordinada ao tema: “Todos Somos Agentes 
de Proteção Civil”, com os objetivos de: 
- Divulgar e sensibilizar a comunidade sobre a 

temática da proteção civil; 

- Difundir, apresentar e expor os meios de 

demonstração de valências que estão no 

terreno como: SMPC, Força Especial de 

Bombeiros, INEM, PSP, GNR, Corpo de 

Bombeiros. 

A ação teve como destinatários os alunos do 7º, 

8º, 9º ano e CEF, num total de 49 participantes.  

 

 

 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
 
Dr.ª Lúcia - “Pelo Sonho é que vamos, comovidos e mudos. 
Chegamos? Não chegamos? Haja ou não haja frutos, pelo sonho é 
que vamos. Basta a fé no que temos, Basta a esperança naquilo que 
talvez não teremos. Basta que a alma dêmos, com a mesma alegria, 
ao que desconhecemos e ao que é do dia-a-dia. Chegamos? Não 
chegamos? Partimos. Vamos. Somos.” (In, Sebastião da Gama - 
Pelo sonho é que vamos). 
 

 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
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FEIRA DOS PRODUTOS – PÁSCOA 

 

 
 
     O dia 04 de abril de 
2017 foi palco de mais 
uma Feira dos Produtos, 
do Agrupamento de 
Escolas de Mourão.  
 
     O empenho de todos, 
em mostrar o que de 
melhor há nas suas 
bancas, e em atrair quem 
o queira adquirir, é 
grande, pois ninguém 
quer levar nada de volta à 
sua origem.   
 
     No decorrer da Feira, 
apreciou-se mais uma 
encenação das alunas do 
Clube de Teatro, 
ensaiadas e orientadas 
pela professora Virgínia 
Pereira. 
 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

“Oficina da Higienização” 

 

No ano letivo de 2016/2017, a técnica de serviço social do 

GAA (Gabinete de Apoio ao Aluno) desenvolveu a “Oficina 

da Higienização” em colaboração com o Serviço de 

Educação Especial, onde trabalhou com alguns alunos 

questões relacionadas com a higiene, sensibilizando-os para a importância dos 

cuidados diários necessários ao seu bem-estar físico. 

Por outro lado, os alunos também estavam 

responsáveis pelo tratamento da roupa, que 

eles e alguns colegas deixam na escola, após a 

prática desportiva. 
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A história da batata 
Nome comum: Batata 
Nome científico: Solanum tuberosum  
Percurso: A espécie começou a ser 

cultivada por civilizações andinas, há cerca de oito mil 
anos e o seu cultivo foi aperfeiçoado pelos incas, que já 
utilizavam, inclusive, técnicas de irrigação. Os 
espanhóis introduziram a batata na Europa, no século 
XVI, tornando-a um alimento fundamental neste 
continente. 
Receita: Migas de Batata 
Ingredientes: 1kg de batatas; 250g de toucinho 
entremeado; 300g de chouriço de carne; 1 dente de 
alho; Sal 
Modo de preparação: Num tacho de barro, fritam-se, em 
lume brando, o toucinho às fatias e o chouriço às 
rodelas, de modo a derreter o máximo de gordura. 
Retiram-se e, na mesma gordura, frita-se um dente de 
alho. Adiciona-se um pouco de água. Entretanto, têm-se,  
já, as batatas cozidas e passadas por um passador. 
Junta-se o puré ao pingo que está no tacho e mexe-se 
com a colher de pau, dando-se-lhe a forma de uma bola. 
Sacodem-se as migas, deitam-se na travessa e servem-
se com o toucinho e o chouriço frito.      

André Coelho – 8.º A 

O “senhor” Café 

Nome comum: Cafeeiro 
Nome científico: Coffea Arabica 
Origem: Terras altas da Etiópia 
(Sudão e Quénia) 
Percurso: O café difundiu-se, para o mundo, através do Egito e 
da Europa, mas a palavra “café” não é originária de Kaffa – 
local de origem da planta – e sim da palavra árabe qahwa, que 
significa “vinho”, devido à importância que a planta passou a 
ter para o mundo árabe.  
Receita: Bife com molho de café 
Ingredientes: 4 bifes de vaca tenros; Sal e Pimenta; 1 cálice de 
vinho do Porto; 1 café forte (+ 0,5dl); 1dl de leite 
Modo de preparação: Derreta metade da manteiga com alho 
numa frigideira e, quando estiver quente, frite os bifes de 
ambos os lados até a carne estar dourada. Tempere com sal e 
pimenta, retire-os para um prato e reserve tapados. Deite o 
vinho do porto na frigideira, mexendo com uma espátula para 
dissolver os resíduos que ficaram agarrados. Adicione a 
restante manteiga com alho e, assim que estiver derretida, 
junte o café e o leite. Ponha, novamente, os bifes na frigideira, 
regue-os com o molho que libertaram e deixe levantar fervura 
em lume brando, agitando a frigideira de vez em quando.  

 
Bernardo Aranha – 8.º A 
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QUEM FOI??? 
JOSÉ VIANA DA MOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O compositor José Viana da Mota (1868-1948) 
nasceu em S. Tomé, ilha do arquipélago de S. Tomé e 
Príncipe, na costa atlântica de África. É de salientar, que este 
arquipélago era, na altura, uma colónia portuguesa. Viana da 
Mota veio viver para Lisboa, quando tinha apenas 1 ano de 
idade. Desde muito cedo, os seus pais aperceberam-se dos 
seus dons musicais e, aos 5 anos era já capaz de reproduzir 
as melodias que ouvia. Assim, dado que ainda era muito 
pequeno, os seus pais mandaram construir um harmonium- 
flûte (instrumento do género do acordeão), para que fosse 
mais adequado à sua estatura. 
 Iniciou os seus estudos musicais no Conservatório 
Nacional, em Lisboa, onde em 1882, terminou, brilhantemente, 
o curso de piano. Nesse ano, viajou para Berlim (Alemanha), 
com uma bolsa de estudo. Para além de outros professores, 
teve como mestre, em Weimar, o famoso e brilhante virtuoso 
na área do piano, Franz Liszt, que viria a falecer, um ano mais 
tarde, ficando assim Viana da Mota privado de adquirir mais 
conhecimentos com este grande mestre. Acabou por fixar 
residência em Berlim, tendo realizado inúmeros concertos por 
toda a Europa e pela América, atingindo grande notoriedade, 
sobretudo na Alemanha. Este compositor, Viana da Mota, 
chegou a ser consagrado como um dos mais prestigiados 
virtuosos da escola de Liszt. Apesar da sua grande atividade 
musical, passava temporadas em Portugal, realizando 
concertos quer em Lisboa quer no Porto. 
                Quando deflagrou a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), 
Viana da Mota viu-se obrigado a abandonar Berlim e, graças 
ao seu grande prestígio, foi convidado para o lugar de 
professor no Conservatório de Música de Genebra (Suíça), que 
já tinha pertencido a pianistas famosos, dos quais se destaca o 
próprio Liszt.                                                                            
                Em 1917, Viana da Mota resolveu abandonar este 
Conservatório e veio, definitivamente, para Portugal. Foi então, 
nesta altura, que terminou a fase internacional da sua carreira 
e se iniciou uma nova etapa. Desta forma, dedicando-se à vida 
musical nacional, foi nomeado diretor do Conservatório 
Nacional de Lisboa, em 1918. Desenvolveu ainda um 
importante papel como pedagogo, sendo o coautor da reforma 
de 1919, do ensino do Conservatório, modernizando-o. Foi ele 
que fundou, com outras personalidades, a Sociedade de 
Concertos de Lisboa. Para além dos seus vastíssimos 
conhecimentos artísticos, era também um homem muito culto a 
nível filosófico e literário, tendo mesmo chegado a escrever 
algumas obras literárias e colaborado com revistas da época.                        

 

Viana da Mota compôs, ainda, várias peças para piano, música 
de câmara e música coral-sinfónica, da qual se destaca a 
“Sinfonia à Pátria”. Este Célebre compositor tem vindo a ser 
sucessivamente homenageado. Luís de Freitas Branco 
dedicou-lhe a obra “ 10 Prelúdios para piano “ e Joly Braga 
Santos a obra “ Elegia a Viana da Mota “. Sequeira Costa, seu 
discípulo, instituiu o “ Concurso Internacional Viana da Mota “, 
que se destina a premiar os melhores pianistas. Assim, Viana 
da Mota é inesquecível, conhecido por todos aqueles que não 
o conheciam e nunca tinham ouvido falar dele. 

                                                                                                                  
Prof.ª Maria da Conceição Cesário 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Os Barulhómetros 
 

 
 

Em Pequim, na China, o barulho originado pelo 
trânsito automóvel tem-se tornado insuportável, apesar das 
medidas tomadas por parte das autoridades. Agora, alguns 
placards, exibem os níveis de poluição sonora que se ouvem 
naquele momento. Os valores chegam a atingir os 188 dB. 

                                                                                                         
Adaptado de Notícias de Magazine (23/5/99)                    

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
 

A POLUIÇÃO SONORA 
A presença de ruído 

constante ou de intensidades 

de som muito altas no nosso 

dia-a-dia veio dar origem a 

um novo tipo de poluição do 

ambiente: a poluição 

sonora. 

A poluição sonora, sendo um tipo de poluição que não 

se vê, não se cheira e não se toca, constitui uma forma de 

poluição ambiental tão grave, que pode afetar a nossa saúde e 

o nosso bem-estar. Com o passar do tempo, a poluição sonora 

é a causa de diversas perturbações 

e doenças, entre as quais estão as 

dores de cabeça, a dificuldade de 

concentração, o nervosismo e a 

perda progressiva de audição. 

 
Prof.ª Maria da Conceição Cesário 
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Visita à Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo  

do Estoril- Open Day 2017 

As turmas PIEF e CEF visitaram, no dia 15 de maio 
de 2017, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, 

do Estoril. No seu Open Day, evento anual da 
escola, foram acolhidos de forma muito simpática 
vários jovens estudantes interessados na área. Foi 
um momento muito proveitoso, que se iniciou com 

uma explicação sobre as diversas ofertas da 
escola, formas de acesso aos diferentes planos de 
estudos e oportunidades de estágio, em Portugal e 

no estrangeiro. 

Foi, também, um momento de partilha de experiências entre alunos dessa escola e 
futuros alunos, onde a descontração e o espírito académico se sentiu de forma muito intensa. Houve, no final, uma 
divertida apresentação feita pela Tuna desse estabelecimento de ensino superior. 

No final, da manhã fomos presenteados com um delicioso bufete, preparado e servido por alunos da escola. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

INTERNET SEGURA 

 As técnicas do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), com a finalidade de informar, sensibilizar e esclarecer os 

alunos sobre a temática da “Internet Segura”, articularam com o agente Rui Plácido, da Escola Segura, no sentido de 

planear a sessão. Assim, no dia 7 de fevereiro de 2017, realizou-se, com os alunos de 7.º, 8.º, 9.º, CEF e PIEF, a sessão, 

com os seguintes objetivos: Informar e sensibilizar os alunos para as vantagens e perigos associados à utilização da 

Internet; Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos.  

 

Não corras riscos 
desnecessários! 
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… continuação da página 24  
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…continuação da página 25 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

O AEM NA FEIRA DE MAIO – MOURÃO 

 

 Muitos trabalhos, realizados com os alunos de todos os ciclos de ensino do Agrupamento de Escolas de 

Mourão, foram expostos no stand disponibilizado para o efeito, na Feira de Maio, que decorreu nos dias 26, 27 e 28 

de maio de 2017, em Mourão. 
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Campeonatos Regionais Escolares Infantis 
B, Iniciados e Juvenis                                            

(Desporto Escolar)  
 

Os alunos José Tomás 
Ferreira (6.ºA), 
Mariana Barona e 
Tomás Caeiro (7.ºA), 
Inês Patrício e 
Bernardo Aranha (8.ºA) 
e Ana Poeiras, Ana 
Jordão, Gabriela 
Barona, Elisabete 
Oleiro e João Cabaço 
(9.ºA) participaram nos 

Campeonatos Regionais Escolares do Desporto Escolar, 
que se realizaram em Odemira, nos dias 5 e 6 de maio de 
2017, na modalidade de natação. Os resultados alcançados 
foram muito satisfatórios, registando-se um total de 12 
medalhas conquistadas. 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

Campeonatos Nacionais Escolares Juvenis 
(Desporto Escolar)  

 
        Nos Campeonatos 
Nacionais Escolares de Juvenis, 
que decorreram entre 18 e 21 de 
maio, nas cidades de Gondomar, 
Maia e Matosinhos, contou-se 
com a presença do Primeiro-
Ministro, Dr. António Costa, que 
presidiu à sua abertura. 
Pela primeira vez na sua 
história, o Desporto Escolar 

contou com a presença de um primeiro-ministro num dos 
seus eventos. O Dr. António Costa, acompanhado do 
Ministro da Educação, experimentaram praticar algumas 
das modalidades e participaram na Cerimónia de Abertura 
dos Campeonatos, que decorreu no Pavilhão Multiusos de 
Gondomar. O presidente da Câmara Municipal de 
Gondomar também marcou presença nestes campeonatos. 
Dezasseis locais diferentes acolheram a competição, na 
qual estiveram presentes mais de 2.700 alunos vindos de 
todo o país, a competir em 14 modalidades diferentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A representar o Agrupamento de Escolas de Mourão 
esteve o aluno João Pedro Cabaço dos Santos, do 9.ºA, e a 
professora Sara Silva, na modalidade de natação. O João realizou 
as provas de 50 e 100 metros livres e, apesar do nível competitivo 
ser muito elevado, com todas as delegações representadas por 
atletas federados, o aluno deu o seu melhor e o balanço da 
experiência foi muito positivo. PARABÉNS, João, e votos de uma 
boa aposta no teu futuro! 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
 

CORTA-MATO 
– VENDAS 

NOVAS 
 

Os alunos, do 
Agrupamento 

de Escolas de 
Mourão, 

marcaram 
presença nas 

provas de 
Corta-Mato 

distrital, que 
teve lugar em 

Vendas 
Novas. 

Num dia de 
sol, o frio não 

atrapalhou e o 
convívio 

agradou a 
todos os 

participantes, 
que se 

alegraram 
com o 2.º 

lugar 
conseguido 
pela colega 

Lara Gomes, 
muito 

orgulhosa por 
acrescentar 

mais uma 
medalha à 

sua coleção.  
Parabéns a 

todos, 
professores 

incluídos, pelo 
empenho e 
dedicação 

que entregam 
às atividades 
do Desporto 

Escolar. 
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Nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017, os alunos da Comissão de Finalistas realizaram a sua viagem, com 

destino a Faro, onde para além de idas à praia, se divertiram no Parque Aquático Aquashow, foram ao cinema e ao centro 

comercial. Tiveram, ainda, a oportunidade de visitar a Ilha do Farol onde, com a praia quase deserta, puderam usufruir de 

um dia de sol e muitos mergulhos.  

Deixamos, ao caro leitor, as fotos de uns dias bem passados, recheados de boa-disposição e camaradagem 

entre os alunos e com os professores que os acompanharam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


