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Editorial 
 

 O primeiro período chegou rapidamente ao fim. Foram os três 
primeiros meses de actividade lectiva da nova escola sede e, por 
isso, de maior complexidade relativamente a todos os outros 
primeiros períodos. Se o esforço foi acrescido, essencialmente 
para os docentes mas também para todos os outros actores do 
processo educativo, haverá, agora, que investir energias na 
avaliação do trabalho desenvolvido. Talvez aqui resida a maior 
novidade para muitos pais e encarregados de educação e, por 
isso, gostaria de aproveitar a interrupção do Natal para, em breves 
palavras, “desfazer” o que considero ser o velho mito das férias 
dos professores. 
 Os alunos estão agora em casa (os mais pequeninos ainda estão 
no Jardim) mas, na escola, o trabalho continua. Até dia 23 de 
Dezembro avaliamos o trabalho desenvolvido pelos alunos. Depois 
há que avaliar o nosso trabalho e procurar corrigir metodologias e 
encontrar novas formas de dar resposta aos desafios cada vez 
maiores que nos são colocados. 
 
«Gostaria de, em breves palavras, “desfazer” o que 
considero ser o velho mito das férias dos professores. 
Os alunos estão agora em casa mas, na escola, o 
trabalho continua. Até dia 23 de Dezembro avaliamos 
o trabalho desenvolvido pelos alunos. Depois há que 
avaliar o nosso trabalho e procurar corrigir 
metodologias e encontrar novas formas de dar 
resposta aos desafios cada vez maiores que nos são 
colocados.» 
 
 É certo que, até que os alunos regressem à escola, em 5 de 
Janeiro, os professores tentarão encontrar algum espaço para o 
necessário repouso intelectual. O trabalho que realizamos 
diariamente com os jovens é tão gratificante como esgotante. Além 
disso, os professores também têm crianças e jovens em casa, 
também são pais e mães, também têm família, embora a família, 
em muitos casos, só os tenha nestas pequenas interrupções. 
Por imposição legal, as escolas têm que aprovar um plano de 
trabalho para as interrupções lectivas. Ainda que assim não fosse, 
todo o trabalho de preparação do próximo período seria feito 
agora. Há que elaborar planos, preparar aulas e, em alguns casos, 
aproveitar para fazer formação. 
 Muito me agradaria que estas palavras não fossem vistas como 
mero manifesto corporativista. Aliás, não o faço na qualidade de 
professor mas de responsável por esta enorme instituição e 
porque considero fundamental que todos saibam o que é a vida 
das nossas escolas, pois todos, directa ou indirectamente, fazem 
parte dela. 
Em nome da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento 
desejo a toda a Comunidade Educativa Boas Festas e um Bom 
Ano 2009. 

Emanuel Vilaça 
Presidente da C.A.P. 

folha.informativa@aefp.pt 

 POSTAIS DE NATAL 
 
 Escola Básica 1 de Carvalhal - Turma 2 
 

 
XÉNIA 4º ANO 

 

 
RITA 4º ANO 

 

 
MARGARIDA 1º ANO 

 

FILIPE 4º ANO 

Recebemos uma selecção de postais alusivos à época 
que vivemos, dos meninos da turma 2 do primeiro ciclo 
da EB1 de Carvalhal. Associamo-nos a eles nos votos de 
felizes festividades para todos os nossos alunos e para as 
suas famílias. 
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ECO-NATAL :  O Natal em Tempo de Crise. 
 

 
 
 Os alunos do 9º ano de escolaridade, turma A e a professora 
Paula Rito de Educação Visual, apresentaram e expuseram no 
átrio do primeiro andar do edifício nascente algumas 
propostas para um Natal Ecológico. A iniciativa visou educar 
para o consumo moderado tendo em conta a época de crise 
económica e ecológica. Pressupondo as consequências 
terapêuticas das actividades manuais e a necessidade de 
aprender a gerir o tempo, tendo em conta as inúmeras 
possibilidades e modos de  o perder, a turma sugeriu algumas 
actividades de reaproveitamento de materiais usados, 
transformando-os em objectos apelativos e genuínos. Os 
princípios da reutilização e da reciclagem dos materiais 
rejeitados nesta época de consumismo um tanto perverso, 
podem orientar para a modificação de hábitos e para a 
redução dos desperdícios.  Não deve perder-se de vista a 
ideia fundamental, quase sempre esquecida, segundo a qual, 
neste período de festas familiares, conta mais o carinho e a 
presença do que o número de prendas. Os objectos em 
exposição são objectos de afecto: é essa a sua riqueza. De 
afectos não há crise pois a sua fonte não esgota. É preciso 
dar a voz à ‘economia do coração’. Esta é uma questão 
ecológica suprema. Com esta actividade e com a sua 
motivação solidária, os alunos do 9º A desejam Festas Felizes 
a todos os elementos da Comunidade. 
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  Este documento, adoptado pela ONU, em 10 de Dezembro de 1948, 
numa época em que o mundo tinha saído de uma guerra de dimensões 
nunca vistas, pretendia ser um grito à humanidade, cujo eco se fizesse 
ouvir nos quatro cantos do mundo. As pessoas deveriam, de uma vez por 
todas, despertar para o ideal comum e esforçarem-se através da educação 
e do ensino, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adopção de medidas de carácter nacional e internacional com vista à sua 
observância universal e efectiva.  
 No nosso dia-a-dia atarefado lembramo-nos da mensagem que a 
Declaração encerra? O mundo, 60 anos depois, continua envolto em 
injustiças, em conflitos desmedidos, em ambições desmesuradas, em 
atropelos cegos, o egoísmo ganha terreno e o ser humano circula numa 
azáfama sem tempo para respirar ou simplesmente indiferente ao que o 
rodeia… 
   Vale a pena mudar! Cabe a cada um de nós fazer o bem sem olhar a 
quem, deixar um palavra de alento a quem nos procura, um sorriso e 
estender a mão ao nosso semelhante. Alguém, nem sempre lembrado, o 
fez para bem de milhares de pessoas, durante a Segunda Guerra Mundial: 
 

ARISTIDES DE SOUSA MENDES 
 

 

Os manuais escolares são omissos quanto à 
pessoa de Aristides de Sousa Mendes, mas se 
houve alguém que lutou pela defesa dos direitos 
humanos foi este homem! 
Nascido em Cabanas de Viriato em 19/07/1885, 
pertencia a uma família aristocrática, católica, 
conservadora e monárquica. Licenciou-se em 
Direito, na Universidade de Coimbra e 
enveredou pela carreira diplomática. Após 
quase 10 anos de serviço na Bélgica, Salazar 
nomeia Aristides para Cônsul em Bordéus. 

 Recusando seguir as ordens salazaristas, concedeu vistos a refugiados de 
todas as nacionalidades que desejavam fugir de França, em 1940, ano da 
invasão alemã. Aristides salvou dezenas de milhares de pessoas do 
holocausto! Salazar ordenara a todos os cônsules portugueses, 
espalhados pelo mundo, que recusassem conferir vistos a pessoas de 
nacionalidade indefinida ou contestada, a judeus expulsos do seu país de 
origem ou onde eram cidadãos.  
   Já no final de 1939, Sousa Mendes tinha desobedecido às instruções do 
seu governo e, emitido alguns vistos. Antes da chegada das tropas 
alemãs, milhares de refugiados chegam a Bordéus e afluem ao consulado 
português desejando obter um visto de entrada para Portugal e para os 
EUA.  
  Aristides decide entregar um visto a quem o pedisse, independentemente 
da nacionalidade, raça ou religião. Acabaria por ser demitido das suas 
funções no consulado. Ao chegar a Portugal, no Verão de 1940, fica 
privado do seu emprego diplomático por um ano, por perder metade do 
seu salário, perdeu o direito de exercer a profissão de advogado e a sua 
licença de condução, emitida no estrangeiro, é-lhe retirada.  
 Aristides de Sousa Mendes acabaria por falecer em 03/04/1954, muito 
pobre, no hospital dos Franciscanos em Lisboa. Apesar de todas as 
contrariedades, nunca se desviou dos objectivos que traçara. As pessoas 
salvas por Aristides contabilizam cerca de 30 mil, dos quais 10 mil eram 
refugiados de confissão judaica. 
   Salazar não perdoara a sua desobediência mas numa época tão 
conturbada devemos todos curvarmo-nos perante estes actos de justiça e 
humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

Helena Serra,  
Professora de História  
Clube do Património 

21-11-2008 
 

A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS 
 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 60 
anos no dia 10 de Dezembro deste ano e os seus diversos 
artigos apregoam ao mundo e à família humana os seus 
direitos iguais e inalienáveis, nomeadamente a liberdade de 
expressão, de pensamento, a luta pela igualdade e o 
respeito por todos.  
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