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EDITORIAL – Informação!? 
 

Só para informar … 
Porque será que os aspectos menos positivos se tornam 
facilmente notícia? Andaremos ávidos de desgraça ou 
esquecidos de que ainda se fazem muitas coisas boas? 
Não posso deixar de me entristecer com títulos figurados em 
textos supostamente informativos, cheios de verdades parciais 
misturadas com factos de cuja autenticidade duvido. Títulos 
e/ou textos que visam exclusivamente induzir o leitor em erro, 
levando a criar uma realidade virtual cheia de dramatismo. 
Esta é, infelizmente, a realidade da informação que 
consumimos. Esta é a informação que vende jornais e faz 
audiências. É, na minha perspectiva, extremamente 
preocupante o poder dos media nesta nossa sociedade da 
informação. Não porque seja adepto de uma imprensa 
condicionada, mas porque me preocupo com a qualidade de 
tudo o que é feito à medida de um “consumidor médio”. A 
informação é um bem precioso que nos permite exercer 
direitos e deveres de cidadania, mas que não é compatível 
com produções a metro ou ao quilo. 
 
« Em 2009/2010 a nossa escola foi a que mais se 
distinguiu no âmbito do Desporto Escolar, na 
área de abrangência da Direcção Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo.  Depois de, no ano 
anterior, o nosso aluno Nelson Nunes ter sido 
distinguido com o prémio de Aluno do Ano, 
recebemos, agora, o prémio de Escola do Ano» 
 
Fomos recentemente vitimados por uma qualidade de 
jornalismo que veio reforçar a minha preocupação. Um jornal 
de tiragem nacional decidiu consagrar-nos um momento de 
glória com base numa ocorrência que está longe de interessar 
ao país, mas que, devidamente apimentada, sempre dará para 
preencher uma página e ajudar a vender o papel. Todos sabem 
que na Escola Básica e Secundária há mais de mil alunos e 
que não é comum os alunos agredirem fisicamente os 
funcionários. Ou será que fomos notícia por nos encontrarmos 
numa situação invulgar?! 
Finalmente, a cereja lá caiu em cima do bolo! O Notícias do 
Bombarral (que muito prezo e respeito), achou que não poderia 
vir uma tal notícia num jornal nacional sem que o local se 
referisse ao assunto e, a partir daquela, redigiu a sua própria 
notícia que termina com a informação ao leitor de que mais 
tarde contactaria os responsáveis da escola. 
Em 2009/2010 a nossa escola foi a que mais se distinguiu no 
âmbito do Desporto Escolar, na área de abrangência da 
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Depois de, no ano 
anterior, o nosso aluno Nelson Nunes ter sido distinguido com 
o prémio de Aluno do Ano, recebemos, agora, o prémio de 
Escola do Ano. 
 

equiparedaccao@aefp.pt 

O “Pão-por-Deus” 

Sem o rigor de uma investigação em fontes fidedignas, parto da 
ideia de que depois do terramoto de 1755, ocorrido precisamente no 
dia 1 de Novembro – Dia  de Todos os Santos, na tradição católica 
– as crianças afectadas pela tragédia, pediam pão, “por amor de 
Deus”, por necessidade extrema, nas zonas menos afectadas da 
região de Lisboa.  
A data do evento terá permitido prolongar a memória desta situação 
e, por isso, foi-se difundindo o hábito de, nesse dia, de manhã, as 
crianças pedirem o “pão-por-Deus”. Pedia-se pão e era pão que se 
recebia, entre outros bens de primeira necessidade. Porém, se 
imaginarmos que eram muitas as crianças a pedir, na fase mais 
complicada, seria natural que nas casas onde se dava se gerasse 
irritabilidade por causa de tanto pedinte. Por isso, muitas crianças 
eram afastadas com um pau. Ficou então o dito: “Pão-por-Deus, de 
paus às costas livre-nos Deus”. 

 
 

Esta tradição não se perdeu e por toda a Região Oeste as crianças, 
em pequenos grupos passam a manhã a bater às portas, não por 
necessidade mas por razões de ordem cultural. Também por isso, o 
que se recebe não é pão mas, basicamente, guloseimas.  

(continua) 
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Aqui fica um tópico que não vende jornais mas que nos enche de 
orgulho e … que juro que é verdade! 
 

 
 
Para terminar, quero manifestar a minha satisfação pela entrada da 
nossa Folha Informativa em mais uma série, aproveitando para 
apelar à participação de todos na divulgação do muito (e bom!) que 
se vai fazendo no nosso Agrupamento. 

Emanuel Vilaça 
Director do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

(continuação)  

Conjunturalmente, talvez muitas crianças, precisem tanto 
como aquelas do pós-terramoto. Quem sabe, por isso 
mesmo, muitas se sintam afastadas pelo medo de umas 
“pauladas”. Pode ser que Deus ainda nos livre desses 
senhores abastados para quem os pobres são um 
obstáculo, apesar de não pedirem mais do que aquilo que 
seria seu por direito (um dos princípios básicos da justiça). 
O “pão-por-Deus”, em algumas regiões do País designa-se 
apenas por “pedir os Santos”. E sei de um frase que se diz 
no Alentejo, bem diferente desta simples invocação de 
protecção divina: “Dê-me os Santos ou parto-lhe os 
cântaros”. Enfim, uma conjuntura mais pragmática!  
Valha-nos a tradição. 
Que seja possível continuar a sorrir com a beleza da 
algazarra infantil. 

Bombarral, Novembro de 2010 
Prof. Joaquim C. Silva 
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AGRADECIMENTO PÚBLICO: 
 
  Nós, os alunos da EB1 de A-da-Delgada ficámos muito 
contentes e admirados quando chegámos à escola no primeiro 
dia deste ano: tínhamos as salas e o hall de entrada pintados 
com cores muito alegres e bonitas. 

 
 Assim, vimos aqui agradecer a todas as pessoas e entidades 
que colaboraram para que nós tenhamos umas salas lindas e 
limpinhas, onde nos sentimos muito melhor  
  Agradecemos à Câmara Municipal do Bombarral os estores 
interiores novos e as latas de tinta branca; à Junta de Freguesia 
da Roliça pelo arranjo dos buracos das paredes e pela pintura 
dos tectos e paredes superiores; a uma mãe da Comissão de 
Pais, D. Sofia Assunção e às técnicas operacionais: Isabel 
Cipriano e Laura Correia pela pintura das outras paredes, das 
portas, dos móveis e por todo que fizeram com tanto gosto e 
carinho. 
  Mas a escola está bonita, porque nós também participámos… 
pintámos a entrada com os pés e mãos às cores e a professora 
Manuela concluiu nas paredes das salas, com a pintura de 
desenhos muito giros.  

 
  
 Foi mesmo: Um por todos e todos pela escola ! 
Um grande obrigado de todos nós…  

Os alunos da EB1 de A-da-Delgada 
Turma DLG2 

 

 
A Escola e O Turismo 

Sustentável 

 
O ano lectivo 2010/2011 é o segundo ano consecutivo que o 
nosso agrupamento conta com três turmas do Curso Profissional 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural. A empregabilidade que o 
sector possui constitui por certo um dos factores atractivos, já 
que o curso obteve um número de inscrições superior ao 
número de vagas disponíveis. Aqui se formam técnicos 
relacionados com o turismo em espaço rural, no qual sempre 
estará presente a questão ambiental. A actual importância dada 
ao património rural com as suas tão variadas vertentes como a 
cultural, a do edificado, a natural e a paisagística onde 
encontramos uma infinita riqueza. Nesta perspectiva de 
património encaixam-se as práticas do Turismo Sustentável, 
neste sentido, o tema aglutinador que no presente ano lectivo foi 
escolhido para as actividades do Curso TAR denomina-se 
“Turismo 360º”. Esta abordagem num vasto azimute prende-se 
com a necessidade de se fomentar a formação de técnicos de 
turismo em ângulos que no passado se consideraram 
“menores”, já que os dados dos últimos anos mostram-nos que 
a realidade turística do nosso país está em mudança, surgindo 
em força muitas alternativas ao “turismo sol e mar”. O perfil do 
turista que procura o turismo em espaços rurais é normalmente 
de maior exigência o que constitui uma necessidade acrescida 
em formar técnicos devidamente qualificados.  

Os cursos profissionais podem constituir uma via de 
entrada no mercado de trabalho mas possibilitam em 
simultâneo, aos alunos que desejem, o prosseguimento de 
estudos para o ensino superior. No presente ano lectivo, alguns 
dos alunos que concluíram no ano passado a sua formação 
técnica em Turismo Ambiental e Rural candidataram-se ao 
ensino superior com sucesso. 
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Visita de Estudo ao Museu Nacional de História Natural  
 
No dia 10 de Novembro os alunos da turma 10ºCT2 visitaram o 
MNHN, antigo edifício da Faculdade de Ciências de Lisboa, para 
visitar a exposição “A aventura da Terra”.  
Iniciamos o percurso com a visita ao anfiteatro e laboratório de 
química da faculdade de ciências, cuja construção data já do séc. 
XIX. Este local impressiona pela beleza e pela acústica. 
Seguimos para a exposição interactiva “A Física nos dias de 
hoje”, onde todos puderam realizar experiências explicativas de 
dezenas de fenómenos terminando a primeira parte na visita à 
sala de jogos matemáticos. Após um breve almoço visitámos o 
objectivo principal da nossa viagem, a exposição “A aventura da 
Terra”, onde realizámos uma viagem no tempo recuando 15 000 
milhões de anos, até ao momento inicial do Universo. 

  
Ao longo da visita foram destacados os momentos mais 
marcantes da origem do nosso sistema solar, da formação da 
terra e da lua bem como do aparecimento da vida e da sua 
evolução até aos dias de hoje. De destacar que nesta exposição 
está patente o mais famoso meteorito do nosso país, o meteorito 
do Alandroal, caído neste concelho no final do séc. XIX. 
Seguiram-se os Museus Bocage, Mineralogia, Minas da 
Panasqueira e Dinossaúrios. Terminámos no Jardim Botânico, 
cansados mas satisfeitos por um dia bem passado. 
Regista-se muito positivamente o excelente comportamento e o 
interesse que os alunos demonstraram ao longo de toda a visita. 

Profs.. Carlos Monteiro e António Bispo 
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PÁGINA DAS CIÊNCIAS 

Achámos que este dia foi maravilhoso e gostávamos que este dia 
voltasse a acontecer.  
 

Com a professora Diana aprendemos 
Com o leite a fazer queijo, 
Agora o que queremos 
É agradecer com um beijo. 
 

Obrigada professora Diana 
Pelos queijos saborosos, 
Com eles temos feito 
Queijos saborosos. 
 

Quadras elaboradas pelos meninos do J. I. de Baraçais 
Mariana Monteiro 
EB1 de Baraçais 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO 
 

No dia 15 de Outubro, com a professora Diana, estivemos a fazer 
queijos frescos. Fizemos os queijos com: leite, coalho, água e sal 
para fazer a salmoura. 
Pusemos 5 litros de leite num tacho e 5 litros de leite noutro tacho. 
Depois os dois tachos foram ao lume, até ficar o leite ficar 
morninho. Quando o leite já estava morninho juntámos 75 gotas 
de coalho numa colher e misturámos no leite de cada um dos 
tachos. 
Ficou a repousar mais ou menos meia hora até ficar sólido e 
entretanto fomos ouvir uma história com a Fátima, com a 
professora Paula, com a professora Diana e com a professora 
Sílvia. 

 
A seguir eu e a minha turma cantámos uma canção para o jardim 
e para os meninos da professora Sílvia que se chamava “Uma vez 
uma pastora, larau-larau-larito”. A Fátima e os meninos do jardim 
ensinaram-nos outra canção. 
Quando voltámos à sala onde estavam os queijos a professora 
Diana, esteve a pôr sal em água para fazer a salmoura para os 
queijos ficarem a tomar o gosto do sal. Com o coador de rede, a 
professora Diana, a professora Sílvia e a Fátima estiveram a coar 
o líquido que se chama almiço. Quando o almiço já estava coado, 
alguns meninos pegaram na pasta da coalhada e puseram-na em 
formas e apertaram bem para escorrer e de seguida os queijinhos 
ficaram a descansar na salmoura. 
Depois quando foi a hora do almoço alguns de nós foram dar um 
beijinho e umas flores à professora Diana. 

 
Finalmente, no intervalo da tarde alguns meninos foram provar o 
queijo, que estava delicioso! 
 


