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Evocação a Ferreira de Castro na Fundação Engenheiro António de Almeida 

No  âmbito das comemorações do centenário de vida literária de Ferreira 

de Castro, a Fundação Engenheiro António de Almeida, sediada no Por-

to, promoveu uma semana de atividades culturais e literárias em homenagem a 

este escritor. O Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro foi convidado a parti-

cipar nesta iniciativa na sessão inaugural que decorreu no dia 13 de outubro. A 

diretora do Agrupamento, Ilda Ferreira, deu início à sessão com um vídeo acerca 

das diferentes atividades desenvolvidas pelo Agrupamento no âmbito das come-
morações do centenário. Seguidamente, os alunos do 12.º ano do Curso de Ciên-

cias e Tecnologias, animaram a sessão com a leitura expressiva de excertos de 

diferentes obras de Ferreira de Castro, uma interpretação musical de melodias 

tipicamente brasileiras e uma dança inspirada n’ A Selva, obra-prima deste escri-

tor, dando o mote à conferência, proferida pelo Professor Doutor Pedro Calheiros 

“Ferreira de Castro – do crepúsculo naturalista ao entardecer Neorrealista. Atua-

lidade da sua vida e obra exemplar”. 
O Agrupamento participou ainda na exposição comemorativa desta data com os 

artigos da linha gráfica inspirada em Ferreira de Castro e com livros do e sobre o 

autor. 

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro  www.aefcastro.net  | setembro/outubro 2016 

Participação do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro na Conferência  
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Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro no International Summer Forum, em Menden - Alemanha 

A  aluna Ana Rosa Fernandes Coelho, do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro – Oliveira 

de Azeméis, foi uma das sete alunas que integrou a delegação portuguesa que participou 

no Internacional Summer Forum em Menden (Alemanha), sob coordenação da European Youth 

Parliament Germany (EYP Germany) 

O Internacional Summer Forum Menden 2016 foi presidido por Albert Reverendo Mascort (ES) e 

teve como tema “Responsability for Europe’s  Youth”. Este fórum reuniu cerca de uma centena 

de jovens, com idades compreendidas entre os 16 e os 26 anos, de 28 países europeus que, orga-

nizados em várias comissões, refletiram e discutiram vários tópicos da atualidade europeia e in-

ternacional, usando como língua comum a língua inglesa. 

 

A aluna Ana Rosa relata desta forma esta experiência única:  

 

A minha experiência no Fórum internacional de Verão da EYP -  Menden 2016 

“Antes de partir não conseguia parar de pensar na tão promissora semana que me esperava, tinha altas 

expectativas para Menden, porque sendo esta a minha segunda participação num evento do EYP, já con-

tava com momentos de alta qualidade. 

“Educação” foi o tema destinado para a comissão que integrei. Assim, durante a semana, fomos discutin-

do, em grupo, entre outros aspetos, a filosofia e as lacunas dos sistemas de educação ocidentais. 

De registar que, para além dos trabalhos em Comissão, decorreram duas assembleias gerais, onde foram 

apresentadas e discutidas as resoluções de cada comissão. Posso dizer, orgulhosamente, que a resolução 

da minha comissão foi uma das aprovadas em assembleia!  

Esta experiência foi muito rica a todos os níveis, visto que a semana foi muito mais que o trabalho árduo, 

também houve momentos de diversão e aprendizagem informal, desde workshops interessantíssimos a 

festas animadas,  jogos muito divertidos e conversas espetaculares entre ingleses, turcos, finlandeses, sue-

cos, holandeses, portugueses, espanhóis, russos, checos … 

No regresso, no aeroporto de Dortmund, para além do cansaço extremo e das saudades de um bom baca-

lhau com natas, havia dois sentimentos que claramente predominavam: satisfação e gratidão. Não podia 

estar mais grata por ter passado uma semana cheia de tantas emoções e na companhia de pessoas tão 

interessantes, que não encaixam no cliché de “jovem” que estamos habituados a encontrar no dia-a-dia. 

Encontrei jovens com opiniões riquíssimas sobre o mundo que nos rodeia, jovens que veem mais além, 

que lutam por um futuro melhor e mais brilhante e que não se contentam só com a ideia generalizada de 

“deixar os grandes fazer o trabalho importante”, mas que anseiam que seja dada mais importância às suas 

ideais em relação à resolução de certos problemas que a humanidade enfrenta atualmente. Posso dizer 

que já estive numa sala com pessoas de 28 nacionalidades e que fiz amigos por toda a Europa.  

Ficha Técnica 
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Delegação portuguesa em Menden  

 Considero absolutamente importante a 

participação de jovens portugueses neste 

tipo de iniciativas, que nos fazem pensar no 

mundo que nos rodeia e a querer torná-lo 

mais humano, mais feliz, um lugar melhor 

para todos. 

Menden 2016 foi uma experiência absoluta-

mente espetacular!” 

 
Ana Rosa Coelho  aluna do  

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro 
 
 

A Prof.ª Responsável pela Delegação Portuguesa 
Ana Paula Azinheira 
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Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro no CERN, em Genebra - Suiça 

En tre os dias 6 e 10 de Setembro, um grupo de alunos do Curso de Ciências e Tecnolo-

gias  do 11º ano da Escola Ferreira de Castro visitaram Genebra no âmbito das disciplinas 

de Física, Química, Biologia e Geologia. 

O foco da viagem foi o CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), centro de investi-

gação europeu, sediado na Suíça, onde se encontra o maior acelerador de partículas do mundo 

e onde se reúnem grandes cientistas internacionais que investigam os grandes mistérios da Físi-

ca de Partículas. O grupo teve o privilégio de ser acompanhado por um investigador do labora-

tório e, ao longo da visita, foram explicados vários conceitos relevantes relacionados com o fun-

cionamento do acelerador, bem como feitas demonstrações interativas dos processos que nele 

ocorrem. A visita guiada contou também com a deslocação às instalações de LHC, a 60 metros 

de profundidade. 

No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, os alunos passearam pelo Jardim Botânico de 

Genebra, criado em 1817 e transferido em 1904 para a sua localização atual, o qual possui 28 hec-

tares de 

área e mais 

de 16 000 

espécies 

vegetais 

provenien-

tes de todo 

o mundo. 

Para além 

deste jar-

dim, alunos 

e professo-

res subiram 

ao Monte 

Salève, uma 

elevação 

com cerca 

de 1 100 m 

de altitude que, apesar de se encontrar em território francês, é um símbolo de Genebra e uma 

das montanhas mais estudadas do mundo, constituindo assim um privilegiado laboratório de ob-

servações nas áreas de geologia, botânica e paleontologia. Muitos foram os museus que se visi-

taram, dois dos quais o museu de História Natural de Genebra e o Museu de História de Ciências. 

O primeiro, além de manter em cativeiro uma curiosa tartaruga com duas cabeças (nascida no 

museu), possui uma grande variedade de exposições que abrangem áreas como a evolução hu-

mana, a flora e a fauna nativa e não nativa. O segundo expõe permanentemente uma coleção de 

instrumentos científicos raros do século XVII a XIX, recontando o passado científico de Genebra. 

Apesar do âmbito pedagógico, a viagem não deixou de ser um excelente motivo para conhecer, 

tanto o centro urbano como o núcleo histórico da magnífica cidade de Genebra. Os alunos visi-

taram sítios emblemáticos como Maison Tavel, o lago Léman e o famoso jato de água e ainda 

tiveram a possibilidade de assistir a uma visita guiada no Palácio das Nações Unidas. Após várias 

fotografias tiradas junto à “Broken Chair”, memorial que simboliza as crianças que perderam 

membros durante a guerra, vítimas das minas, seguiu-se a visita ao interior das instalações, mais 

precisamente a quatro das salas mais importantes dos edifícios onde foi possível entender me-

lhor o trabalho daqueles que lutam pelos direitos de todos os cidadãos do mundo. 

No final, todos concordaram que a viagem foi bastante enriquecedora e positiva, propiciando a 

aquisição de novos conhecimentos científicos, o convívio entre professores e alunos e a experi-

ência de viajar e descobrir diferentes realidades. 

A visita foi organizada pelas professoras Fernanda Gomes e Cristina Verde e pelo professor Ma-

nuel Alberto Pereira, contando com a presença dos professores Vitor Amorim e Teresa Resende. 

.    
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Erasmus+ no Agrupamento de Escolas Ferreira   

O 
 nosso Agrupamento está a participar num pro-

jeto europeu, integrado no programa Eras-

mus+, Ação Chave 2, que consiste numa parce-

ria estratégica com escolas da Polónia, 

da Grécia, da Itália e de Espanha. 

O título do nosso projeto é “We are all migrants of this world” e pretende-se partilhar experiências e boas 

práticas, bem como desenvolver competências linguísticas e relacionais abordando o tema das migrações 

nas suas múltiplas facetas ao longo dos cinco encontros europeus que se vão realizar nos anos letivos 

2016/207 e 2017/2018, a saber: 

Polónia – novembro de 2016: factos históricos relativos às ondas migratórias dos diversos países e análi-
se de suas causas e consequências. 

Portugal – abril de 2017: histórias de migrantes influentes e/ou famosos que tiveram/têm um papel im-

portante na sociedade. 

Grécia – outubro de 2017: análise das razões que levam as pessoas e emigrar de e para países europeus. 

Itália – fevereiro de 2018: discussão de factos históricos relativos às migrações e suas consequências. 

Espanha – abril de 2018: análise das políticas dos países envolvidos relativamente ao acolhimento de 

migrantes e de refugiados. 

No final, espera-se que os objetivos do projeto tenham sido alcançados e que todos 

os parceiros europeus sintam que a partilha foi profícua e que as aprendizagens re-

alizadas, não só a nível académico e profissional, mas também pessoal, lhes abrem 

novas portas numa Europa plurilingue e pluricultural onde cada um pode fazer a 

diferença na sua comunidade. 

Realizou-se um concurso para escolha do logótipo do pro-

jeto “We are all migrants of this world”, integrado no 

programa Erasmus+.  

De entre vários trabalhos apresentados pelas escolas dos 

países parceiros, Polónia, Itália, Espanha, Grécia e Portugal, o  logótipo vence-

dor foi o criado pela aluna Beatriz Arieiro do 9ºD. Parabéns à aluna e 
aos professores envolvidos no projeto.  

Dia Internacional da Paz  

No  passado dia 21 de Setembro, os alunos e professoras da escola EB1 de Santiago de Riba-Ul 
n.º1 (Ponte) comemoraram o “Dia Internacional da Paz”.  

Este dia foi celebrado com uma largada de pombas. Cada turma foi representada por uma pomba. 
Também foram elaborados crachás, símbolos da paz, cartazes e um painel coletivo, assim como vesti-
ram roupas brancas.   

Algumas turmas ouviram e entoaram o tema “Imagine” de 
John Lennon.  

Foi um dia muito divertido e pleno de 
emoção pois: “Não há caminho para a 
paz, a paz é o caminho!”  

Logótipo Vencedor 

Beatriz Arieiro  9ºD 
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O 
 Clube“ Vejo-me Grego Com es-

tes Romanos”  iniciou as suas 

atividades, no passado dia 6 de 

outubro, na sala 53. 

Nesta primeira sessão, os novos mem-

bros tiveram conhecimento de algumas 

atividades desenvolvidas no ano letivo 

anterior e  pintaram imagens relativas 

a elementos da cultura greco-romana 
para decorar o placard que será colo-

cado na BECRE.  

Esta sessão de boas-vindas foi encerra-

da com um pequeno lanche onde pre-

valeceram alimentos confecionados com ingredientes já conhecidos pelos roma-
nos (biscoitos de azeite e mel, figos, pêra e maçã secas, mel e compotas de fru-

ta). 

No passado dia 

27 de outubro, 

os 19 membros 
do Clube (alunos 

das turmas 5ºA e 

B, 6º A e D) 

acompanhados 

pelos professo-

res Albino Mar-

tins, Alice Ma-
tos, Dulce Costa 

e Emília… visita-

ram o Museu Mo-

nográfico e as 

Ruínas de Co-

nímbriga.  

Apesar do sol tó-

rrido, os alunos 

mostraram-se muito interessados não só na observação dos vestígios romanos, no 

registo escrito das explicações do guia como também no esclarecimento das dúvi-

das/ questões colocadas ao guia. 

No dia 10 de novembro e após uma pesquisa sobre S. Martinho, a origem da pala-

vra “magusto” (origem duvidosa, talvez do latim ustus, -

a, um, particípio de uro, urere, queimar) e da palavra 

“castanha” (latim castanea, -ae) não faltaram as castanhas assadas. 

JI do OUTEIRO EM AÇÃO “Vejo-me Grego Com estes Romanos” 
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P 
ara comemorar o Dia Mundial da Alimentação e numa 

atividade de articulação entre o JI e o 1º Ciclo, a 14 

de outubro, as nutricionistas, Joana e Sílvia da Co-

missão de Melhoramentos Pró-Outeiro, propôs, de 

uma forma lúdica, a Roda dos Alimentos, lembrando a toda a 

comunidade escolar a importância de uma alimentação sau-

dável. As crianças puderam, elas próprias, elaborar o seu lan-

che saudável. 

Na atividade “Concertos Mágicos” as crianças foram sensibili-

zadas para o mundo da música, conheceram diferentes instru-

mentos, sons, tons e melodias... A convidada Ana Marta pro-

porcionou às crianças a descoberta de um instrumento musi-

cal: o clarinete.  

A 25 de outubro, o JI de Outeiro foi conhecer o Arquivo Muni-

cipal e descobrir como se faz o papel. Foi uma manhã para 

explorar, manipular e valorizar a importância do papel e sua 

reciclagem.  

O JI de Outeiro, em articulação com os alunos do 1º ciclo da 

EB1 de Outeiro, festejou, a 31 de outubro, o Halloween com 

muita fantasia e convívio, num lanche adequado ao momen-

to, cheio de criatividade e imaginação, o Monstruoso Lanche 

das Bruxas. 

JI do OUTEIRO EM AÇÃO 

 

N 
o passado dia 29 de outubro, pelas 20 

horas, decorreu a entrega do Prémio Es-

colar Ferreira de Castro na sede do gru-

po cultural e recreativo de Ossela. De 

acordo com o regulamento do prémio, 

foram premiados dois alunos do 4.ºano de escolari-

dade, um do sexo masculino e outro do sexo femi-

nino, Tiago José Gomes Marques e Sara Almeida 

Gomes. 

Este acontecimento tem vindo a acontecer há vá-

rios anos, sendo recordado o escritor Ferreira de 

Castro. Pretende-se com este prémio incentivar os 

alunos para o sucesso escolar através da leitura, 

escrita e exploração de obras do referido escritor. 

Este prémio resulta de uma parceria entre o Centro 

de Estudos Ferreira de Castro, A DGEstE do Centro 

e o Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro. 

Prémio escolar escritor ferreira de castro 
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No  dia 28 de Outubro a 

Desfolhada no Senhor da 

Campa foi um grande momento 
de convívio intergeracional e en-

tre os JI de Cruzeiro, Outeiro, La-

ções e EB1 da Ponte e Lações, do-

minado pela alegria e entusiasmo 

de todos os participantes. O gru-

po musical convidado para animar 

a noite foi o Grupo de Cantares 
do Museu Regional de Cucujães, 

que a todos desafiou para dar um 

pezinho de dança. Todos os pre-

sentes puderam deliciar-se nas 

barraquinhas com os sabores do 

outono.  

 

Comemorámos o dia do animal 

Visitando o Canil Municipal, 

e com muito carinho 

Aos cãezinhos fizemos um miminho. 

 

Se um cão queres salvar 

O canil deves visitar, 

muitos cãezinhos te esperam 

Para poderes adotar. 

Comemoração do Dia Mundial do Animal  

 

Todos juntos com os nossos idosos 

convivemos em harmonia, 

aprendemos a ser generosos 

como uma verdadeira família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a nossa mão 

fizemos bolinhos 

e com emoção 

recebemos beijinhos!  

Encontro intergeracional  

Desfolhada  

JI Vermoim 

JI Vermoim 

 

Pa rabéns aos escritores que 

provaram mais uma vez que 

"De pequenino se torce o pepino". É grati-

ficante ver os nossos trabalhos publicados 

e sabermos que muitas crianças no país 

vão poder lê-los. Parabéns também a ou-

tros alunos da turma do 2.ºano da EB1 da 

Ponte que, tendo igualmente se esforça-

do, não viram ainda os seus trabalhos pu-

blicados. Mas quem sabe numa próxima!? 

O importante é que com estes passatem-

pos exercitamos a escrita de forma diver-

tida.  

Passatempo Clube Fantástico 
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En 
quanto centro de aprendizagem, crescimento e educação, a escola não 

pode ser meramente um edifício. Deve ser sim um espaço acolhedor, 

saudável, e seguro, onde as crianças encontrem o ambiente e os recur-

sos necessários para o seu crescimento. Neste sentido, todo o contri-

buto dirigido à melhoria do espaço e dos recursos escolares, é um investimento no futu-

ro das nossas crianças, no seu crescimento e aprendizagem saudáveis.  

A EB1 n.º1 de Santiago de Riba Ul - Ponte gostaria, por isso, de deixar o seu sincero 

agradecimento pelo apoio prestado pela Associação de Pais, Junta de Freguesia e Autar-

quia na melhoria das instalações da nossa escola. Desde logo, a substituição do telhado, 

há muito pedida, que punha em causa a saúde dos alunos devido à excessiva humidade; 

também a pintura do espaço exterior que tornou o recreio mais agradável, inspirando 

um sentido de zelo pelo edifício; e ainda a oferta das tintas necessárias para a reabilita-

ção do interior. Por fim, gostaríamos ainda de demonstrar o nosso apreço pelo apetre-

chamento de uma das salas com um quadro interativo, um recurso que será certamente uma mais-valia.  

Enquanto pais, professores e educadores, contribuições desta natureza não passam despercebidas, refletem o 

interesse e preocupação pelo ambiente escolar, e pelo bem-estar das crianças que nele crescem e aprendem.  

Esperamos assim ter expressado a nossa estima pelo apoio prestado e os recursos disponibilizados, estando cer-

tos de que o maior agradecimento é o dos nossos alunos, filhos e educandos. 

EB1 da Ponte Agradece!  

O 
 JI do Outeiro envolveu as crianças e a 

comunidade em diversas atividades. No 

dia 13 de outubro associou-se ao movi-

mento “ A terra treme” com o objetivo 

de sensibilizar a criança para um fenómeno natural 

que pode acontecer a 

qualquer momento e 

preparar a criança 

para saber reagir em 

situações reais. 

Os alunos da EB1 de 

Santiago de Riba - Ul 

(Ponte), no dia 13 de outubro, pelas 10:30 realiza-

ram o exercício «A terra treme» e aplicaram os três 

gestos: BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR que estão 

largamente consensualizados entre a comunidade 

científica nacional e internacional como sendo a 

melhor resposta para nos podermos salvar em caso 

de sismo.  

A TERRA TREME foi um exercício que pretendeu 

alertar e sensibilizar a população sobre como agir 

antes, durante e depois da ocorrência de um sismo.  

Para além do exercício foram realizados trabalhos 

sobre os três gestos fundamentais que podem salvar 

vidas!  

A TERRA TREME   

A 
 27 de setembro, realizou-se uma ses-

são do ColorADD, na EB1 de Santiago 

de Riba-Ul, para os alunos do 4.º ano 

de escolaridade, promovida pela Câ-

mara Municipal de Oliveira de Azeméis. 

O código ColorADD é um Sistema de Identifica-

ção das Cores que procura garantir a total in-

tegração dos daltónicos. Pois “a cor é para 

todos!”  

Desse modo, foi feita uma sensibilização, ex-

ploração e rastreio ao daltonismo.  

Os alunos através de uns óculos específicos 

puderam “ver” e perceber como é que um dal-

tónico visualiza as cores e o mundo que o ro-

deia. Assim como receberam um kit com um 

livro e uma 

caixa de lápis 

da Viarco com 

o código Colo-

rADD.  

Os alunos gos-

taram bastan-

te desta ativi-

dade. O ras-

treio foi aplicado a todos os alunos de 4.º ano 

do nosso Agrupamento de Escolas. 

Projeto ColorADD  
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P 
ara “Aprende a descodi-

ficar o teu mundo” foi o 

tema definido pela In-

ternational Association 

of School Librarianship (IASL) pa-

ra o Mês Internacional da Biblio-

teca Escolar (MIBE). Para 2016, o 

Gabinete da Rede de Bibliotecas 

Escolares estabeleceu 24 de ou-

tubro como Dia da Biblioteca Es-

colar em Portugal. 

Para festejar o MIBE, a equipa da 

Biblioteca Escolar não podia dei-

xar de apresentar o seu programa 

com diversas iniciativas, das quais se destacam: o bibliopaper – QR Code com o intuito de 

promover a utilização da biblioteca e APPs em smartphone; exposições em articulação 

com professores de diferentes áreas disciplinares; exposições referentes ao autor em des-

taque – António Torrado; distribuição/disponibilização de marcadores de livros com men-

sagens secretas – 7 razões para (va)LER+; Palavras Estrambólicas, um concurso já conheci-

do,  relativamente ao ano escolar transato; Semana da Saúde Oral com sessões de hora do 

conto e cinema no sentido de se promover a literacia em saúde oral; e para assinalar o 

Dia Internacional da Animação uma sessão de cinema de curtas de animação, projetadas 

na Biblioteca. Também, neste mês, se iniciou a Hora do Conto para as crianças do Jardim 

de Infância e do 1.º ciclo do Agrupamento e a Formação de Utilizadores para os alunos dos 

2.º e 3.º ciclos, ensinos secundário e pro-

fissional promovendo a autonomização do 

uso da biblioteca física e do catálogo on 

line e da sua utilização para auxiliar a 

uma correta referenciação bibliográfica. 

Num evento aberto a toda a comunidade 

escolar, resultante de uma parceria entre 

a Biblioteca Municipal e as Bibliotecas Es-

colares de Oliveira de Azeméis e com o 

apoio da Casa-Museu Regional, no dia 25 

de outubro, festejou-se o dia da biblioteca 

escolar com a apresentação da obra de 

Ferreira de Castro “As Maravilhas Artísticas do Mundo” pelo Prof. Mário Luís Ferreira, se-

guida de debate. Foi ainda inaugurada a exposição «As Maravilhas Artísticas de Ferreira de 

Castro» que esteve patente ao público até 31 de outubro. 

MIBE – Outubro 2016 
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Vamos (va)Ler+  

1400  euros para o ano 2016/2017 foi o montante total do apoio financei-

ro atribuído à Biblioteca Escolar,  no âmbito da proposta apresentada para o de-

senvolvimento do Projeto aLeR+, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura em 

parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares 

Continua-se, assim, a integrar a Rede Nacional de escolas aLeR+ pelo terceiro 

ano consecutivo. 

O projeto visa promover a criação de uma cultura de leitura na comunidade edu-

cativa, através do mote Vamos (va)Ler+, que induz a mensagem de que quem lê  

mais, sai mais valorizado. Espera-se continuar com o apoio de todos para o suces-

so do projeto. Vamos (va)Ler+. 

A 
 professora Cláudia Valinho desafiou os 

alunos de espanhol (7.º ACD, 10.º E, 11.º 

E) a construírem uma caravela a partir 

de materiais reciclados no âmbito da co-

memoração do dia da Hispanidade, 12 de 

outubro, data da chegada de Cristóvão Colombo à 

América no ano de 1492. 

Os trabalhos realizados estiveram a votos e em expo-

sição na Biblioteca Escolar e na rede social do face-

book.  A sessão de entrega de prémios do concurso 

“Caravelas Recicladas” decorreu a 27 de outubro 

sendo premiadas as alunas Ana Carolina Martins (1.º lugar), Mónica Bastos (2.º lugar) e 

Mariana Domingues (3.º lugar). 

Concurso “Caravelas Recicladas”  
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F antasminhas, vampiros, bruxas, zombies e outras criaturas saíram à rua … na noite 

de 28 para 29 para comemorar um Halloween cheio de “doçuras e algumas traves-

suras”. 

Quanto mais sobrenatural e fantástico, melhor. Por toda a escola, muitos alunos se inspi-

raram e vieram de porta em porta até à Ferreira e pediram doces travessuras.  

Este é um momento cultural e festivo muito esperado pelos alunos no Agrupamento de Es-

colas Ferreira de Castro.  

A tradição anglo saxónica, data dos anos ancestrais dos bravos Celtas nas ilhas Britânicas. 

Embora tenha sido popularizada pelos Estados Unidos, esta é uma tradição celta que nos 

faz recuar num tempo longínquo da nossa velha Europa – o tempo em que os druidas, ma-

gos, feiticeiras e curandeiros celebravam o "fim do solstício de verão". Este povo acredita-

va que, com o cair das noites de Inverno, os espíritos voltavam para as suas casas para pe-

dir comida. Os vivos faziam fo-

gueiras, esculpiam lanternas com 

rostos em abóboras, usavam más-

caras na rua e deixavam alguns 

“treats” para adoçar os espíritos. 

Na Ferreira recriou-se o ambiente 

celta do All Hallows Eve  com to-

do o esplendor e criatividade, e 

nada faltou – dos rituais de dança 

às mais imaginativas máscaras e 

disfarces. O cenário da escola 

vestiu-se de um “horror” artístico 

e fantástico que animou a noite 

de alunos, professores, pais e en-

carregados de educação, assis-

tentes operacionais entre outros 

acompanhantes. 

O espírito de festa e alegria veio, 

de facto, visitar a Ferreira de 

Castro na noite de 28 de outubro 

e por cá ficou. Sim, porque o po-

vo bravo da Ferreira tem uma 

“costela” celta na sua forma de ser e de viver a escola. 

As “witches” da Ferreira de Castro agradecem a todos os Spooky Ferreinhas pela noite má-

gica. 

Não há “trick” sem “treat” na Ferreira de Castro!  
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D 
ecorreu no passado dia trinta e um 

de outubro, no Agrupamento de 

Escolas Ferreira de Castro, a pri-

meira edição do Dia da Jornada do 

Desporto Escolar. Esta englobou a realização 

de diferentes atividades desportivas (corta-

mato escolar, torneios de futebol, voleibol e 

ténis de mesa), demonstrações de judo, bas-

quetebol e de ginástica artística e de trampo-

lins, palestras com atletas de alta competi-

ção (atletas de basquetebol da União Despor-

tiva Oliveirense e de voleibol do Sporting Clu-

be de Espinho) e ainda rastreios de saúde di-

namizados por alunos da Escola Superior de 

Enfermagem. Neste evento, que também 

contou com a participação dos alunos do 

quarto ano do Agrupamento de Escolas Fer-

reira de Castro, decorreu com uma boa ade-

são às diferentes atividades e os participan-

tes demonstraram entusiasmo e empenho na 

realização das suas provas de forma a tentar 

obter o melhor resultado 

possível. Segundo o Coor-

denador da Área Discipli-

nar de Educação Física, 

professor Nuno Guerra, 

foi uma iniciativa de su-

cesso que permitiu a con-

secução dos objetivos 

previstos: divulgar as bo-

as práticas desportivas do 

agrupamento, promover 

um estilo de vida saudá-

vel, promover o gosto pe-

la escola e pelas ativida-

des escolares e estimular 

a felicidade pessoal para todos os elementos da comunidade escolar. Refira-se que esta primei-

ra edição da Jornada do Desporto Escolar culminou com um Treino funcional destinado a pro-

fessores, assistentes técnicos, assistentes operacionais e encarregados de educação.  

Dia da Jornada do Desporto Escolar  


