Chegamos ao fim do primeiro período do ano
letivo mais estranho das nossas vidas! Colocar as
máscaras, higienizar as mãos com álcool-gel, tentar
manter o distanciamento social recomendado, enfim,
todo um conjunto de pequenos gestos que nos eram
estranhos começam a normalizar-se nas nossas vidas. Já se sabe que a espécie humana é capaz do
melhor e do pior, mas, de uma forma geral, o nosso
melhor lado tem prevalecido. A esperança que a notícia da chegada das diversas vacinas acendeu tem
iluminado os rostos já fatigados destes longos meses, mas ainda não podemos abandonar os cuidados que tivemos até agora. Ainda é cedo para isso.
Não vamos permitir que agora, com a luz ao fim do
túnel à vista, todo o esforço feito tenha sido em vão…
A equipa da revista Escola Viva deseja a toda a
nossa comunidade escolar um Feliz Natal, e que
2021 seja tudo o que este ano que agora termina
não pôde ser. Até pró ano!

A Violência contra as Mulheres na Arte, Literatura e Música

12ºA: A TURMA ERASMUS+
contra a violência de género

Ocorreu, no dia 25 de novembro – Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as
Mulheres – um encontro online dos 5 parceiros envolvidos no programa Erasmus+, que vêm trabalhando desde o ano letivo anterior o tema da violência de género. A 5 escolas Erasmus+ que compõem este grupo representam outros tantos países: Letónia, Itália, França, Espanha e Portugal. A
Escola de Barroselas é a representante portuguesa. Aqui fica a resenha do desempenho da turma
12ºA, responsável pelo projeto.
A sessão teve início às 8h00 e o 12ºA foi o terceiro grupo a intervir. A turma preparou e protagonizou uma intervenção organizada em 5 momentos emblemáticos, que, conquanto apresentados
sempre em inglês, fazem questão de reservar para todos os leitores da «Escola Viva» os correspondentes textos também em português:
As boas-vindas foram dadas com uma performance cantada ao vivo, imediatamente stentada
pela correspondente contextualização e explanação.
Seguiu-se a projeção de um cartoon alusivo ao tema e correlativa análise do conteúdo estético e
simbólico.
O terceiro momento consistiu na apresentação do videoclip da canção «Medusa», executada em
português por Capicua e Valete, devidamente legendada em inglês, com a projeção da imagem da
figura mitológica que enforma o tema.
Quase a encerrar, a turma brindou os seus parceiros com um contundente Manifesto Anti- Violência, elaborado a partir do original «Manifesto Anti-Dantas», de Almada Negreiros.
Por fim, com o intuito de aferir a efeito do seu trabalho perante os seus pares, a turma lançou
aos colegas estrangeiros um conjunto de questões (quiz), através da plataforma Kahoot.
A sessão – e todo o trabalho prévio – destacou-se pela sua extraordinária relevância, não só a
nível da prática de competências linguísticas e de comunicação, como também, e sobretudo, ao
nível da cidadania interventiva, dada a premência e a atualidade do tema em apreço.
O desafio foi claramente bem-sucedido a todos os níveis e expressamente reconhecido pelos parceiros envolvidos.

A aluna Gisela Barbosa cantou o
tema musical e foi muito apreciada.
Vejam e oiçam, clicando na imagem

Português:
Esta canção, cantada em
várias línguas até porque,
infelizmente, a violência de
género é visível em todos os
países, reflete os sentimentos de numerosas mulheres
que já passaram por algum
tipo de agressão. Por esse
motivo vários testemunhos
de mulheres foram utilizados
na elaboração da letra.
Estas vítimas achavam
que conheciam a pessoa que
amavam, mas estavam muito
erradas. Os agressores apenas mostram quem são realmente quando têm a sua
"presa" segura.
Não é fácil ultrapassar a
humilhação, o medo e a insegurança a que as vítimas são
sujeitas diariamente por parceiros que vêm a violência
como algo prazeroso, mas há
ainda pessoas dispostas a
lutar, a reerguer a cabeça e a
voltar a viver.
Em suma, ainda há esperança. É possível acabar com
os dias negativos a partir do
momento em que nos apercebermos que quem nos
odeia, quem nos agride e
quem nos vê chorar e não faz
nada, não merece o nosso

Inglês:
This song, sung in several
languages because, unfortunately, gender violence is visible in every country, reflects
the feelings of numerous
women who have already experienced some type of aggression. For this reason several testimonies of women
were used to write the lyrics
of the song.
These victims thought they
knew the one they loved, but
they were very wrong. Agressors only show their true colours when they are sure that
their "prey" is secured.
It is not easy to overcome
the humiliation, fear and insecurity to which the victims are
subjected daily by partners
who see violence as something pleasurable, but there
are still people willing to fight,
to raise their heads and to
start living again.
In short, there is still hope.
It is possible to end negative
days from the moment we realize that those who hate us,
those who attack us and those
who see us cry but do nothing,
do not deserve our love.

A canção pretende representar
a situação de muitas mulheres vitimas de agressão que não esperavam serem vitimas de agressões,
sofreram mas tiveram a capacidade de superar. A canção inclui testemunhos de várias vitimas de
agressão.
Como consequência das agressões sentimentos como medo, insegurança, humilhaçao começaram a fazer parte da rotina diária,
sentem-se humilhadas e não compreendem este prazer do agressor
as ver magoadas.
Apesar desta traumantizante
experiencia e magoadas interiormente ganham forças para dizer
stop, retomar a sua vida da melhor
forma possivel!
A letra tem o objetivo de dar força a mulheres e vitimas de agressão em geral, mostrar que apesar
de parecer dificil sair do dominio
do agressor elas são fortes e capazes, têm força para retomar a sua
vida sem eles e que mesmo sem
eles podem ser felizes!
Música original "love to hate
me" é do grupo Blackpink, as adaptações foram feitas pela aluna Gisela Barbosa

(as partes anegrito representam as partes
escritas e adaptadas)
kinda sad that you always been like that
see me crying and you like that
I lost all my senses and I saw stars
Vouz les vouz dominer mon existence
Je ressens de l'humiliation
Au revoir a toi, je ne t'aime pas
Negative days negative nights
why you wasted all your time?
I can't relate, can't understand
No no no drama in my life
wake-up yeah, make up maybe,
I need you nah...I said stop late
Crying nah... working, busy
You ain't worth my love if you only love to
hate me
love lllove...
how you love to hate me?
...
Aconteceu não estava à espera
o cordeiro despiu a pele e o lobo apareceu
dor e insegurança assombraram o meu
"eu"
Negative days negative nights
why you wasted all your time?
I can't relate, can't understand
No no no drama in my life
You ain't worth my love if you only love to
hate me
love lllove...
how you love to hate me?
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Violência de Género

Cartoon “Women Ladder” - Elena Ospina

PORTUGUÊS:

Apesar de algum progresso fruto do trabalho árduo e da luta das mulheres, este tipo de sistema ideológico sórdido, vil e aviltoso ainda constitui os alicerces da nossa sociedade, ainda turva
e deturpa o pensamento e ação de muitas pessoas, inclusive mulheres.
Outra característica que ressalta à vista,
relativa ao rosto da mulher, é o formato dos lábios. Estes são uma evidente manifestação de um

O cartoon é a voz do inconformismo, da
rebeldia e do pragmatismo. É, sobretudo, a arma
daqueles que lutam pela liberdade, igualdade,
justiça e verdade. A simplicidade, a profundidade, o humor e a crítica expressa através deste
tipo de arte transcende barreiras como a nacionalidade, a língua, a etnia, a religião, a classe social e o género. O cartoon apresentado, intitulado “Women Ladder”, da autoria de Elena Ospina,
é um exemplo perfeito disso.
Ora, atendendo ao título e à componente
icónica do texto, instantaneamente, somos conduzidos para o tópico violência de género. Numa
primeira análise, distinguimos facilmente dois
elementos principais, o rosto feminino humilhado e prostrado, em forma de escada no sentido
descendente, pisoteado por os membros inferiores que trajam vestes formais masculinas. As-

grito inaudito, de um brado sofrido, de um clamor

oprimido. Deste modo, na nossa opinião, a autora
pretende aludir para a voz e o testemunho de todas aquelas que sofrem e são silenciadas, por vezes, até culpabilizadas. No mesmo sentido, o traje
formal associado ao homem, é símbolo do poder
e da elite dominante, sendo uma representação
possante do patriarcado. Dito isto, podemos concluir que a supressão das lutas feministas é crucial para este grupo de varões pertencente ao topo
da pirâmide social, uma vez que garante a continuidade do poder e a sua hegemonia.

Por fim, o movimento do homem pode ser
analisado segundo duas perspetivas que se complementam. Em primeiro lugar, a caminhada gradual e destrutiva do homem sobre o corpo feminino, a qual traduz, passo a passo, a amplificação
da sujeição, humilhação e

sim, esta é a clara representação da supremacia

redução da mulher. Por outro lado, dando

do homem e da consequente subjugação da mu-

ênfase à deslocação no sentido descendente,

lher.

ocorre-nos que o cartoon poderá, igualmente, eviPor outro lado, o rosto feminil alvo e pu-

ro, aparece em antagonismo/choque/ colisão/
contraste com o fundo escuro e sombrio. Qual o
significado deste contraste? Porque a autora
confere também esta obscuridade ao cabelo da
mulher? Porque a escuridão conspurca o límpi-

denciar o início da decadência e rutura de um sistema social opressor e injusto e, por conseguinte,

os primeiros passos em direção à igualdade. Mudança esta que é resultado da persistência e até
da entrega da própria vida por muitas camaradas.
Assim, cabe-nos a todos continuar esta luta.

do? Talvez tenhamos de recuar no tempo para o

Dito isto, concluímos com uma citação da

compreender. Ao longo de toda a história da hu-

escritora, filosofa, ativista e feminista francesa

manidade, a violência contra a mulher foi norma-

Simone de Beauvoir, “Que nada nos defina, que

lizada, a misoginia foi cultivada, o machismo

nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa

enraizou-se e o patriarcado floresceu.

própria substância, já que viver é ser livre.”

Nahid Zamani

English:

Another characteristic that stands out as
to the woman's face is the shape of her lips.

The cartoon is the voice of non-conformity,

These are an evident manifestation of an unheard

rebellion and pragmatism. It is, above all, the weap-

cry, of a suffered scream, of an oppressed clamor.

on of those who fight for freedom, equality, justice

This way, in our opinion, the author intends to al-

and truth. The simplicity, depth, humor and criti-

lude to the voice and testimony of all those who

cism expressed through this type of art transcends

suffer, who are silenced and sometimes even

barriers such as nationality, language, ethnicity,

made accountable. In the same sense, the formal

religion, social class and gender. The cartoon here

attire associated with man is a symbol of power

presented, entitled "Women Ladder", by Elena Ospi-

and of the ruling elite, being a powerful represen-

na, is a perfect example of this.

tation of patriarchy. With that being said, we can

Now, given the title and the iconic message,

conclude that the suppression of feminist strug-

we are instantly led to the topic of gender violence.

gles is crucial for this group of men placed at the

On a first analysis, we easily distinguish two main

top of the social pyramid, since it guarantees the

elements, the female face humiliated and pros-

continuity of power and its hegemony.

trate, in the form of a ladder in the downward direc-

To finish, the movement of the man in the

tion, trampled on by the lower limbs wearing male

cartoon can be analyzed according to two com-

formal garments. Thus, this is a clear representa-

plementary perspectives. On the one hand, the

tion of the supremacy of man and the consequent

gradual and destructive journey of this man over

subjugation of women.

the female body, which reflects, step by step, the

On the other hand, the white and pure femi-

amplification of subjugation, humiliation and re-

nine face appears in antagonism with the dark and

duction of women. On the other hand, emphasiz-

gloomy background. What is the meaning of this

ing the shift in a downward direction, it occurs to

contrast? Why does the author also give this dark-

us that the cartoon may also evidence the begin-

ness to the woman's hair? Why does the darkness

ning of decay and rupture of an oppressive and

foul the limpid? Perhaps we have to go back in

unfair social system and, consequently, the first

time to understand it. Throughout human history,

steps towards equality. This change is the result

violence against women has been normalized, mi-

of the persistence and even the surrender of many

sogyny has been cultivated, male chauvinism has

comrades own lives. Therefore, it is up to us all to

taken root and patriarchy has flourished. Despite

continue this fight.

some progress resulting from hard work and the

Having said that, we conclude with a quote

struggle of women, this kind of sordid, vile and de-

from the French writer, philosopher, activist and

meaning ideological system still constitutes the

feminist Simone de Beauvoir, "Let nothing limit us,

foundations of our society, still clouding and dis-

let nothing define us, let nothing hold us. Let free-

torting the thinking and actions of many people,

dom be our own substance, since to live is to be

including women.

free.”

“Medusa” - Capicua e Valete

Português:

English:

Vamos agora apresentar uma

We’ll now present a song enti-

canção intitulada "Medusa" de

tled "Medusa" by two Portuguese

dois rappers portugueses, Capi-

rappers,

cua e Valete, a qual apresenta

which features multiple narra-

múltiplas narrativas de agressão,

tives of aggression, combining

combinando a dura realidade da

the harsh reality of violence

violência contra as mulheres

against women with the mytho-

com a figura mitológica da Me-

logical figure of Medusa. She was

dusa. Esta foi culpada pela sua

blamed for her own rape; the vic-

própria violação; a vítima que se

tim that becomes a monster and

torna um monstro e transforma

transforms others into monsters.

os outros em monstro. Ninguém

No one wants to look at her; eve-

quer olhar para ela; todos a igno-

rybody ignores her because no

ram porque ninguém quer ser

one wants to be contaminated

contaminado com a culpa. Esta

with guilt. This metaphor is evi-

metáfora é evidente e é algo om-

dent and it’s something omni-

nipresente na forma como enca-

present in the way we view the

ramos a violência de género. A

gender-based violence. The per-

culpabilização permanente

da

manent accountability of the vic-

vítima é o traço fundamental que

tim is the fundamental trace that

define todas as formas de violên-

defines all forms of violence

cia contra as mulheres.

against women.

Capicua

and

Valete,

(Nas confusas redes do seu
pensamento prendem-se
obscuras medusas)

(Dark Medusas are trapped
in the confusing nets of her
thought)

Ela é medusa
A vítima que toda a gente
acusa
E de quem a vida abusa
Ela é Medusa e recua e recusa
E resiste, ele insiste e arranca-lhe a blusa e usa-a

She´s Medusa
The victim that everybody
accuses
And whom life abuses
She’s Medusa and she retreats and refuses,
And resists, he insists and
rips her blouse off and uses
her

Escusa, ela acua, sozinha
na rua
Seminua
Semi-sua
Semi-morta!
Porque mais ninguém se
importa!
Ela é Medusa
O corpo pra que toda a gente aponta
Que posta, não gosta faz
troça, desmonta
Comenta, ali exposta na
montra
De fita métrica pronta
Examina-se a carne
E critica-se a “coisa”
O resto não conta
É uma sombra
(Uma medusa em vez de
coração) (Bis)
Refrão:
Por cada vítima acusada
E transformada em monstro
Em cada casa, cada caso
Cada cara e cada corpo
Em mais um dedo apontado
ao outro
Cresce a ira da Medusa que
me vês no rosto
Em cima da ponte está a
tua irmã desaparecida em
interação com aqueles instintos suicidas
Abatida na depressão duma
história nunca
esquecida
Vencida por um trauma de
uma violação aos 15

Apologetic, she squats, alone in the street
Half-naked
Half hers
Half dead!
Because nobody else cares
She’s Medusa
The body that everybody
points at
Exhibited, disliked, mocked,
dismantled
Commented, right there displayed in the shop window
measuring tape at hand
to examine the flesh
And criticize the “thing”
The rest doesn´t count
It is a shadow
(A Medusa instead of a heart)
Chorus:
For each victim accused
And turned into a monster
In each house, each case
Each face and each body
In one more finger pointed at
someone else
The anger of the Medusa
that you see in my face
grows

On bridge there’s your missing sister in interaction with
those suicidal instincts
Depressed for a story she
has never forgotten
Defeated by the trauma of
rape at the age of fifteen

Em cima da ponte está a mulher que bombardeiam
Por usar a liberdade sexual tão proclamada
Degolada por tantas ofensas que vocês fraseiam
Exterminada pelo nojo daqueles que a rodeiam

On the bridge there’s the woman they bombard
For using the so proclaimed sexual freedom
Beheaded by so many offensive words
Exterminated by the disgust of those who surround her

Em cima da ponte está Maria Conceição
Vítima de uma relação e de um amor tirano
Marcada pela opressão e traumatismos cranianos
Golpeada por quase 20 anos de agressão doméstica
Em cima da ponte está a tua vizinha acanhada
Há muito aniquilada por esperanças que se esfumam
Há muito rebaixada por vexames que se avolumam
Embaraçada pelo próprio corpo que todos repugnam
Em cima da ponte
(Nas confusas redes do seu pensamento prendem-se
obscuras medusas)

On the bridge there’s Maria Conceição
Victim of a relationship and of a tyrant love
Marked by oppression and head trauma
Struck by almost twenty years of domestic aggression
On the bridge there’s your shy neighbor
Long annihilated by vanishing hopes
Long humiliated by increasing embarrassments
Embarrassed about her own body that everyone else repulses
On the bridge
(Dark Medusas are trapped in the confusing
nets of her thought)

Refrão
Ela é Medusa
A miúda de que toda a gente fala
Na rua, na sala de aula, e à baila
Vem ela, a cadela, a perdida, sem trela
Vadia, cautela com ela
Que é livre, e vive
A vida dela
Como se atreve?
Aquela
Ela é Medusa
Aquela de que mais ninguém tem pena
Que apanha, sem queixa, que deixa e aguenta
Aquela que pensa que o amor é pra sempre
E na crença, sofre em silêncio

Chorus
She’s Medusa
The girl that everyone talks about
On the street, in the classroom, she becomes
the subject
the bitch, the lost one, no leash
A tramp, be careful with her
She is free and she lives her life
How dare she?
Such a

She is Medusa
The one who no one pities
Who is beaten up and bears it with no complaint
The one who thinks that love is forever
And in such belief, suffers in silence

Só
Completamente só
Esconde a nódoa negra com o pó

Alone
Completely alone
She hides the bruises with powder

Refrão
É a minha ira, a nossa ira, a ira
A minha ira, a nossa ira, a ira
É a minha ira, a nossa ira, a ira
(Uma medusa em vez de coração)

Chorus
This is my wrath, our wrath, the wrath
My wrath, our wrath, the wrath
This is my wrath, our wrath, the wrath
(A Medusa instead of a heart)

MANIFESTO
ANTI-VIOLÊNCIA DE GÉNERO

Português:

English:

Por último, mas não menos importante,

irão

escutar

o

nosso

"Manifesto Anti-Violência de Género".
O

nosso

texto

baseia-se

no

"Manifesto Anti-Dantas" de Almada
Negreiros, o qual foi escrito num tom
irónico e mordaz, causando uma controvérsia que rapidamente se espa-

lhou. O manifesto atacou não só Júlio Dantas, mas toda uma geração
que ele personificou, num ataque implacável a uma ideologia destinada a
impedir a liberdade de criação de novas ideias estéticas em Portugal.

Last but not least, you’ll hear our “Anti
-Gender-Based Violence Manifesto”. It

is based on the “Anti-Dantas Manifesto” by Almada Negreiros which was
written in an ironic, biting tone, causing a controversy that quickly spread.
The manifesto attacked not only Júlio
Dantas but an entire generation he
impersonated, in a relentless attack
on an ideology intended to prevent
the freedom of creation of new aesthetic ideas in Portugal.

English:

Português:
Manifesto Anti-Violência de Género

Anti-Gender-Based Violence Manifesto
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Turma Erasmus+ Inconformada e Tudo
Alto aí! Arreda!

Uma geração que consente a violência é
uma geração que nunca o foi. Uma geração
que consente a violência e a discriminação
de género é um lodo! É uma teia de aranhiços enfermos e reles, que cravam as suas
unhas encravadas de manha e despeito na
carne de outrem, manchando a sua inocência de sangue.
Uma geração que fecha dos alhos ao punho fechado que se desfecha contra o seu
semelhante e um punho fechado que se
desfecha contra os lhos do seu semelhante
é uma geração cega e demente, uma chaga
de emocional enquistada e a verter pus. É o
nojo e o fedor da Humanidade!
Basta, caramba! Irra! Vá para o inferno o
raio que a parta uma geração que se mantém nociva e de má índole! Abaixo essa geração imbecil!
Abaixo o bullying! Abaixo o machismo!
Abaixo o stalking, o voyeurismo, o sexismo,
o mansplaining, o … livra! Bardamerda p’ra
gente assim! Pulhas! Arredem que é já tempo!
Haverá ainda quem não core perante a crueldade da atrocidade contra a Violência?
Arre!

Hey there! Stop!
A generation that consents to violence is a
generation that has never actually been one! A
generation that consents to violence and gender discrimination is truly sludge! It’s a web of
sick, low mediocre people who dig their nails,
ingrown with maliciousness and spite, into
someone else’s flesh, staining their innocence
with blood.
A generation that turns a blind eye to the
clenched fist struck against his fellow being
and a clenched fist struck against the eyes of
his fellow being is a blind demented generation, an emotionally encysted pus-filled wound.
Such a generation is the disgust and the
stench of Humankind.
Enough, for Christ’s sake! Damn it! Let such a
noxious, vicious generation go to hell! Down
with this imbecile generation!
Down with bullying! Down with male chauvinism! Down with stalking! Voyeurism, sexism,
mansplaining, … For Heaven’s sake! Just go to
hell! It’s about time you get out of the way!
Is there still anyone who doesn’t blush in
shame in the face of the cruelty of the atrocity
of violence?
Geez!

Damn such a condescending generation!

Bolas! para uma geração condescende!
12th grade, class A_20/21, written out in full
and all and all and all
O décimo segundo ano, turma A_20/21

por extenso e tudo e tudo
Tudo contra a violência…
Tudo contra o preconceito…
Tudo pela IGUALDADE!

All against violence

All against prejudice
All for equality

Professora de Português, Rosa Cruz,
docente que preparou as atividades
apresentadas com a turma do 12º ano.

Os alunos Maria Barbosa, Mafalda Martins, Tomás Silva, Ana Rita Sousa e Mariana Pereira,
interpretaram, em língua inglesa, o cartoon.

Os alunos Ana Beatriz Gomes, Gonçalo Sá e Alexandra Sotomaior apresentaram um
texto em língua inglesa baseado na obra Anti Dantas de Almada Negreiros, no âmbito da
temática em exposição.

A aluna Ana Maciel liderou a equipa de alunos que produziu
o Kahoot apresentado nesta sessão.

No decorrer das apresentações dos Kahoots realizados
pelos outros países, a nossa
turma manifestou um bom
desempenho final, que se
concretizou na subida ao
pódio em três das cinco
apresentações

8º CONCURSO DE DECORAÇÃO DE NATAL DA MAKE-A-WISH
Chegaram os resultados do 8º Concurso de Decoração de Natal da Make-A-Wish, onde,
infelizmente, não conseguimos ser contemplados nos três primeiros lugares. Valeu, no

entanto, o esforço e empenho que toda a comunidade educativa demonstrou e
o posicionamento de uma estrela no 1º lugar na votação a nível nacional e no
TOP 5! Num projeto desta natureza, participar já é ganhar e, para o ano, voltamos a tentar. Fica combinado?

A publicidade televisiva ou nas plataformas online utiliza com frequência recursos expressivos cinematográficos para vender os diversos produtos. Como fazemos habitualmente, nesta
época do ano, fomos procurar o que se fez de melhor para esta época festiva. Vejam os anúncios que se seguem e decidam qual é o melhor. Naturalmente, não estamos nada interessados
na parte comercial de cada um deles, apenas nas histórias contadas e no aspeto audiovisual.
Boas festas!

"ESTRELA DE BELÉM"

É preciso recuar a 4 de março de
1226 para registar um alinhamento mais próximo entre Júpiter e
Saturno visível no céu noturno.
Júpiter e Saturno vão encurtar
distâncias, dando mesmo a sensação de um planeta duplo. O fenómeno, que poderá ser avistado
no céu ainda antes do Natal, é conhecido na sabedoria popular como "estrela de Belém". O alinhamento dos dois astros, que criará
a ilusão do planeta duplo num
ponto de luz "radiante", já não
acontecia há oito séculos, mas
será visível na quarta semana de
dezembro.Os dois planetas estarão, a 21 de dezembro, a uma distância menor do que o diâmetro
de uma lua cheia. A NASA aconselha a procurar a visão clara do
evento astronómico 45 minutos
depois do pôr-do-sol, sobretudo a
21 de dezembro, mas a "Estrela
de Belém" será visível em qualquer lugar da Terra durante uma
hora após o pôr-do-sol no hemisfério Norte, durante toda a quarta
semana de dezembro.

Lenda da vela
de Natal
Texto inédito do escritor João Pedro
Mésseder que podem ler clicando
nesta imagem

AS RECEITAS DA LUTRA
Estrelinhas de manteiga
e amêndoa

Prepara estas estrelinhas de manteiga e amêndoa para o Natal. Em mais ou menos 40
minutos estas estrelinhas de manteiga e amêndoa ficam prontas. A equipa aqui da redação
da revista demorou um pouco mais—e queimou algumas, mas conseguiu um resultado
mais ou menos comestível, depende das opiniões…
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g de farinha
180 g de açúcar
150 g de manteiga
50 g de amêndoa ralada
2 Ovos
1 colher (café) de fermento em pó
Açúcar ou cacau em pó para polvilhar
Papel vegetal

INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO
Numa tigela, mistura bem a manteiga com o açúcar. Junta, de seguida, os ovos, um a um, e
misturando sempre muito bem.
Junta depois a farinha e o fermento aos poucos, amassa bem e, por fim, acrescenta a
amêndoa ralada.
Depois de tudo bem amassado, estende a massa com a ajuda do rolo, corta em pedaços
com em formato de estrela e coloca num tabuleiro de forno previamente forrado com papel
vegetal.
Leva ao forno pré-aquecido a 170°C por cerca de 10 a 12 minutos.
Retira, deixa arrefecer, polvilha com açúcar ou cacau em pó e já está! Uma maravilha, de
certeza.

DEZEMBRO
AO LONGO DOS TEMPOS

1 de Dezembro 1954 - O Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica, foi inaugurado em Lisboa.

5 de Dezembro de 1901 - Nascimento de Walt Disney (1901-1966), em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1928
apresentou o primeiro filme animado com som sincronizado Steamboat Willie, onde aparecia o Rato Mickey. Em
1937 realizou o primeiro filme animado de longa duração, Branca de Neve e os Sete Anões.

6 de Dezembro de 1185 - D. Afonso Henriques,
primeiro rei de Portugal, morreu em Coimbra

8 de Dezembro de 1980— John Lennon foi
assassinado em Nova Iorque. Foi um dos
Beatles.

23 de Dezembro de 1888 - Após uma discussão com Gauguin, Vincent van Gogh
cortou parte da sua orelha esquerda.

14 de Dezembro de 1911 - O
explorador norueguês Roald
Amundsen tornou-se a primeira pessoa a atingir o Pólo Sul.

17 de Dezembro de 1903 Após três anos de experiências,
os irmãos Wright, Orville e Wilbur, levam a efeito o primeiro
vôo de um aeroplano, primeira
máquina mais pesada do que
ar a voar. Os quatro vôos realizaram-se perto de Kitty Hawk,
na Carolina do Norte, sendo
que o mais demorado demorou

25 de Dezembro de 336 - Dia de Natal.
A data de nascimento de Jesus Cristo
é desconhecida, mas é celebrada pela
Igreja (Católica Romana) Ocidental
neste dia desde 336 d.C.

25 de Dezembro de 1524 Vasco da Gama morreu em
Cochim, na Índia. Tinha descoberto o caminho marítimo
para a Índia.

25 de Dezembro de de 1642 - Nascimento de Isaac Newton (1642-1727), em Woolsthorpe. Matemático e cientista que
apresentou, na sua obra Philoosophiae
Naturalis Principia Mathematica, a teoria
da gravidade.

25 de Dezembro de 1977 - Charlie
Chaplin morreu na Suiça. Criou no
cinema a figura de Charlot.

27 de Dezembro de 1571 - Nascimento do
astrónomo alemão Johannes Kepler (15711630) no Wurtemberg. Considerado o fundador da astronomia moderna, descobriu a forma elíptica - oval - das órbitas dos planetas
na seu movimento à roda do Sol a uma velocidade que varia com a distancia a que cada
um se encontra dele.

30 de Dezembro de 1865—Nascimento do romancista
inglês Rudyard Kipling (1865-1936), em Bombaím, na
Índia. As suas obras tiveram como pano de fundo o
Império britânico, sendo conhecido sobretudo por Kim
e pelo Livro da Selva.

31 de Dezembro de 1879 - Thomas Edison mostrou ao público a lâmpada eléctrica
incandescente, no seu laboratório em Nova Jersey.

31 de Dezembro de de
1895 - Realizou-se em
Paris a primeira sessão
paga de cinema.

Alunos que foram mais sinceros
do que o necessário na sala de aula

O Natal de
Norman Rockwell
Norman Rockwell, um dos mais célebres pintores e ilustradores norte-americanos, ajudou a
criar uma imagem benevolente e idealizada do quotidiano da América do século vinte.
Rockwell dizia que “pintava a vida como gostaria que ela fosse” e evitava os aspetos mais negativos ou feios do mundo à nossa volta. A pintura e as ilustrações de Norman Rockwell apresentam um mundo visto com algum humor e nostalgia à mistura. O natal, como não podia deixar de ser, não escapou à sua observação em ilustrações para revistas ou, por exemplo, na
imagem icónica do Pai Natal da Coca cola.. Vejam as reproduções dos seus trabalhos e digam
lá que não era bom que fosse mesmo assim, especialmente neste ano de 2020

