
Auschwitz II
Auschwitz I foi o centro
administrativo de todo o
complexo. Foi aberto em
1940, a partir de barracas de
tĳolo do exército polaco.

Auschwitz II (Birkenau) é o
campo mais conhecido pela
maior parte das pessoas,
como Auschwitz em geral.
Dividia-se em três
subcampos: Stammlager
(Auschwitz 1), para trabalhos
forçados, que chegou a ter
135 mil presos; Birkenau
(Auschwitz 2), onde era
executado o extermínio; e
Bruna-Monowitz (Auschwitz
3), um conjunto de 46
campos de trabalhos
forçados.

Inicialmente, o campo foi
utilizado para internar
membros da resistência e
intelectuais polacos, mas
depois foram levados para lá
também prisioneiros de
guerra da União Soviética,
elementos antissociais ,
homossexuais e
principalmente judeus. À
entrada ,lia-se (e ainda hoje
se lê) a frase: “Arbeit macht
frei” (o trabalho liberta). A
maior parte destes
prisioneiros iam para o
campo com uma proposta de
trabalho falsa, já outros eram
mesmo obrigados.

Ali encerraram centenas de
milhares de judeus . Quem
não era ariano não era
tratado como ser humano.
Neste processo todo não
foram poupados ciganos,
negros, homossexuais,
comunistas, testemunhas de
Jeová e doentes mentais.
Isto revelou-se uma total
violação dos direitos não só
humanos como civis e
políticos pela parte dos
nazis. Os campos, como o
complexo inteiro, estavam
cercados e rodeados de
arame farpado e cercas
elétricas, que serviram para

alguns prisioneiros
cometerem o suicídio.

Como já disse no início, o
objetivo principal do campo
não era o de manter
prisioneiros como força de
trabalho mas sim de
exterminá-los. Para cumprir
esse objetivo, equipou-se o
campo com crematórios e
câmaras de gás. Nestas
câmaras de gás mais de 1.5
milhão de judeus foram
mortos numa linha de
produção desenvolvida para
matar o maior número de
pessoas, aproveitando, por
exemplo os cadáveres como
matéria-prima para a
produção industrial. A
maioria dos prisioneiros
chegava ao campo através
de vagões de carga, com
frequência depois de uma
terrível viagem que durava
vários dias. Logo após a
chegada, alguns prisioneiros
eram conduzidos
diretamente às câmaras de
gás. Em outras ocasiões, os
nazis selecionavam alguns
prisioneiros, sob a
supervisão de Josef
Mengele, para serem
enviados a campos de
trabalho ou para realizar
experiências.

Quando os soviéticos
libertaram o campo, em
1945, encontraram
gigantescas pilhas com
milhares de peças de roupa,
além de oito toneladas de
cabelos humanos. Alguns
dias antes os alemães
tiveram o cuidado de destruir
as instalações de extermínio
e de queimar quase todos os
arquivos.

Foram libertados, graças ás
tropas Soviéticas , mais de
7650 prisioneiros que mal se
podiam mexer.

Eles passaram imensa fome
e demorou algum tempo até
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Porque escolhi viver é o relato assombroso
da história de Yeonmi Park, uma ativista dos
direitos humanos nascida em 2007 na Coreia
do Norte, país onde viveu até aos 13 anos,
altura em que a fome, o desespero e a morte
do pai a levaram em busca de uma nova
vida.

Num relato apaixonante, a autora relata-nos na
primeira parte do livro os horrores de viver num
dos países mais repressores do mundo, onde
as pessoas morrem de fome, o pensamento é
controlado por uma máquina estatal impiedosa
e onde a esperança de felicidade não passa
disso mesmo. Com 13 anos, decide escapar do
país, juntamente com a mãe e a irmã, vendo-se
envolvida em redes de tráfico de seres
humanos, de prostituição das quais consegue,
com determinação e astúcia, escapar.

Atravessando o deserto de Gobi, na Mongólia,
depois de ter passado pela China, é acolhida na
Coreia do Sul onde, contra tudo e contra todos,
consegue terminar o ensino básico, depois o
secundário e entrar numa
d

as universidades mais prestigiadas de Seul
para tirar Direito e conseguir fazer aquilo com
que sempre sonhou: defender as vítimas de
todo o tipo de injustiças.

Com apenas 21 anos, começa a escrever as
suas dolorosas memórias como forma de
libertar fantasmas interiores que a atormentam
permanentemente. A violação da mãe, a venda
de mulheres que valem somente 200 dolares
numa rede cruel de tráfico, as perseguições e
ameaças do regime ficam registadas neste livro
para que todo o mundo saiba que milhões
pessoas sofrem diariamente com a crueldade
de líderes despótico.

Um livro que vale a pena ler.

Yeonmi Park
Uma historia de dor e esperança
na Coreia do Norte
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Auschwitz I foi o centro
administrativo de todo o
complexo. Foi aberto em
1940, a partir de barracas
de tĳolo do exército
polaco.

Auschwitz II (Birkenau) é o
campo mais conhecido pela
maior parte das pessoas,
como Auschwitz em geral.
Dividia-se em três
subcampos: Stammlager
(Auschwitz 1), para trabalhos
forçados, que chegou a ter
135 mil presos; Birkenau
(Auschwitz 2), onde era
executado o extermínio; e
Bruna-Monowitz (Auschwitz
3), um conjunto de 46
campos de trabalhos
forçados.

Inicialmente, o campo foi
utilizado para internar
membros da resistência e
intelectuais polacos, mas
depois foram levados para lá
também prisioneiros de
guerra da União Soviética,
elementos antissociais ,
homossexuais e
principalmente judeus. À
entrada ,lia-se (e ainda hoje
se lê) a frase: “Arbeit macht
frei” (o trabalho liberta). A
maior parte destes
prisioneiros iam para o
campo com uma proposta de
trabalho falsa, já outros eram
mesmo obrigados.

Ali encerraram centenas de
milhares de judeus . Quem
não era ariano não era
tratado como ser humano.
Neste processo todo não
foram poupados ciganos,
negros, homossexuais,
comunistas, testemunhas de
Jeová e doentes mentais.
Isto revelou-se uma total
violação dos direitos não só
humanos como civis e
políticos pela parte dos
nazis. Os campos, como o
complexo inteiro, estavam
cercados e rodeados de
arame farpado e cercas

elétricas, que serviram para
alguns prisioneiros
cometerem o suicídio.

Como já disse no início, o
objetivo principal do campo
não era o de manter
prisioneiros como força de
trabalho mas sim de
exterminá-los. Para cumprir
esse objetivo, equipou-se o
campo com crematórios e
câmaras de gás. Nestas,
mais de 1.5 milhão de
judeus foram mortos numa
linha de produção
desenvolvida para matar o
maior número de pessoas,
aproveitando, por exemplo
os cadáveres como matéria-
prima para a produção
industrial. A maioria dos
prisioneiros chegava ao
campo através de vagões de
carga, com frequência
depois de uma terrível
viagem que durava vários
dias. Logo após a chegada,
alguns prisioneiros eram
conduzidos diretamente às
câmaras de gás. Em outras
ocasiões, os nazis
selecionavam alguns
prisioneiros, sob a
supervisão de Josef
Mengele, para serem
enviados a campos de
trabalho ou para realizar
experiências.

Quando os soviéticos
libertaram o campo, em
1945, encontraram
gigantescas pilhas com
milhares de peças de roupa,
além de oito toneladas de
cabelos humanos. Alguns
dias antes os alemães
tiveram o cuidado de destruir
as instalações de extermínio
e de queimar quase todos os
arquivos.

Foram libertados, graças ás
tropas Soviéticas , mais de
7650 prisioneiros que mal se
podiam mexer.
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Numa espécie de homenagem, os Jornalistas do
7B tomaram a iniciativa de entrevistar o
Professor Puga.
Como fomos seus alunos, sabemos que está
nesta escola desde que foi fundada e
também sabemos que este ano atinge a
idade de reforma, depois de 45 anos
dedicados ao ensino. Por tudo isto e para
que toda a gente possa conhecê-lo melhor,
agora, no papel de jornalistas do Comunica,
queremos fazer-lhe algumas perguntas.

Por que razão escolheu ser professor?
Primeiro uma retificação, a escola foi fundada a
1 de outubro de 1986 e eu só cá cheguei a 1 de
setembro de 1988, portanto não estou desde o
início na escola. Estou cá há 32 anos, já feitos.
Foi mera casualidade. Quando se deu a
revolução de 25 de abril de 1974, estava a
estudar engenharia, no 2ºano. O ano letivo
seguinte foi uma bagunça total. Saneamentos
políticos, perseguições e o ensino ficou para
segundo plano, não se aprendia nada. Decidi
parar até se regressar à normalidade. Fui
trabalhar para a construção civil, como servente
(aprendiz).
Entretanto fui procurando emprego e, entre
várias candidaturas, concorri para professor. Fui
colocado na Escola Industrial e Comercial de
Castelo Branco (agora Secundária de Castelo
Branco) e, como gostei da experiência, abracei
a profissão.

Em quantas escolas trabalhou?
Como houve alteração no nome das escolas,
vou referir as atuais designações: Secundária
de Castelo Branco; Secundária de Ponte de
Lima; Escola EB 23 de São Rosendo, Santo
Tirso; Escola Básica Gonçalo Nunes, Barcelos;
Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. Flávio
Gonçalves, Póvoa de Varzim; Escola Básica do
2º e 3º Ciclos de Mortágua, Escola Básica de
Olival (Vila Nova de Gaia) e Escola Básica de
Freixo.

Qual foi o cargo de maior responsabilidade
que exerceu?
É curioso porque acho que tive experiência em
todos os cargos relacionados com a atividade
docente. Para além de ter sido delegado e
dirigente sindical, fui diretor de turma, delegado
de instalações, delegado de grupo/disciplina,
coordenador dos diretores de turma,
coordenador de ciclo. Com maior grau de
responsabilidade, fui presidente do conselho de
escola e membro da direção da escola,
secretário do conselho diretivo.
Gostaria, no entanto, de frisar o cargo de diretor
de turma, ao qual muitos não dão o respetivo
relevo, pois considero que é essencial para o
êxito de uma escola.

Quais são as melhores recordações que
guarda da vida de professor?
Tenho muitas, no entanto destaco duas. A
primeira é a forma acolhedora, carinhosa, com
que toda a comunidade escolar sempre me
tratou: colegas, funcionários, pais e
encarregados de educação, autarcas, mas
principalmente alunos e ex-alunos, que foram e
estão a ser inexcedíveis nesse aspeto. A
segunda é sentir que fui útil para que alunos, a
quem a vida tinha trazido problemas e ou
dificuldades, desbravassem o seu percurso e
sejam hoje cidadãos e cidadãs com sucesso e
felizes.

Decorridos todos estes anos de serviço,
qual foi o seu maior desafio?Numa primeira
fase, a necessidade de serem criadas
condições dignas para o ensino de qualidade. A
construção da escola nova, o abastecimento de
água para que tudo funcionasse sem
problemas, a construção do pavilhão, a criação
da biblioteca escolar, foram os aspetos mais
significativos. Depois encontrar uma forma de
continuar a ajudar os alunos que referi na
resposta anterior. Era preciso acompanhá-los



quando saíam da escola para prosseguirem os
estudos e isso nem sempre foi fácil.

Quais as principais mudanças a que assistiu
até esta Escola se transformar na sede do
Agrupamento de Escolas de Freixo?
Não vou falar do aspeto estrutural, da
passagem dos pré-fabricados para a nova
escola. Digo, por isso, que a nossa escola
começou por ser humana e social, para ser
acolhedora, integradora e, agora, dinâmica e
vanguardista. No início a principal preocupação
prendeu-se com a necessidade de todos
frequentarem a escola, o combate ao abandono
escolar. A escola era também um apoio social
às famílias. Os alunos vinham adoentados para
a escola e era daí que eram encaminhados
para as respetivas consultas. A ação da doutora
Maria do Céu, presidente do conselho diretivo
nesta fase, foi fundamental.
Depois foi vencer as rivalidades e questiúnculas
entre algumas freguesias, para a integração
plena de todos os alunos que pertencessem à
área geográfica da escola. Mais uma vez, foi
fundamental a ação da doutora Maria do Céu.
Atualmente é uma escola dinâmica, fruto da
qualidade dos projetos que são desenvolvidos e
vanguardista porque tem estado sempre na
primeira linha da inovação.

Qual é a importância desta escola para
comunidade?
Acho que, para além do aspeto educacional, foi
muito importante para o desenvolvimento
cultural, social e mesmo desportivo da
comunidade. A ação da escola foi, por exemplo,
crucial na luta contra o alcoolismo.
Colaboramos de forma estreita com os
responsáveis da área da saúde e os resultados
foram extraordinários.
As atividades desenvolvidas na escola, abertas
à comunidade, tais como: apresentação de
peças musicais e de teatro, palestras, desfile de
carnaval, arraial, biblioteca escolar, entre muitas
outras, permitiram uma melhoria cultural e
social da comunidade.
Relativamente à parte desportiva, para além de
permitir o acesso da prática desportiva à
comunidade escolar, com a utilização do
pavilhão desportivo, o desporto escolar, nas
suas diversas modalidades, tem sido muito
importante no desenvolvimento desportivo
desta área geográfica tão escassa de ofertas

neste domínio.

Como é que foi adaptar-se às novas medidas
da covid-19?
Foi difícil. Para mim ser professor é muito mais
do que ser um mero transmissor de
conhecimentos e foi assim que, muitas vezes,
me senti no ensino à distância. Faltou o
contacto humano, a conversa, a troca de
olhares que permite saber se o aluno necessita
de apoio o não.

Como acha que correram as aulas à
distância?
No nosso agrupamento faço uma avaliação
muito positiva. A direção da escola garantiu que
todos os alunos tivessem condições para
acompanhar o ensino à distância. Os
professores esmeraram-se no aspeto
pedagógico, selecionado bem os conteúdos e a
forma como iriam ser trabalhados e apoiaram
os alunos naquilo que lhes era possível. Os
alunos, na sua grande maioria, trabalharam e
estiveram empenhados.

Como se sente em relação a este ano, pelo
facto de ser o último a exercer a profissão
de professor?
Digamos que é um sentimento agridoce.
Mentalmente, estou a preparar-me para esta
situação. A vida é assim, está prestes a terminar
mais um ciclo. Por isso, estou grato a Deus, por
me ter dado saúde para continuar a ser um
professor empenhado e trabalhador. Grato pela
simpatia e carinho que sinto de toda a
comunidade educativa. Feliz, porque deixo a
escola humana, viva, dinâmica e empenhada
em manter um ensino de qualidade. Tristeza,
um pouquinho, porque já começo a ter
saudades de todos vós.

Quer referir algum assunto que não tenha
sido abordado nesta entrevista?
Quero deixar uma palavra especial à direção do
agrupamento, ao conselho geral e à associação
de pais e encarregados de educação. Aos
primeiros pela competência e dedicação que
permitem criar condições para que todos se
sintam bem no agrupamento, primeiro passo
para o sucesso educativo. À associação de pais
e encarregados de educação, composta por
alguns meus ex-alunos, para que continuem
empenhados e colaborativos como têm sido até
aqui.



Augusto Canário ensina
alunos a cantar à
desgarrada

Os alunos do 5.º e 6.º anos esgotaram a lotação
permitida para assistir à ação de capacitação do
projeto “De repente canta a gente”. Esta iniciativa
alargada aos dez concelhos de Viana do Castelo
pretende promover o património imaterial do Alto
Minho, nomeadamente, os cantares ao desafio.
Importa ao projeto estimular a curiosidade dos
nossos alunos e dotá-los de conhecimentos básicos
sobre este canto, a fim de se descobrirem novos
talentos e manter viva esta tradição no Alto Minho.
Os mentores do “De repente canta a gente” são os
artistas Augusto Canário, Cândido Miranda e Rui que
dinamizaram a formação e tocaram os principais
instrumentos do canto de improviso: a concertina, a
viola e o cavaquinho.

Todos marcaram o ritmo, cantaram quadras e
quintilhas, com rimas simples, ao som do “Malhão”,
da “Chula” e da “Cana Verde”.

Para quem quiser saber mais, pode aceder ao site:
https://derepentecantaagente.pt/o-projeto/

Canetas únicas para uma
boa causa
O projeto “Iagu pa Sidadi de Bissorã” da
Organização Não Governamental Mães do
Mundo, apelou à ajuda dos alunos para
conseguir melhorar as condições de saneamento
básico da população da cidade de Bissorã,
Guiné-Bissau. A ação da ONGD permitirá o
acesso a água potável à população, uma vez
que a cidade não tem água canalizada e as
pessoas vão buscar água a 2km de distância. As
turmas 5.º A e B aderiram ao projeto,
personalizando canetas BIC de uma forma
original. O valor adquirido na campanha junto de
familiares será uma ajuda significativa à causa.



O Trilhandando relata uma caminhada feita pela Serra da
Peneda, ao sabor do frio e da neve. O percurso iniciou-se
junto ao Ribeiro de Tieiras, onde tivemos a oportunidade
de conversar com um criador de gado que nos pediu para
o avisarmos, no caso de avistarmos um ou outro animal
ferido pelo lobo, que, segundo ele, “ataca com facilidade
nestes dias de neve”.

Quando chegamos ao Poulo de Matança, a neve já era
muita, o nevoeiro adensou-se, o trilho desapareceu…
Entre a opção de voltar para trás e continuar, optamos pela
segunda. Na neve, havia pegadas de animais para todos
os gostos: lobo, raposa, javali, coelho e lebre. Estes eram
os nossos companheiros.

O lobo, particularmente, não estava longe: caminhou à
nossa frente, durante alguns Kms, conforme os vestígios
(evidentes) esclareciam. Melhor dizendo, nós é que
caminhamos atrás dele, pois, na ausência de outras
referências, foi seguindo as suas marcas que finalmente
alcançamos o Poulo de Veia Longa. A partir daqui
encetamos a descida para o Santuário da Nossa Senhora
da Peneda, através de uma ancestral calçada, já
conhecida.

Faltava o brinde: começou a nevar.

O lobo,
particularmente,
não estava longe:
caminhou à nossa
frente, durante
alguns Kms,
conforme os
vestígios
esclareciam.

Afinal o lobo é amigo



A empresa GameStop estava fragilizada com o seu
volume de vendas a cair. Os gigantes dos fundos de
alto risco (hedge funds), vamos chamar-lhes os
“tubarões”, apostaram na convicção de que as ações
da GameStop iriam cair para valores muito baixos
(com o objetivo de ganhar muito dinheiro com esta
aposta).

Os pequenos investidores, vamos chamar-lhes
“peixinhos”, reuniram-se na rede social Reddit e
recorrendo à plataforma de negociação Robinhood,
combinaram e concertaram comprar ações da
empresa fragilizada GameStop (o valor das ações
desta empresa estava subvalorizado, ou seja, muito
baixo). Para assegurar o sucesso da sua operação os
pequenos investidores deram ordem à Robinhood de
proibição de venda das ações que eles iam comprar
a investidores que apostam contra a empresa (para
estes não poderem recuperar o dinheiro).

Os “tubarões” apostaram que o valor das ações ia cair,
os “peixinhos” ao concertarem comprar grandes
quantidades de ações fizeram-nas valorizar imenso,
ganhando muito dinheiro com este investimento,
enquanto os “tubarões” o perdiam (estamos a falar de
milhares de milhões de dólares).

O regulador dos mercados financeiros pressionou a
Robinhood a bloquear os pequenos investidores de
comprarem ações enquanto os fundos de
investimento continuavam livres para o fazer. Os
pequenos investidores revoltaram-se de tal forma, que
a Robinhood “viu-se obrigada” a recuar na decisão de
impedir que este grupo continuasse a investir na
GameStop. “Os capitalistas de Wall Street, habituados
a ganhar biliões com as perdas dos outros, estão
particularmente indignados que uns pés-rapados das
redes tenham virado o feitiço contra o feiticeiro”.

GameStop, Reddit e Wall Street
“Peixinhos contra Tubaroes”

Para assinalar o Dia Mundial do Braille os alunos
da FR1, numa primeira fase, foram convidados a
replicar o alfabeto em Braille, utilizando caixas
de ovos.

Tratou-se de uma tarefa de investigação
transdisciplinar que culminou no dia de hoje na
escrita do nome próprio com recurso à técnica
de pontualismo, base do sistema de escrita em
Braille. Esta tarefa permitiu a compreensão da
composição do alfabeto deste sistema de escrita
que assenta numa combinação distinta até 6
pontos.

Foi um trabalho realizado por alunos do 1.° ano
que, para além de permitir o desenvolvimento da
consciência civica, valorizando a inclusão, cria
curiosidade nos alunos em tenra idade para o
entendimento do uso da máquina manual de
escrita em Braille. Desta forma sentir-se-ão no
futuro mais familiarizados com a sua utilização e
mais acolhedores dos seus pares que
necessitem fazer uso de uma Perkins Brailler.

Dia Mundial do Braille



Microcontos de ficção: A Fotografia

Numa rua movimentada,
milhares de pessoas cruzam-
se sem olhar umas para as
outras e muito menos
reparam no pedinte à porta de
uma loja de produtos de luxo,
com uma caixa de madeira ao
seu lado. Quem espreitar
para dentro da caixa, mais
por instinto do que por
curiosidade, pode ver uma
coleção de fotografias
amarelecidas pelo tempo.
Rostos espantados.

Sempre no mesmo sítio e à
mesma hora, o homem
observa o rosto de quem
passa, regista cada detalhe.
Tira notas mentalmente, às
vezes olha para as fotografias
na caixa e continua à procura.
Depois, arruma todas as suas
coisas com cuidado e retira -
se, anónimo, como se
pedisse desculpa por ali estar.
Subitamente, num dia em que
a chuva caía forte, o seu olhar
fixou-se num rosto no meio da
multidão.

Decidido, levanta-se
rapidamente e segue alguém,
um homem novo, com cerca
de trinta anos, no meio da
chuva que cai agora mais
intensamente, empurrando
todos à sua volta. Num beco,
grita:

-Para, por favor, para!
-Deve-me estar a confundir,
não sou quem você pensa –
responde o homem, num
misto de surpresa e medo.
-És sim. Não te lembras,
Guigo?

Depois de o ter envolvido com
um forte abraço, o mundo
parou à sua volta e mais nada
interessava. Lentamente, um
fio de sangue começa a
escorrer pelo canto da boca
do homem mais novo. Num
movimento rápido, o velho
retira de um dos bolsos uma
máquina fotográfica
instantânea. De volta ao local
onde passa os dias, coloca na
caixa a foto da sua última
vítima. A chuva parou.

De volta ao
local onde
passa os dias,
coloca na
caixa a foto da
sua última
vítima. A chuva
parou.

Daniela | Beatriz | Marta 7C
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