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Dizem que havia um
cego sentado na cal-
çada, com um boné a
seus pés e um peda-
ço de madeira escri-
to com giz branco
“Por favor, ajude-me,
sou cego”.

Um publicitário da
área de criação que
passava em frente a
ele parou e viu umas
poucas moedas no
boné.

Sem pedir licença,
pegou no cartaz, vi-
rou-o, pegou no giz e
escreveu outro anún-
cio. Voltou a colocar
o pedaço de madeira
aos pés do cego e
foi-se embora.

Pela tarde o publi-
citário voltou a pas-
sar em frente ao cego
que pedia esmola.
Agora, o seu boné
estava cheio de no-
tas e moedas. O cego
reconheceu os pas-
sos e perguntou-lhe
se havia sido ele
quem reescreveu o
seu cartaz, sobretudo
querendo saber o
que havia escrito.

O publicitário res-
pondeu: “Nada que
não esteja de acordo
com o seu anúncio,
mas com outras pala-
vras”.

Sorriu e continuou o
seu caminho.

O cego nunca sou-
be, mas o seu novo
cartaz dizia: “Hoje é
Primavera, e não
posso vê-la”.

Mudemos de estra-
tégia quando não nos
acontece alguma coi-
sa...

Eis-nos ainda imbuí-
dos pelo espírito natalício,
a acolher cheios de espe-
rança mas também com
alguma apreensão o novo
ano de 2004.

Tal como noutros
anos, abrimo-nos em sor-
risos para nos formular-
mos reciprocamente votos
de um Bom Ano. Que es-
ses sorrisos não mur-
chem durante estes 366
dias e, já agora, que 2004
fique marcado pelas me-
lhores razões. Aproveite-
mos, pois, este ambiente
de família, de aproxima-
ção aos outros para ver-
mos que contributo pes-
soal de simpatia, de boa
disposição, de ajuda, de
partilha, de compreensão
podemos nós dar para
que o ano novo possa ser
realmente bom para os
que nos rodeiam e até
para os que de mais lon-
ge precisam do nosso
contributo.

O ano 2004 será um
ano decisivo para a Euro-
pa: em Março será adop-

UM NOVO ANO PARA A UNIDADE
tada uma Constituição
Europeia; no dia 1 de Maio,
dez novos países passarão
a integrar a União Europeia,
fazendo-a passar dos ac-
tuais 15 membros para 25;
no dia 13 de Junho realizar-
se-ão as eleições para o
Parlamento Europeu...

Com a integração des-
tes dez novos estados
membros, a União
Europeia tornar-se-á a ter-
ceira potência mundial, o
maior mercado do mundo
(435 milhões de habitan-
tes), um sistema democrá-
tico único no seu género,
provando que ”a unidade é
possível na diversidade”.

O caminho a percorrer,
porém, não é fácil. No en-
tanto, nada de desânimos:
unidos no diálogo, vence-
remos os desafios.

Não esqueçamos tam-
bém que 2004 será o Ano
Internacional do Desporto,
que Portugal acolherá o
Campeonato Europeu de
Futebol, em Junho, e que
Atenas será o palco dos
Jogos Olímpicos.

Desenvolvamos tam-
bém nós o espírito
desportivo e, tal como os
bons atletas, aprendamos
o valor do esforço contí-
nuo, do recomeçar sem-
pre, do exercitar dia após
dia as nossas qualidades
para nos tornarmos cam-
peões do SABER SER
PESSOA.

Entretanto, este novo
número do nosso jornal
escolar “A Palmatória”
chega às vossas mãos,
apresentando textos e
trabalhos dos alunos e
professores de todo o
Agrupamento de Escolas
Públicas do Concelho de
Proença-a-Nova. Que
também este seja um
espaço de diálogo e um
espelho do trabalho e do
sentir da nossa comuni-
dade escolar, ”escola de
saberes e de valores”,
conforme enuncia o Pro-
jecto Educativo do Agru-
pamento.

Teresinha Catarino
(Coordenadora do De-

partamento Românico)
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MEGA-CONCERTO DE
NATAL DAS ESCOLAS

BIBLIOTECA ESCOLAR
CENTRO DE RECURSOS
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Micael
Jardim de Infância de Sobreira Formosa
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