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ESCOLÍADAS GLICÍNIAS PLAZA 2015   
 

“É com pessoas como estas que se 
consegue provar que, com vontade e 
trabalho, tudo se consegue” 
 
TEXTO: Francisca Silva, 12.º E, N.º 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A prova de música/dança, 
aqui no Pavilhão Multiusos 
de Viseu (9 de maio), viria 

a ser escolhida para 
abertura da Gala de 
Entrega de Prémios 

 
 

 
As pessoas precisam de escapes. 

Precisam de um lugar onde possam 
descarregar tudo o que sentem e expressar-se.  

Se há algo a que, nos últimos meses, 
pude chamar exatamente de "escape", de fuga, 
de abstração, foi este projeto, as Escolíadas, e 
o percurso da nossa escola até lá. 

Eu, tal como muitos mais alunos, envolvi-
me e entreguei-me a algo que, antes de ser 
uma competição, foi um meio de unir pessoas 
e fazer com que estas se conhecessem 
melhor, umas às outras e a si mesmas. 

Nem tudo foi sucesso, saudade ou 
empenho. Aquilo que, em Tondela, foi e será 
uma iniciativa por parte de, inteiramente 
alunos, exigiu trabalho, dedicação, respeito 
pelos outros, por outras opiniões e valores, o 
que nem sempre foi fácil. E é isso que nos 
ajuda a crescer. 

Procurámos trabalhar uma temática 
inevitavelmente comum a muitas pessoas: "O 
oculto". Questões tão frequentes como "Quem 
sou eu?" ou "O que faço aqui?" foram algumas 
das "bases estruturantes" da interpretação e 
aprofundamento deste tema. 

O ser humano é um todo, porque é 
previsível. É o que é, sente o que sente, reage 
como reage; não pode negá-lo nem pode evitá-
lo, mas pode escondê-lo. 

E é nos momentos em que estamos sós, 
presos a nós mesmos e à velocidade dos 
nossos pensamentos que nos apercebemos 
em maior escala de que não é possível que 
nos consigamos proteger de tudo o que nos 
pode vir a magoar. E, mesmo assim, tentamos 
sempre que haja algum tipo de parede entre 
nós e o resto do mundo. 

Assim, após a construção de um 
pequeno espetáculo, com uma prova de teatro, 
música/dança, claque e artes plásticas, 
representámos o Agrupamento de Escolas 
Tomaz Ribeiro, com alunos da Escola 
Secundária de Tondela. 

Pessoalmente, e no meu último ano de 
secundário, não podia estar mais orgulhosa do 
que levámos até Viseu. É com pessoas como 
estas que se consegue provar que, com 
vontade e trabalho, tudo se consegue. 
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“Terás de partir de ti 
para chegar até ti” – o 

oculto confrontado 
com a verdade na 

peça de teatro 
 inteiramente criada 
por alunos, tal como 
as restantes provas 

 
Pavilhão Multiusos 

 9 de maio 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inês Pedrosa, a 
apresentadora da 

Escola Secundária de 
Tondela, no seu 

entusiasmo natural e 
contagiante  

 
Pavilhão Multiusos 

9  de maio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos da  
claque, em espírito 

absolutamente 
“escoliástico”  

 
Pavilhão Multiusos 

 9 de maio  
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Sobre as Escolíadas 
 
A Associação Escolíadas, criada em 1999, tem como objetivo fomentar, apoiar e promover a prática 
de atividades artísticas concretizadas essencialmente por alunos do ensino secundário, na região 
centro – Aveiro, Coimbra e Viseu. Este ano, o Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 
participou pela primeira vez graças à existência de um significativo número de alunos que se 
organizaram, juntamente com a Associação de Estudantes, para apresentarem, em público, as seis 
provas previstas no regulamento: artes plásticas, teatro, música/dança e claque e cultura.  
 
No total das oito escolas presentes nas duas sessões do Polo III, nos dias 8 e 9 de maio (no 
Pavilhão Multiusos de Viseu), a Escola Secundária de Tondela posicionou-se a meio, ficando a um 
ponto do 3.º lugar. 
 
Posteriormente, num processo de nomeações online, a aluna Francisca Silva foi nomeada para 
melhor intérprete de voz feminina, motivando assim a presença da escola na Gala de Entrega de 
Prémios que ocorreu no passado dia 5 de junho no Cineteatro Messias da Mealhada.  
 
Para esse evento, a escola foi convidada a apresentar a prova de música/dança, com a qual abriu a 
Gala de Entrega de Prémios - Glicínias Plaza 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 
E é então que se  

confirma o desejo de 
muitos: a Francisca 

Silva (a Kika) vence na 
categoria de melhor 

voz feminina.  
Parabéns, Francisca!  

 
Cineteatro Messias 

 5 de junho 
 

 
 
 
 
 
 

Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Tondela 
Fotos transferidas a partir de: 

https://www.facebook.com/ejornalismo.estondela 
https://www.facebook.com/EscoliadasGliciniasPlaza?fref=ts 


