Introduction
It was at the beginning of the 2017/18 schoolyear on a sunny September morning that the
book you are now about to read was chosen as a way of creating a somehow lifechanging
landmark to celebrate Linda’s School’s 30 years of existence.
Organising an ephemeral one-day celebration seemed too dim a prospect when we could
bring so much more to our students and to the world as a whole. So, the Art in Motion
Writer Educational Collaborative Project was born as a year-long commitment to improve
our students’ writing skills, together with stimulating their imagination and creative
endeavour, collaborative, problem solving and research skills, perseverance, resilience,
foundational values, philanthropy and a strong will to create change through art.
The whole idea was to create contemporary stories based on timeless wisdom, illustrating
what matters in today’s youth’s eyes, bringing across a strong message filled with values
that have persisted across the ages of mankind and are today as were yesterday, authentic
guiding principles towards a balanced life.
At first it was not easy to get teachers and students involved in the same orchestra and
playing the same tune, though using different instruments. There was much fine tuning,
many stories that didn’t make it into the book, but all in all it was well worth it and even
those who did not get the grade got the practice, which will produce a positive ripple effect
in due course, in each one’s own development.
Looking back on this last school year’s journey towards the completion of this joint project,
much was learnt, not only concerning language skills, but also personal life skills that will
surely go a long way towards these youngster’s success in whatever they choose to create.
This book will not only remain in our hearts for many years to come and bring tears and
laughter to readers at large, it will also contribute for other youngsters around the world to
believe in their dreams and access the education they need to fulfil them. All proceeds
from this book are entirely devoted to charity and will be distributed on a yearly basis to
projects that improve education and overall life conditions for children and youngsters.
Many thanks to Rui Henrique for his kind collaboration with us by doing the pagination,
artwork and graphic design for this book. Without him it would surely not live up to its full
potential.
Maria de La Salete da Ponte's generosity then made this book's existence possible, as she
donated the full amount for the first edition right when the book was finding some
challenges to be physically born. Thank you ever so much dear Salete.

Patrícia Fonseca, from Médio Tejo Edições then came along and accepted our request to
publish, giving us invaluable help towards the final production of our young artists'
masterpiece. Thank you deeply for saying "yes" Patrícia.
Rui, Salete and Patrícia are the instrumental partners, without whom the whole project
would now be nothing but a lost dream. Thank you for believing in all of us. Together we
truly make a difference that none of us alone could
A big thank you also to all of the parents who believed in this project and all of the students
who committed to doing their best. It has not only made a difference now, but it will keep
on making a difference to each one who participated, each one who comes across it and
each one that received the gift of its proceeds.
Thanks a lot to the students who chose to illustrate their colleagues’ stories, adding an
extra touch of beauty to an already rich book. And thus a priceless treasure is born.
And of course, we deeply thank you, the reader. You are a great part of the purpose of this
book and without your contribution, be it conceptual or material, it would remain idle,
incapable of touching the world in ways we cannot even begin to envision right now, for
the extent of a purposeful creation is an ongoing process of discovery and evolution for us
all.
We are humbled by the strength of collaboration and never cease to thank its powerful
grace in our lives.
The whole is, indeed, much greater than the sum of its parts.

Tania Castilho
September 2018

Introdução
Estávamos no início do ano letivo de 2017/18, numa manhã ensolarada de setembro. Foi
nessa manhã que o livro que vais agora ler foi escolhidos como forma de criar um marco
transformador que celebrasse o trigésimo aniversário da Linda’s School.
Organizar uma celebração efémera de apenas um dia parecia-nos demasiado parco quando
podíamos trazer muito mais para os nossos alunos e para o mundo em geral. E eis que
nasceu o Projeto Educativo Colaborativo Art in Motion Writer – um compromisso de um ano
para melhorar a escrita dos nossos alunos, estimulando-lhes também a imaginação e

criatividade, as patidões colaborativas, de resolução de problemas e de pesquisa, a
perseverança, a resiliência, os valores de base, a filantropia e uma forte vontade de criar
mudança através da arte.
A ideia foi cirar histórias contemporâneas baseadas na sabedoria intemporal, ilustrando o
que importa aos olhos dos jovens de hoje e transmitindo uma forte mensagem plena de
valores que têm persistido ao longo das eras da humanidade e são hoje, como ontem,
autênticos princípios para uma vida equilibrada.
A princípio não foi fácil conseguir envolver os professores e os alunos na mesma orquestra,
a tocarem a mesma melodia, ainda que usando instrumentos diferentes. Houve muitas
afinações, muitas histórias que não conseguiram fazer parte deste livro, mas valeu a pena e
mesmo os que não corresponderam ao que era pedido praticaram, o que produzirá efeitos a
seu tempo, no desenvolvimento de cada um.
Contemplando em retrospetiva a viagem feita ao longo deste ano letivo até ao seu
completar conjunto, muito foi aprendido, quer nas aptidões linguísticas, quer na
aprendizagem de aptidões pessoais que farão toda a diferença no sucesso de tudo o que
estes jovens escolherem criar daqui para a frente.
Este livro não só permanecerá nos nossos corações por muitos e longos anos, trazendo
lágrimas e riso aos seus leitores, mas contribuirá para que outros jovens ao redor do mundo
acreditem nos seus sonhos e tenham acesso à educação que necessitam para os realizarem.
Todos os proveitos deste livro são destinados a projetos solidários e serão distribuídos
anualmente a instituições que melhorem as condições de vida e de educação para crianças
e jovens.
Agradecemos de coração ao Rui Henrique pela sua generosa contribuição com a artefinal,
paginação e design gráfico deste livro. Sem ele esta obra ficaria muito àquem do seu
verdadeiro potencial.
A generosidade de Maria de La Salete da Ponte tornou depois a existência deste livro
possível, doando o valor total para a impressão desta primeira edição, no momento exato
em que o livro enfrentava alguns desafios de nascimento. Muitíssimo obrigada Salete.
Agradecemos também a Patrícia Fonseca, da Médio Tejo Edições por aceitar o nosso pedido
de publicação, dando-nos o seu apoio precioso e incondicional na produção final da obra
dos nossos jovens artistas.
O Rui, a Salete e a Patrícia são os parceiros fundamentais, sem os quais todo o projeto não
passaria de um sonho perdido. Obrigada por acreditarem em todos nós. Juntos fazemos
verdadeiramente a diferença que nenhum de nós alcançaria sozinho.
Um muito obrigada a todos os pais que acreditaram neste projeto e a todos os alunos que
se empenharam e deram o seu o melhor. Este empenho e dedicação fez diferença agora e

continuará a faze-lo para todos os que participaram, para todos os que se cruzem com este
livro e para todos os que receberem a dádiva dos seus proveitos.
Muito obrigada aos alunos que escolheram ilustrar as histórias dos seus colegas,
adicionando um toque de beleza extra a um livro já pleno de riqueza. E eis que nasce um
tesouro inestimável.
E claro, agradecemos-te muito a ti, o/a leitor/a. Fazes parte integrante do propósito deste
livro e sem a tua contribuição, seja ela conceptual ou material, ele permaneceria estático,
incapaz de tocar o mundo de formas que não podemos sequer vislumbrar neste momento,
pois o alcance de uma criação plena de propósito é um processo contínuo de descoberta e
evolução para todos nós.
É com humildade que observamos a força da colaboração e ficamos para sempre gratos
pela sua poderosa graça nas nossas vidas.
O todo é, sem dúvida, muito maior que a soma das suas partes.

Tania Castilho
Setembro 2018

