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editorial

Caros leitores!
É com grande sentimento de nostalgia que vos escrevo esta reflexão
em mais um editorial da nossa revista.
Somam-se agora mais quatro meses à história do Instituto, nos quais
mais sessenta e seis almas conheceram a bela e ridente casa, através
da qual, desde tenra e miúda idade, podem, desde já, testemunhar
e ser parte de um estilo de vida que, só por si, contrasta com o da
sociedade civil que hoje testemunhamos.
E contrasta devido às suas origens...
De facto, desde tempos remotos, deixou de ser a casa do inquisidor-mor da zona de Lisboa, para passar a ser a casa que visaria a formação de excelência de jovens mais desfavorecidos numa sociedade
enraizada na cultura da terra (agricultura), elevando assim, os que
queriam ir para além da horta.
E desde então, mudaram as pessoas, as infraestruturas, a sociedade e,
com ela, alguns ideais, inclusive o próprio nome do Instituto. Porém,
persistiu sempre a sua insígnia, visando o útil contraste em relação à
sociedade cívil.
Durante os últimos quatro meses, os resultados escolares e as metas pessoais foram-se adequando ao “Querer”, uma vez que os que
“Querem” alcançarão a trancendência pessoal e social.
Eis que chega agora um novo período e, com ele, um novo ano de
2016. Nele se inscrevem novos objetivos, metas, ambições, enfim,
novos “Quereres”.
Tais “Quereres”, que aspiram a “Poder”, são constantemente subordinados ao apelo do “Fazer”... É assim tanto nesta Casa como na de
cada um de nós. No entanto, quer nesta quer nas nossas, há sempre
um fator comum condicionante: a adversidade.
É assim no Instituto, é assim na Vida...
E é neste ponto que esta Casa constitui uma mais-valia, proporcionando ferramentas necessárias para transpor as quotidianas adversidades, transformando, ironicamente, a própria adversidade na ferramenta principal da construção da vida.
Para além da superação da adversidade, esta casa pode ser mestra
noutras matérias como as tão faladas “competências sociais” que, é
importante reter, nem sempre a casa de cada pilão oferece; assim

como o mais útil ensinamento de todos: a arte da “Compenetração”.
A compenetração é a assimilação do ser, gerada pelo novo ou pela
adversidade. É na compenetração que surgem questões que, uma vez
feitas, nunca mais serão desfeitas, sendo também desta compenetração que surge a formação de caráter, o polir do “Querer”, da determinação, que surge o partilhar gratuito e claro, a Distinção. Tudo isto,
repito, decorre do confronto com a adversidade ou da pré-disposição
a enfrentá-la destemidamente.
E numa sociedade onde o “cancro” não está na chamada “Crise Financeira ou Económica”, mas na geradora desta, a “Crise de Valores e do
Humanismo”, o IPE é a Casa que, sublinho, através da compenetração,
leva a que se use de lealdade no apoio aos outros a partir do critério
daquilo que para si mesmo se deseja, sendo, pois, uma Instituição útil
ao mundo e para o mundo.
Já dizia Confúcio: “O Homem é um ser naturalmente próximo, a cultura é que o afasta.” Posto isto, é nosso dever, graduados e alunos mais
antigos, partilhar a Cultura que outrora nos aproximou.
É meu desejo que, neste novo período, enquanto o calendário avança
e as núvens correm, que todos continuem também a fazer cumprir a
divisa em torno da qual nos unimos: “Formar cidadãos úteis à Pátria”.
Já sabemos: através da adversidade e de tudo o que dela advém. Não
do Facilitismo que atenta contra a própria matriz do Instituto. Por isso,
é necessário, mesmo, o contributo de toda a comunidade pilónica,
com especial incidência nos pais e familiares dos alunos, para que,
juntos, possamos desviá-los do caminho do Facilitismo e da zona de
conforto, que não eleva ninguém, não lhes dando o peixe, mas, sob a
forma de uma adversidade útil, ensinando-os a pescar!
Que neste período se “Queira” ou, por outras palavras, que haja determinação e que se perceba que o ponto fulcral não habita tanto na
Força de Vontade, mas ainda mais na Vontade de Fazer Força.
Um vívido Salvé a nós e à nossa história e um forte abraço aos camaradas do nosso país irmão, aos alunos do Colégio Militar de Porto
Alegre, Brasil, que se preparam para as comemorações de mais um
ano de existência, as quais, com pena nossa, este ano não poderemos
presenciar.
“Querer é Poder”.
Obrigado.

MIGUEL DUQUE,
Comandate Batalhao
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notas soltas

A importância
dos meus avós
Os meus avós são muito importantes para mim,
apesar do meu avô já ter morrido. A minha avó,
agora, é a mais importante para mim.

À

s vezes, penso que a hora da minha avó já está a chegar,
mas, ao pensar nisso, fico muito triste porque, quando
estou aborrecida, ela anima-me, quando preciso de ajuda
nos trabalhos de casa, ela ajuda-me.
Quando não tenho nada para fazer e os meus pais estão muito
ocupados, vou ter com ela e fico muito melhor. Quando estou de
férias e os meus pais ainda estão a trabalhar, eu fico sozinha em
casa com ela, divertimo-nos muito, jogamos, rimos e muito mais.
Quando eu um dia deixar de a ter, não sei o que vai ser, porque
ela é muito importante para mim e eu não a quero perder.
Eu adoro-a. Por isso, em vez de estar a pensar no futuro, vou
pensar no presente e vou aproveitar ao máximo o tempo com ela,
porque eu sei que a minha avó tem muito orgulho em mim e adora-me tanto como eu a adoro.
Alícia Nicolau, 428/14

A importância
dos avós
Os avós são importantes porque fazem sempre
parte da nossa vida e porque estão no nosso
coração e vão sempre para onde nós formos.

E

les são o tipo de pessoa amigável que nos ajuda sempre
quando temos casos difíceis, dão-nos conselhos, ajudam-nos
a resolver bem os problemas, sem haver pancadaria.
Nós, além disso, nunca devemos abandoná-los porque,
se não fossem eles a ter o nossos pais e mães, nós não estaríamos
aqui no mundo neste momento.
Há um dia muito importante para eles: o “dia dos avós”.
É o dia que lhes toca mais porque eles celebram-no como se
fosse o dia dos seus casamentos.
Todos os netos gostam dos avós porque nos dão aqueles lanches de que nós todos gostamos quando nos sentimos em baixo.
Também cuidam de nós quando os pais não podem ficar connosco.
Por, isso nunca se esqueçam dos vossos avós.
Martim Gonçalves, 6A
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Poema para os
meus avós
Avós que amo
E com que às vezes discordo,
Mas mesmo assim adoro.
Muita gente não os quer por perto,
Mas para eles
O meu coração está sempre aberto.
Foram eles que me criaram,
Desde pequeno,
Protegeram-me dos monstros
E deixaram-me sereno.
Tiveram paciência,
Cuidado e amor,
Sempre me apoiaram
Nos momentos de dor.
Luís Campos, 234/14, 6B

notas soltas

A Carlota
Caramelo
Num belo dia achocolatado, a Carlota Caramelo
estava a comer caramelos. Ela era muito gulosa,
não lavava os dentes e não tomava banho.

M

A amizade

T

odos nós vivemos rodeados de pessoas, sejam gordas ou
magras, feias ou bonitas. E muitas vezes julgamos as pessoas pela sua aparência e pela primeira impressão chegamos a ser maus, mas não pensamos que podemos estar a
perder um amigo de verdade.
Um amigo verdadeiro não se encontra com facilidade, pois
precisamos de conquistar a sua amizade, mostrar lealdade, dar
atenção e estarmos sempre presentes, quer seja nos bons ou nos
maus momentos.
Ter um amigo é muito importante, porque é com essa pessoa
que partilhamos os nossos segredos, rimos e brincamos e sobretudo nos apoiamos quando mais precisamos, porque um amigo está
sempre presente.
Amigo é aquele que se zanga contigo, que te diz que estás
errado e que te guia para o caminho certo.
Uma amizade verdadeira torna-se eterna e especial.
Nós só somos felizes com amigos porque ajudamos quem precisa e enriquecemo-nos como pessoas.
Nunca se esqueçam dos vossos amigos. Cuidem bem deles e
eles cuidarão bem de vocês.

ais tarde apareceu, numa bolha de sabão, a fada Maria
Albertina e disse-lhe:
– Carlota, porque é que tu não lavas os dentes e
estás obesa?
– Não estou nada, estou muito bonita ― gritou a Carlota Caramelo.
– Então vamos ver o teu peso.
As duas meninas foram ver o peso da Carlota.
– Meu Deus, tu estás tão obesa que até partiste a balança!
A Carlota, muito triste, perguntou:
– Mas o que é que eu posso fazer?
– Primeiro vamos tratar das tuas cáries ― respondeu a fada.
Quando chegaram ao dentista, viram-no a tratar os dentes do
Bob Marley. A Carlota ficou assustada porque viu a broca em ação:
– Maria Albertina, estou com medo.
– Não tenhas medo, aquela broca é para limpar as cáries.
A Carlota Caramelo sentou-se na cadeira. De repente, o dentista
veio e disse:
– Vamos lá tratar desses dentes, minha menina.
No final, Carlota ficou com os dentes a brilhar e agradeceu-lhe:
– Muito obrigado, senhor Dentinhos Brilhantes.
A Carlota e a Maria Albertina regressaram a casa e a fada disse:
– Carlota, agora só falta tomares banho.
– Está bem, Maria, eu farei sempre isso.
As duas amigas despediram-se com um beijinho muito “doce”.
Palma e Timur, 6A

Nuno Silva, 516/14, 6B
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A NATAÇÃO
A Educação Física é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento físico,
psíquico e social do indivíduo.

N

o Instituto dos Pupilos do Exército, a oferta curricular da
Educação Física é muito diversificada. Os alunos aprendem desportos coletivos, desportos individuais, desportos com raquetas e Natação. A panóplia de atividades
que experimentam contribuem de forma decisiva para uma formação sólida e abrangente em termos físicos e desportivos.
Neste trabalho faremos incidir a nossa atenção sobre a Natação, pelas suas características específicas e por ser uma oferta
acrescida do IPE relativamente à maioria dos restantes estabelecimentos de ensino.
Na piscina do IPE, são realizadas atividades de adaptação ao
meio aquático, de aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas
de nado.
Para desenvolver esta temática, escolhemos o trabalho escrito
que o aluno nº1248/12, Bogdan Herashchenko, realizou no ano
letivo transato.
Introdução:
Nadar é a capacidade do homem de se deslocar, através de
movimentos efetuados, no meio aquático.
História:
O registo mais antigo sobre Natação remonta às pinturas rupestres há cerca de 7.000 anos.
Algumas das primeiras referências estão incluídas em obras
8 | Querer é poder | Fevereiro 2016

históricas como a Epopeia de Gilgamesh, a Ilíada ou a Odisseia de
Homero e inclusive a Bíblia.
A natação de competição, na Europa, começou por volta do ano
de 1800, na sua maioria utilizando o estilo de Bruços.
Posteriormente, em 1873, John Arthur Trudgen, apresentou o
estilo Trudgen, após ter copiado o estilo de Crol, usado pelos índios
nativos Norte-americanos, criando uma ligeira variante do mesmo.
Devido ao repúdio dos britânicos pelos salpicos, Trudgen empregou a pernada de Bruços no lugar do batimento de pernas convencional do estilo Crol.
A natação fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896, em Atenas.
Foi em 1902 que Richard Cavill introduziu o estilo Crol.
Em 1908, foi fundada a Federação Internacional de Natação
(FINA).
O estilo Mariposa foi desenvolvido na década de 1930, que no
início surgiu como uma variante do estilo de Bruços, até que foi
aceite como um estilo distinto, em 1952.
Estilos:
Mariposa - é o mais recente dos quatro estilos e o segundo
mais rápido. É preciso ter muita força, fôlego e conseguir mover
bem os braços e as pernas. Como a cabeça está totalmente dentro
de água, é a força que se faz com os braços que a ajuda a levantar
para respirar.

notas soltas

Crítica cinematográfica

“Perdido
em Marte”

Crol - é um estilo complexo que exige um bom controlo dos
movimentos. Os braços entram e saem da água um de cada vez.
As pernas fazem batimentos alternados. A respiração é efetuada
virando a cabeça para o lado do braço que está no ar.
Costas - é um estilo muito parecido com o Crol, mas o nadador
está de barriga para cima. O corpo deve estar o mais horizontal
possível. Os movimentos são semelhantes aos do Crol, as pernas
batem em movimento alternado e os braços rodam um de cada
vez. Curiosidade: como se vai de costas é difícil saber para onde
se está a ir, por isso é que existem bandeirinhas por cima das
piscinas.
Bruços - é o mais lento dos quatro estilos. Ao nadar Bruços,
o corpo fá-lo de uma forma semelhante a uma rã. Quando se dá
o movimento de puxada dos braços, as pernas estão esticadas e,
quando os braços fazem a extensão, as pernas dão simultaneamente um “pontapé”.
É de todo o interesse conhecer os benefícios da Natação, bem
como as suas modalidades, uma vez que tal desporto traz inegáveis proveitos à saúde física e mental.

Este filme tem como pano de fundo
numa expedição a Marte. Relata o momento
em que surge uma tempestade que danifica
a nave de Mark Watney.

E

sta personagem é dada como morta e deixada para trás. Porém,
sobrevive.
Mark só iria ser salvo quatro anos depois, que seria o tempo
necessário para preparar uma nova nave e realizar a viagem até

Agradeço ao Bogdan por se ter prontamente disponibilizado a
partilhar o seu trabalho na revista “Querer é Poder”.

Marte.
Abandonado, o protagonista realiza dezenas de cálculos para racionar
a sua comida a fim de sobreviver o tempo necessário, começando até a
cultivar dentro da nave através da utilização de meios artificiais.
Ao longo deste tempo, Wayne tenta estabelecer contacto com a Terra, desenvolvendo um diálogo através das câmaras que se encontram na
nave e que transmitem via vídeo para Terra.
Cabe à equipa original do protagonista, que se encontram no espaço
a realizar outra missão, tentar salvá-lo correndo riscos imensos.
A sua equipa obtém sucesso no resgate de Mark e consegue trazê-lo
de volta à Terra são e salvo.

A professora Irma Pinheiro

David Santos 1350/14, 11.º A1
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Desabafos de uma ginasta
É sempre bom sonhar. É sempre bom ter esperança e pensar que vai tudo ficar bem. E… quando isso
não acontece? Que fazer? Que fazer, quando temos o sonho de uma vida e, de repente, nos tiram
isso e sabemos que não podemos fazer nada para mudar?! Que pensar, quando nos tiram o que mais
gostamos e nos faz felizes?

O

que me fazia mais feliz acabou… Foi tão repentino, que
às vezes me pergunto como é que isto foi acontecer. Porquê a mim? Nunca estamos à espera de coisas assim!
Pensamos sempre que é aos outros que acontece.
Parece que foi ontem que descobriram que tinha um problema e
ainda hoje oiço as palavras dos médicos: “Não podes treinar mais!”
Não queria acreditar no que estava a ouvir. A minha rotina
mudou completamente. Agora que estou de rastos, não posso fazer
o que fazia para me distrair e ficar bem, já nem ver o que passava
horas a observar e a pensar: “Um dia serei eu a ganhar medalhas!”
Os meus olhos enchem-se de tal maneira, que nem tenho tempo
para o evitar. Já se passaram meses e ainda não consigo lidar com
esta situação. Dizem-me para ser forte, que ainda vou conseguir
voltar ao que era e conseguir realizar o meu sonho e eu penso:
Como? Como vou voltar a conseguir, se agora o medo vence?! Quando este pesadelo acabar, como volto? Por muito que queira não
consigo, tenho medo de que volte a acontecer e depois? Será que
a única alternativa é desistir? Já pensei nisso e custa tanto saber
que passaram oito anos sempre a evoluir com o objetivo de ser eu
a melhor e agora tenho de ser quase obrigada a esquecer que era
essa a minha vida! Estou cansada de andar assim, sem saber o que
pensar, sem saber o que fazer, porque não fui eu que escolhi isto…
10 | Querer é poder | Fevereiro 2016

sinto que tenho de desistir de tudo e começar uma nova vida! Eu
tento, a sério que tento, estão a ser os piores dias da minha vida.
Ando desorientada, sem vontade de fazer nada, não consigo parar
de pensar nisto. Tento continuar a dar apoio ao resto da minha equipa, para que se esforcem e continuem a dar sempre o seu melhor.
Mas isso ainda me custa mais! Ver, no rosto das outras pessoas, a
compaixão por não poder treinar, ao me olharem nos olhos e me
abraçarem dizendo para eu ter esperança, mesmo sabendo que eu
posso nunca mais voltar…
Tento distrair-me, também não consigo, pois tenho dores e mal
me mexo, só queria ficar bem e voltar a ter a minha vida como
antes, mas isso não vai ser assim, vai sempre deixar marcas e medo
de voltar… Mas sei que este medo desaparecerá. Ainda tenho esperança em voltar. Acredito que é só uma fase e, quando isso acontecer, não deixarei que este medo me volte a dominar, nem permitirei
que nenhum obstáculo me faça tropeçar.
Tal como as ostras que transformam uma impureza para mostrar
o que há de melhor nelas, as pérolas, esta lesão também libertará
o melhor de mim, fará com que eu volte a ser como era ou mesmo
melhor que nunca. Já tenho a minha impureza, agora só me falta
libertar a pérola que há em mim.
David Lima, 61, 11.ºA1

notas soltas

Natal

Ali Babá

E

ra uma vez um menino chamado Ali. Morava no sopé de uma
montanha com o irmão e o pai, que era curtidor de peles. Ali
casou-se e tornou-se lenhador.
Um dia, descobriu uma caverna onde quarenta ladrões guardavam um rico tesouro e dele levou dois sacos de moedas de ouro.
Quando o seu irmão descobriu o que ele tinha, quis logo roubar o
tesouro. No dia seguinte, foi à gruta, mas ficou preso, pois esqueceu-se da palavra-passe e foi logo decapitado pelos ladrões.
Quando Ali foi ver do irmão, encontrou-o morto e deu-lhe uma
sepultura digna. Ficou muito rico e casou-se com a cunhada. Foi para
a casa dela e Nuredine, filho de Ali, ficou com a loja do tio.
Os ladrões descobriram que havia mais alguém que sabia do segredo da caverna e planearam matá-lo. Enviaram um deles que descobriu onde morava Ali e marcara a porta com um “X”.
Morjana, a criada de Ali, vê a porta assinalada e marca as portas
vizinhas. Quando voltam, os ladrões não sabem qual é a casa certa.
Então, o chefe dos ladrões fez-se passar por mercador de azeite
e arranjou quarenta odres onde se esconderam os ladrões. Ali, com a
sua bondade, acolheu o mercador. Mas Morjana, com a sua astúcia,
descobre o plano deles e frita-os dentro dos odres. O chefe, logo que
soube do sucedido, fugiu.
Numa última tentativa para matar Ali, o chefe dos ladrões fez-se
amigo de Nuredine e foi jantar com ele. Entretanto, Morjana descobriu quem ele era e matou-o.
Ali propõe o casamento entre Nuredine e Morjana e conta-lhes
o segredo da caverna, pedindo para usarem a riqueza com justiça e
moderação.

Ó meu menino Jesus,
Tua mãe, Virgem Maria,
Te deu, uma noite, à luz
Nesse glorioso dia.
Ó meu menino Jesus,
És o nosso salvador,
Que a todos conduz
Ao amor.
Alunos EMRC do 5.º A, Francisco Cabral, Liujing Yang,
João Santos, Gustavo Graça, José Pereira
Ó Jesus menino,
Nasceste em Belém.
És tão pequenino
Nos braços da mãe!
És o salvador,
Ó menino Jesus.
Seguimos a via
Que a ti conduz.
A tua estrela
É a nossa guia
Que a Belém nos leva
Como a Maria.
Alunos EMRC do 5.º B: Raul Luís, Vicente Pires,
Francisco Garcia, Luís Monteiro.

Rafael Frade, 6B
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Escritos do Eu

Diários e Memórias

A

lbufeira, 8 de outubro de 2015
Meu amigo,

Há algum tempo atrás, a minha mãe recebeu um telefonema do
Instituto dos Pupilos do Exército, a minha escola de sonho. Eu tinha
ido fazer os testes de aptidão física, psicológica, bem como as provas
de Português e de Matemática. Por isso, quando a minha mãe atendeu o telefone, eu já sabia que era a resposta. Tudo dependia desse
momento. Vi um brilho nos seus olhos e ela, com um sorriso na cara,
disse: “Filho, parabéns! Passaste nos exames e conseguiste entrar!”
No momento, fiquei feliz e corri logo para o meu quarto para fazer as
malas, nem pensei na família.
Sei que agora estou sentado numa cadeira de uma das melhores
escolas, mas as saudades da família são muitas… Nunca pensei que
iria ser assim, mal me consigo concentrar nas aulas. Só me lembro
de, no verão, estar a brincar com os meus primos e de estar junto
dos meus pais.
Custa, muito, mas tenho de aguentar. Como o meu falecido avô
dizia: “Escola difícil, vida fácil.”
Santos 3/15, 10.ºA

Q

uerido diário,

Tenho andado muito ocupado a preparar-me para as
provas físicas que vou realizar logo à tarde, no Instituto dos
Pupilos do Exército. Ao longo destas duas semanas não consegui escrever muito, pois tive de estudar para os testes psicotécnicos.
Neste preciso momento, estou a dez minutos de sair de casa e
12 | Querer é poder | Fevereiro 2016

o meu corpo está em pulgas. Não sei como é que me irei “safar” lá
dentro…
(Só queria que estivesses comigo para me poderes observar…)
***
Correu tudo bem! Consegui realizar todos os exercícios propostos.
Estou satisfeito pelo que fiz e estou orgulhoso de mim mesmo.
Sei que abusei do meu ombro, pois a lesão que sofri não está
totalmente curada. Mas a verdade é que, ultimamente, não tenho
tido muito cuidado com isso… Não posso deixar de fazer as atividades
de que gosto.
Afonso 156/15, 10.º A

R

ecordo-me do meu 5º ano (o meu primeiro ano numa escola
diferente) como se fosse ontem. O “cheiro” do meu primeiro
passo para o interior da nova escola… Parecia que estava
num outro mundo, via pessoas de camuflado, com ar fechado, e alunos mais velhos de farda, a farda que também eu iria usar.
Foi muito difícil adaptar-me à rotina: ter de acordar às 6 horas da
manhã; trocar de uniforme quatro vezes por dia; ser o mais novo e o
mais pequeno da escola… Custou-me, mas não me arrependo, fez-me crescer.
Não é de todo uma má memória, pois também fiz amigos para
a vida com os quais fazemos das más boas memórias. Relembramos
com histórias o que passámos e o que fizemos, aquilo de que gostámos e de que não gostámos. Recordamos inclusivamente as cerimónias que tivemos e as aventuras em que nos metemos…
Foi uma nova etapa da minha vida: aprendi, cresci. Cheguei a cair,
mas aprendi a levantar-me!
Gonçalves 91/10, 10.ºA
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Q

uando entrei para o IPE, não queria saber de nada, era muito novo e a vida para mim não tinha significado.
O ano de entrada nesta escola é o ano em que aprendemos mais. Depois, ao longo do tempo, vamos deixando
de ver o Instituto como escola e passamos a vê-lo como casa, porque
é onde passamos a maior parte do tempo.
No início, quando entrei, era um rapaz tímido, discreto e com
medo, pois não tinha ninguém que me desse força para esta caminhada. Infelizmente, não passei de ano, mas fiquei num pelotão de
que gostei mais, pois os alunos eram mais unidos, protegiam-se mais
e foi nesse mesmo pelotão que ganhei irmãos para a vida.
Nesse ano, também encontrei professores que nos apoiavam.
Apesar das circunstâncias, encontrei professores que nos davam força
e que nos encaminharam.
O Instituto dos Pupilos do Exército é uma casa cheia de tradições,
com regras, que nos abre portas para o futuro. Se depender da coragem das pessoas que por lá passaram e continuam a passar, esta
casa nunca irá abaixo.
É com grande prazer que recordo sempre: “Querer é Poder”!
Trindade, 10.ºA, 280/12

V

amos embora, Mariana, já estás atrasada! Despacha-te!”
De facto, eu já estava a ficar atrasada. Já estava tudo
pronto para sair, só faltava acabar o pequeno-almoço. Quando cheguei, não estava lá ninguém e disse para mim mesma “Mas, afinal, o que se passa aqui? Não era para chegarmos às
nove horas? Houve algum engano da minha parte?” Tantas perguntas
e nenhuma resposta. Enfim, o habitual…
Finalmente, foram aparecendo, aos poucos. Estávamos a ficar
atrasados para a viagem. Partimos do aeroporto da Portela por volta
das onze e meia da manhã com destino à Finlândia, fazendo escala
em Londres e, na viagem de regresso, em Milão. Foram cerca de dez
a doze horas de avião, pois a troca de aviões fez prolongar a nossa
chegada ao destino, com alguns imprevistos pelo caminho.
Mal chegámos, senti logo as diferenças horárias, pois eram oito
da noite em Helsínquia e ainda estava sol e ficaria assim o resto da
noite.
Representei Portugal pela Federação Portuguesa de Ginástica. Durante uma semana, pratiquei a modalidade que adoro e tive o privilégio de conhecer ginastas de outros clubes e países. Tenho imensas
boas recordações. Simplesmente, adorei a experiência inesquecível
que tive.
Mariana Baptista, 10.ºA

E

stávamos numa manhã de verão, era um dia triste, mas, de
certa forma, também havia uma esperança de alegria. O motivo era simples, era o meu último dia de primária. Eu iria finalizar o meu quarto ano.
Como era habitual, fiz a minha rotina diária, vesti-me, tomei o pequeno- almoço e lavei os dentes. Parecia ser um dia como os outros,
mas, na verdade, não era. Era o meu último dia naquela escola e isso
faz uma grande diferença a nível sentimental e psicológico. Essa foi a
razão que tornou triste esse dia.
Fui com a minha mãe para o carro e ela levou-me até à escola, eram
mais ou menos oito da manhã. Como sempre, joguei à bola com os meus
amigos no local onde nos tínhamos divertido e havíamos sido felizes
durante esses anos. Porém, havia sempre uma coisa que estragava esse
momento: o toque de entrada. Mal o ouvimos, fomos para a nossa sala,
onde a professora esteve a referir os aspetos positivos e negativos que
aconteceram ao longo do ano letivo, para além de referir também quem
chumbara e quem passara. Por acaso, ninguém chumbara e eu consegui
destacar-me com um ótimo aproveitamento. Passámos a manhã toda
a falar disso, passou tão rápido que já tinha chegado a hora do almoço.
Depois de uma manhã com muito “discurso”, seguimos para o
refeitório, sentei-me ao lado das pessoas mais chegadas ao meu coração e conversámos sobre as escolas para as quais iríamos no ano
seguinte. A maior parte dos meus colegas iria frequentar a escola
Paula Vicente. E, verdade, isto deixou-me, por um lado, triste, porque
me iria separar de alguns amigos, mas, por outro lado, deu-me esperança e foi com ela que consegui finalizar o meu dia. Às dezasseis
horas, acabaram as aulas. Como nos íamos separar, saímos todos a
chorar, pois tinham sido quatro anos marcantes.
No final das férias, a minha mãe disse-me que eu ia para outra escola e fiquei com uma grande angústia, pois tinha a secreta esperança de
acompanhar os meus colegas. Nunca pensei vir para os Pupilos do Exército.
Hoje estou no IPE e percebo que a atitude da minha mãe foi a
melhor. Ela teve consideração por mim e pensou no meu futuro. Agora agradeço-lhe a atitude que tomou.
Branco, 10.º A, 87/10

T

odos os anos eu viajava com os meus pais e com a minha
irmã para a minha cidade natal. Praticamente toda a minha
família vivia lá e, no Natal, reuníamo-nos todos em casa dos
meus avós. A cada ano que passava, eu vivia mais longe da
minha cidade, ou seja, a viagem era cada vez mais longa.
Eu não me queixo, sempre gostei de viajar e, ao contrário, de
muitas pessoas, eu gostava de mudar de cidade, conhecer lugares
novos e pessoas novas. Era como começar uma vida nova. Claro que
nunca gostei de deixar amigos. Alguns nomes ficaram perdidos há
muito tempo…
A viagem mais longa que fiz demorou três dias. Foram três dias
de carro. Só podíamos dormir, ouvir música e observar a paisagem.
Até ao nosso destino, havia apenas campos agrícolas, eucaliptos e pequenas cidades do interior, onde parávamos para descansar e comer.
Lembro-me que, depois desta viagem, nunca mais dormi em viagens.
Gosto de ver o que me rodeia e ouvir música.
Não esquecerei as centenas de quilómetros que percorria para encontrar
a minha família. Tenho saudades desses tempos e desses dias de Natal.
Formasier, 9.ºB, 163/13
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Era uma vez... uma nogueira

H

lá mais de cem anos, o meu bisavô, Tomaz Vieira, decidiu
plantar uma nogueira e essa mesma árvore deu origem,
pela ordem natural das coisas, há cerca de setenta anos, a
uma outra nogueira!
Em 2014, eu e a minha mãe decidimos desmistificar o facto de os
antigos dizerem que só de uma noz de três esquinas brotaria uma nogueira. Então plantámos uma noz com casca verde, outra sem casca
verde e uma da nogueira centenária, sem casca verde, mas nenhuma
era de três esquinas. A da nogueira centenária não germinou, mas
as outras duas ficaram muito bonitas. Afinal, o ditado antigo não era
assim tão verdadeiro como se pensava!

Durante as minhas duas primeiras semanas de aulas, apercebi-me de que a matéria deste ano letivo, em Ciências Naturais, seria
a biodiversidade. Então, pensei “Porque não plantar em contexto de
sala de aula uma nogueira? pertencendo ela à biodiversidade da zona
onde nos encontramos, sul da Europa.” Resolvi, por isso, fazer a proposta à minha professora de Ciências Naturais e aos meus colegas
de turma que aprovaram a ideia. E tudo se concretizou quando foi
plantada uma nogueira, no dia 11 de dezembro de 2015, na 1ª secção
do nosso Instituto!
Tomás Ferreira, n.º 41/12, 8ºA

Nogueira
Nogueira-Comum

Juglans regia L.

Família

Juglandaceae

Distribuição geográfica

Sul da Europa e Oeste da Ásia

Caducidade

Caduca

Altura

Até 30 metros

Longevidade

Normalmente entre 300 e 400 anos, mas em perfeitas condições
pode ultrapassar os 1000.

Porte

Árvore de copa ampla, muito ramificada e de densa folhagem.

Ritidoma

Liso e castanho-esverdeado em jovem, cinzento e com fendas
verticais à medida que envelhece.

Estrutura reprodutiva

Flores masculinas reunidas em grupos de 1-5 sobre ápices
(órgão feminino da planta) dos ramos.

Floração

abril, maio

Maturação dos frutos

agosto, setembro e outubro

Habitat e ecologia

Terrenos húmidos e profundos, desenvolvendo-se bem
nos calcários, suportando também os siliciosos.
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O amor vence
o medo

P

O Amor

O

amor é uma das melhores coisas que podem acontecer
na vida de uma pessoa e, felizmente, aconteceu-me a
mim. Um amor correspondido, cheio de afinidades, calmo, que traz satisfação é uma das experiências mais enriquecedoras que alguém pode viver. No amor, no amor sincero, há
troca, há cumplicidade, há companheirismo, há apoio mútuo, há dor,
há ciúme, há confiança, mas principalmente há bem-estar.
Quando vivemos um amor, a nossa vida fica mais plena, mais
rica, mais leve. O amor pode transformar a vida de alguém. Muitas
pessoas têm medo de amar, mas é preciso entender que o amor
não mata. O amor traz vida, revigora, renova os ânimos e o fôlego.
A vida, às vezes, pode ser muito dura e ter alguém que nos ama e
com quem podemos contar alivia muito o peso da vida nas nossas
costas.
Amar é um compromisso com o outro.
Para amar é preciso querer amar, é preciso saber fazer concessões, é preciso deixar de olhar para o próprio umbigo e entender
que há outra pessoa olhando por nós e amiúde com um olhar muito
mais generoso e amoroso.
Amar é um dos grandes desafios da vida!

arecia um homem normal, mas era um homem sem amor.
E um homem sem amor não é homem nenhum.
– O senhor dança?
A mulher que ele nunca tinha visto antes olhava-o nos
olhos, fixava cada movimento da sua boca, à espera de uma resposta.
– Desculpe, mas não tenho jeito para dançar.
– Não ter jeito para algo é, em meu entender, o maior motivo
possível para executar, vezes sem conta, esse algo. É só nessa circunstância que fazer algo dá pica: quando não sabemos bem, ou
mesmo nada, como o havemos de fazer. Vamos experimentando,
testando e inventando caminhos.
– O senhor dança?
O homem tentou fugir. O homem tentava sempre fugir.
– Não tenho jeito, como lhe disse. E para além disso não gosto.
Não gosto mesmo.
– Não gostar de algo é o segundo motivo mais forte para se
fazer esse algo. Quando não se gosta de algo, o problema não está
nesse algo, o problema está em nós, que não somos capazes de
aproveitar o que esse algo tem para nos dar.
A mulher insistiu. Era daquelas mulheres que só descansava
quando conseguia o que queria! Enfim, no fundo, o único argumento
possível para desistir de ganhar.
– O senhor dança?
E acabou por dançar. À volta, as pessoas nem reparam neles.
Era apenas mais um casal, apenas mais um amor a vencer aquela “vergonha”.
É a coragem que, mais do que o sonho, faz o mundo pular e
avançar.
– A menina dança?
Perguntou ele, no dia mais especial da sua vida, numa daquelas
saídas em que eles costumavam sair só para dançar.
Matilde Figueiredo, 1025, 11.º B

Tiago Sousa, 473/14, 11.º A1
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O Traquina Barnabé

B

arnabé era um macaco muito traquina. Adorava pregar partidas aos restantes animais da floresta. Certo dia, cansados
das travessuras do Barnabé, os animais resolveram pregar-lhe uma partida para que ele sentisse o mal que lhes fazia.
– Isto tem de acabar. Sugiro pregar-lhe a maior das partidas –
disse o elefante Zumbari. Chamou os restantes animais e um deles
chegou perto do Zumbari e disse:
– Concordo contigo. O Barnabé tem-nos pregado muitas partidas,
como atirar-nos água enquanto vemos televisão.
– E que tal pregarmos-lhe uma partida em conjunto com o leão
Tumba? – disse a chita Elechita. Depois de algumas horas, foram ter
com o leão Tumba e perguntaram-lhe:
– Tumba, temos uma proposta para ti!
– Qual é? – questionou o leão.
– Queremos colocar um balde de água gelada pendurado na porta
de casa do macaco Barnabé, de forma a que ele caia quando o Barnabé a abrir. É então que tu surges e, quando ele conseguir libertar-se,
vai ter uma surpresa muito desagradável ao olhar para ti.
– Concordo! Ele que se prepare para o que aí vem. E em que dia
estão a planear fazer isso? – perguntou o Tumba.
– Amanhã! – disse a girafa Zacabranco.
– A que horas? – perguntou o leão.
– Às doze horas – respondeu a hipopótamo Moto-Moto.
No dia seguinte, já eram onze horas e os animais tinham tudo
pronto. O leão estava em casa do Barnabé escondido. Os animais
puseram-se a ver televisão. De repente, chegou o Barnabé todo contente e a cantarolar.
– Ele vem todo contente e não sabe o que o espera – sussurrou o
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elefante Zumbari.
– O que estão a ver, malta? – perguntou o macaco. Visto que ninguém lhe respondeu, virou as costas com ar zangado e foi para casa.
Chegando a casa, abriu a porta e o balde caiu-lhe em cima da cabeça, deixando-o preso. Tentou soltar-se, mas não era fácil. Depois de
algumas tentativas, lá conseguiu finalmente libertar-se. De repente,
apareceu-lhe o leão. Ficou tão apavorado, que fugiu, cheio de medo.
Passado um mês, voltou à floresta, ainda cheio de medo e a tremer.
Chegou ao pé dos outros animais e disse-lhes:
– Malta, nem sabem o que me aconteceu!
– O que foi? – inquiriram os animais, fingindo que não sabiam de
nada.
– Sabem? O leão Tumba esteve em minha casa e pôs um balde
cheio de água gelada em cima da porta e aquilo caiu-me em cima
da cabeça e fiquei preso e, quando o consegui tirar, ele apareceu com
ar de quem me queria comer e rugiu com tanta força, que eu fugi e
só voltei hoje.
– Sabes porque e que ele fez isso? – perguntou a preguiça Marta.
– Não! – exclamou ele.
– Porque tu andas sempre a pregar-nos partidas!
– Gostaste do que ele te fez? – perguntou o elefante Zumbari.
– Detestei! – confessou o Barnabé.
E assim, jurou que não voltava a pregar partidas a mais ninguém
da floresta, nem à formiga Mariga.
Irina Barros; Caterina Monteiro; Rodrigo Monteiro;
Timur Moritz; Luís Palma; José Salvador; Artur Suponyev;
Martim Gonçalves, alunos do 6A.
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O Falcão

O
E

ra uma vez um falcão muito grande, com olhos pequenos
e um grande bico… muito assustador. Vivia dentro de um
tronco velho e escuro. Todos os animais tinham medo dele.
Certo dia, sobrevoando a floresta à procura de alimento,
viu uma doninha perto de uma cascata, quase a cair e gritando:
– SOCORRO!!! Ajudem-me!!!
O falcão voou rapidamente em direção da doninha, agarrou-a
pelas patas e levou-a para o seu tronco.
– Fica aqui. Vou procurar alimento para nós – informou o falcão.
A doninha, com muito medo, disse:
– Está bem, eu fico aqui.
Pouco depois o falcão regressou e perguntou:
– Gostas de ratazanas?
– Sim! É o que eu gosto mais! – respondeu a doninha.
Quando acabaram de comer, a doninha foi para sua casa.
No dia seguinte, contou a todos os animais o que tinha acontecido e todos eles ficaram muito amigos do falcão e deixaram de
sentir medo dele.

O Coelho
e o Pato

coelho e o pato andavam na mesma escola e tinham sempre muitos trabalhos de casa. Certo dia, como habitualmente, o coelho primeiro fez os trabalhos de casa e só depois de os fazer é que se foi divertir. Pelo contrário, o pato
primeiro foi-se divertir e quis guardar os trabalhos para mais tarde.
No domingo à noite, o coelho foi dormir descansado depois de
uma tarde de diversão, enquanto que o pato, todo suado e nervoso,
tentava despachar os TPC antes da hora de dormir e, vendo que não
conseguiria, chorava e chorava imaginando as penas que tamanha
preguiça lhe traria. A sua mãe, ao vê-lo desesperado, quis saber o que
o atormentava e, ao perceber o motivo, disse-lhe um velho ditado:
– NUNCA GUARDES PARA AMANHÃ O QUE PODES FAZER HOJE!
José Pereira, nº 388/15, 5º A

Ânia Pinheiro, nº 132 /15, 5ºA

O Leão
e a Raposa

E

ra uma vez dois grandes amigos, o leão e a raposa.
Um dia, o leão pediu a raposa em namoro. A raposa
pensou durante alguns dias. Entretanto, foi ter com o leão
e disse:
– Sim, leão, eu adorava namorar contigo.
– Oh! Estou tão feliz! ― exclamou o rei da selva. ― Temos de
preparar qualquer coisa para comemorar.
– Está bem, mas pode ser noutro dia? Eu, hoje, já estou muito
cansada.
No dia seguinte, o leão foi ter com a bela raposa para a convidar
para jantar e ela rejeitou-o. O leão começou a estranhar e decidiu
espiá-la.
Passados alguns dias de espionagem, finalmente, ele descobriu
que ela o andava a trair e só aceitara namorar com ele porque ele
era o Rei. Ele seguiu-a e viu-a com outro pretendente a entrar em
casa. Arrombou a porta e gritou:
– ESTÁ TUDO ACABADO!
De seguida, foi embora sem querer saber da bela, bonita e bem
cheirosa raposa.
Miguel Soeiro, nº293/15, 5º A
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A feira misteriosa

C

erto dia claro e ridente, fui a uma feira popular em França. Havia muitos divertimentos: montanhas russas, quiosques, onde
podíamos ganhar peluches, casas assombradas, insufláveis e
outras coisas típicas de feiras.
Quando estava na fila para entrar na montanha russa, ouvi uns ruídos, pareciam tiros, mas ainda pensei que fosse o barulho das barracas
e não dei importância. Pouco depois, voltei a ouvir os mesmos sons de
tiros e as pessoas a gritar. Apercebi-me de que um bando de terroristas estava a atacar a feira popular, mas não entendi porquê. Corri, com
outras pessoas, para dentro de uma casa abandonada. Quando fui dar
uma volta pela casa, reparei que havia uma única estante com livros.
Retirei alguns com curiosidade e, quando ia para tirar o que estava no
centro da estante, esta rodou e vi um cofre muito antigo que consegui
derrubar com um pontapé ágil e firme. Lá dentro estavam mais de
cem milhões de euros em ouro. Logo percebi que os terroristas estavam a atacar porque queriam o ouro.
Miguel Soeiro, nº293/15, 5º A

Um Natal
ecológico

N

a minha opinião, é vantajosa a reutilização de materiais
porque é uma maneira de protegermos o meio ambiente e, se não o conservarmos, um dia não teremos recursos para sobreviver.
Existem inúmeras vantagens para a proteção do meio ambiente e há algumas regras que são essenciais como a regra dos três
R: reutilizar, reduzir e por fim, mas não menos importante, reciclar.
Sempre que se cortar uma árvore, devemos plantar duas ou muito
mais!
É necessário reutilizar porque é um dever e também porque,
se não reutilizarmos, todos os bens essenciais podem esgotar-se e
não haverá volta a dar.
No Natal, as pessoas deveriam fazer árvores com objetos reciclados. Por exemplo, eu faria uma árvore com um guarda-chuva
sem o tecido e pendurava nas varetas as bolas e os enfeites. Enterrava a pega num vaso com terra e decorava a meu gosto.
Se fizessem as árvores de Natal deste modo, teriam um Natal
mais criativo e também mais original. Todos nós devemos reutilizar para preservar o meio ambiente.
Henrique Simões, N.º216/13 7ºB
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Amigos para
sempre

I

nês e João eram irmãos. Viviam com os pais numa casa pobre
e fria. Apesar das dificuldades, formavam uma família feliz. Os
irmãos, embora gostassem dos seus colegas de escola, não eram
bem aceites por eles.
Certo dia, durante as aulas, sentiu-se um cheiro intenso a fumo e
o alarme disparou... criou-se uma grande confusão.
– Socorro!!!
– AHHHH!
Os alunos correram para o recreio e formaram-se em grupos. Os
professores contaram as presenças e notaram que faltavam dois alunos.
– Quem é que falta? – perguntou a professora preocupada.
– Falta o João e o Tiago – respondeu a Inês.
– Onde estão eles? Estarão na sala de aula? Chamem o chefe dos
bombeiros – ordenou a professora.
A Inês, em pânico, chorava e dizia:
– Ai, o meu irmão… salvem o meu irmão!
De repente, todos ficaram em silêncio. Rodeado de fumo, surgiu
o João, carregando, com dificuldade, o Tiago. O Tiago parecia estar inconsciente. Todos correram na sua direção. O Tiago foi socorrido pelos
bombeiros e o João contou o que se tinha passado: “Quando o alarme
tocou, todos correram para a porta e vi que o Tiago tinha caído e aleijado o pé. Voltei atrás e, com dificuldade, ajudei-o a levantar-se. Ele
com o fumo ficou tonto e desmaiou. Carreguei-o às costas até aqui.”
Os colegas ficaram muito felizes e consideraram o João um herói.
Deste modo, o João mostrou que era muito amigo pois pôs em perigo
a sua vida para salvar o colega.
Todos aceitaram os dois irmãos no seu grupo.
Lujing Yang nº 266/15 (5ºA), Raul Luís nº 45/15, Francisco Garcia nº 60/15, Luís Silveira nº 559/15, Gonçalo Silva nº
303/15, Ruben Roque nº 573/15, Ivan Borges nº 226/15, Tomás
Fernandes nº 393/15 (5º B). Trabalho coletivo redigido na
aula de estudo individualizado de português.
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Trava-línguas e outras tagarelices
O cão
deu um trambolhão
depois de ter mordido
o João na mão.
Gabriel Simões, n.º 204, 6B
O cão faz ão ão
na televisão
que está no chão.
Um dia, o cão
chamado Pão
não fez ão ão
e disse «avião»
ao João
que se assustou
e logo saltou
para um balão.
Rafael Frade, n.º 537, 6B
A vaca malhada
foi molhada
por outra vaca
molhada e malhada.
Nuno Silva, n.º 516, 6B
Eu sou o Palmeirão
e quando como um pão
fico gordalhão
e quando ando tropeço
e caio no meio do chão.
Leandro Palmeirão, n.º 341, 6B

Quando o cão chegar
não entra ladrão
porque o cão faz ão ão.
Maria Oliveira, n.º 1211, 6B
O meu gato
gosta de gatinhar
e com o seu rato
gosta muito de brincar.
Bruna Marques, n.º 1505, 6B
O meu coelhinho
é muito gordinho.
Quando come um chocolatinho
fica mais anafadinho.
Maria Oliveira, n.º 1211, 6B
O meu nome é Delgado
e sou bem delgadinho.
Quando como um docinho
não me torno mais gordinho.
Diogo Delgado, n.º 85, 6B
Na loja há fruta e batata
muito saborosa e barata.
Mas vi uma horrível barata
e resolvi jogar à pinhata
com a minha gata
que adora batata com nata.
Lucas Cayolla, n.º 36, 6B

como se falava inglês,
mas o português
disse ao chinês,
em português,
que não falava inglês
nem sabia nada de chinês.
Catarina Afonso, n.º 93, 6B
O meu cão
é anão
e é um brande brincalhão
mas quando lhe tiram o quinhão
ele faz ão ão ão.
Maria Oliveira, n.º 1211, 6B
O cão alemão
chamava-se João
e gostava muito de comer melão
e pão
ao pé do seu amigo camarão.
Alexandra Mogas, n.º 478, 6B
Dá o chá já
ao jacarandá
senão morrerá já
e tudo anoitecerá
e a vida acabará
para o jacarandá.
6º ano, turma A

O gato que mia
não se ria.
Mia o gato
quando o abelha
zunia e zumbia.
Leandro Palmeirão, n.º 341, 6B

A batata doce
perguntou à batata doce
qual é o doce mais doce
e a batata doce respondeu
à batata doce
que o doce mais doce
era o doce da batata doce.
Alícia Nicolau, n.º 428, 6A

O meu apelido é Campos.
Não me chamem campos
com outro significado.
Portanto, chamem-me Campos
senão eu fico zangado.
Luís Campos, n.º 231, 6B

O cão Bolas
vai buscar bolas
ao senhor Bolas
para o seu dono
que gosta de bolas.
Coitado do senhor Bolas
sempre a perder bolas.
Bruna Marques, n.º 1505, 6B

No Pilão pinga o pão,
pinga o pão no Pilão.
Joga ao pião o pilão,
joga ao pião com corda,
com corda joga ao pião
a rodar no Pilão.
6º ano, turma A

O cão chama-se Balão
e caiu do camião.
O cão Balão comeu um feijão
e voou até um avião
e aterrou na minha mão.
Catarina Afonso, n.º 93, 6B

À chegada de Castelo Branco,
achei um coelho branco
e nós os dois fomos
brincar para o banco
que também era branco.
Bruna Marques, n.º 1505, 6B

A baleia fez uma chinfrineira
quando caiu na banheira
que se enche com uma mangueira,
mesmo ao lado da lixeira.
Catarina Afonso, n.º 93, 6B

A fogueira
aquecia a chaleira
à beira da feira
que cheirava a laranjeira.
Guilherme Correia, n.º 329, 6B

O cão faz ão ão ão.
Se o cão não está cá,
então não há ão ão.

O chinês
perguntou ao português

O meu nome «Oliveira»
rima com videira.
Se videira não rimasse com Oliveira
então rimava com lixeira,
mas prefiro que rime com videira
e fique Oliveira.
Maria Oliveira, n.º 1211, 6B

O João é nené.
Chucha no pé.
chucha no pé
o João nené
a caminho da pré,
com o Mané
leva o boné
do tio André,
o João nené
que chucha no pé.
6º ano, turma A
O gato que mia
não se ria.
Mia o gato
quando o pato pia.
Alice Soares, n.º 241, 6A
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Saudade

S

audade… Uma palavra, sete letras, um sentimento… um dos
mais profundos que se pode sentir. É a dor que se sente pela
falta de alguém que nos faz sorrir, que torna os dias tristes nos
mais alegres, que torna a imensa solidão de um inverno num
pôr do sol de alegria em agosto, que nos faz pensar que a vida seria
um desperdício sem eles do nosso lado.
Um dos piores dias da minha vida, senão o pior, foi o dia em
que, aos doze anos, os meus pais me deixaram à porta do primeiro
colégio interno onde estudei. Eles repetiram tantas vezes que era o
melhor para mim, que até já me tinha convencido de que realmente
era o melhor. Ao longo dos dias em que lá estive, senti em cada hora,
minuto e segundo uma enorme e intensa tristeza, como nunca tivera
sentido antes. Chorava todos os dias com a ausência dos meus pais e
pedia a Deus que os dias passassem mais rápido.
Enfim… cresci, mas reconheço que o sentimento de tristeza devido à saudade é um sentimento incomparável a qualquer outro. Mais
intenso, mais profundo… mais doloroso. Há tristezas que duram alguns
meses e outras que duram e nos marcam para sempre!
Stelavich Carrinho, 233/15 do 10º B
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Partiste

P

artiste e contigo tudo foi. Tudo o que era teu presente, passou
a ser ausente. Todo o sentido de humor daquela casa desapareceu. Eras superior ao normal ser humano. Sempre bem,
transmitias energia positiva para todos os que te rodeavam.
O bom cozinheiro, minucioso e com jeito… Sempre forte, sempre em
pé…
Foste, no verão, de férias para o Algarve. Sentias-te fraco, sem
apetite, antissocial, sem força para nada. Tudo isto, num somar de consequências de algo mau. Levaram-te ao hospital… foi-te diagnosticado
cancro no fígado. Já avançado estava o maldito cancro! Vi-te dias sem
conta naquela luta contínua. O soro corria gota a gota como se contasse os dias de vida que te restavam… a tua pele estava amarela tal
como os teus olhos… pele e osso era o que te constituía. Não querias
ver ninguém. Se te emocionavas, era pior porque haveria consequências desagradáveis. Dias de luta sem fim. A esperança já não era uma
palavra que constasse no nosso dicionário.
Partiste, como era de esperar. Não por culpa tua, claro!... A luta
acabou!
Partiste e contigo tudo foi. Semente que um dia semeaste. Rosa
que um dia cheiraste. Eu fiquei só, porque contigo também me levaste! Ao meu tio Eduardo.
Pedro Pereira nº 452/14 do 10ºB

Escritos

INSTITUTO DOS PUPILOS DE EXÉRCITO

Distintivos de Mérito
1º Período – Ano Letivo 2015/2016

OURO:

100/14 Dilian Dias

293/15 Miguel
Soeiro

479/15 Leonor
Fernandes

537/14 Rafael Frade

1005/15 Maria
Mendes

177/13 João Mariz

216/13 Henrique
Simões

272/12 Gonçalo
Fonseca

288/13 Telmo Costa

396/15 Mariana
Machado

1205/15 Maria
Andrade

PRATA:

'
36/14 Lucas Cayola

51/15 Vicente Pires

'

'

233/10 Stelavich
Carrinho

422/14 Daniela
Marques

' 167/11 Daniel Vlas

'

'
87/10 Rafael Branco

'

4/10 David Barroso

93/14 Catarina
Afonso

'

'
1011/12 Rita Esteves

'

478/14 Alexandra
Mogas

88/12 Afonso
Carvalho

'

'
2/10 Mariana
Baptista

24/11 Manuel
Medeiros

'
1025/14 Matilde
Figueiredo

214/12' Walter
Godinho

'

'

128/09 Eduardo '
Monteiro
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INSTITUTO DOS PUPILOS DE EXÉRCITO

Quadros

1.º Período – Ano Letivo 2015/2016
2.º CICLO
Ano /
Turma

5.º A

5.ºB

Ano /
Turma

6.º A

6.ºB

N.º

Nome

Quadros
QH

QMAL

QMAMF

266/15

Lujing Yang

X

285/15

Francisco Cabral

X

X

X

293/15

Miguel Soeiro

X

X

X

310/15

Guilherme Santos

X

X

388/15

José Pereira

X

1005/15

Maria Mendes

X

X

X

51/15

Vicente Pires

X

X

X

122/15

Edgar Bolas

X

170/15

João Tikhikh

X

189/15

Guilherme Faustino

X

479/15

2.º CICLO
Leonor Fernandes

X

586/15

Luís Monteiro

1205/15

Maria Andrade

38/14

X

X
X
X
X

X

Quadros

X

X
QH

X
QMAL

X
QMAMF

Gustavo Zacarias

X

X

X

39/14

Afonso Oliveira

X

X

X

100/14

Dilan Dias

X

X

X

140/14

Luís Palma

X

172/14

Isabel Abrantes

X

348/14

Miguel Almeida

36/14

Lucas Cayolla

X

X

X

93/14

Catarina Afonso

X

X

X

204/14

Gabriel Simões

X

X

X

234/14

Luís Campos

X

X

478/14

Alexandra Mogas

X

X

X

537/14

Rafael Frade

X

X

X

1505/14

Bruna Marques

X

X

N.º

Nome

X
X

X
X

Legenda:
QH – Quadro de Honra | QMAL – Quadro de Mérito por Aplicação Literária | QMAMF – Quadro de Mérito Aptidão Militar e Física.
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INSTITUTO DOS PUPILOS DE EXÉRCITO

Quadros

1º Período – Ano Letivo 2015/2016
3.º CICLO
Ano /
Turma

7.º A

7º B

8.ºA

8.ºB

9.ºA

9.ºB

N.º

Nome

Quadros
QH

46/13

Diogo Carmo

177/13

João Mariz

X

319/13

Guilherme Salgueiro

X

QMAL

QMAMF

X

X

X

X

X

1007/13

Juliana Amaro

X

X

25/13

Duarte Vieira

X

X

216/13

Henrique Simões

X

X

X

288/13

Telmo Costa

X

X

X

382/13

Beatriz Almeida

X

527/13

Sofia Silva

1034/13

Filipa Araújo

X

X

88/12

Afonso Carvalho

273/12

Ilídio Francisco

290/14

João Mesquita

X

X

X

349/12

Rafael Costa

X

X

X

X
X

X

X
X

368/12

Emanuel Fernandes

X

416/12

Rodrigo Fernandes

X

X

X

538/12

Guilherme Bolas

X

X

1203/12

Maria Parreira

X
X
X

1402/14

Inês Mota

X

151/12

Diogo Rebelo

X

X

X

272/12

Gonçalo Fonseca

X

X

X

579/12

Guilherme Oliveira

X

X

X

1017/12

Ana Jorge

X

X

X

5/11

Frederico Nogueira

X

X

86/11

Catarina Moura

X

165/13

David Cardiga

X

X

171/13

Kevin Vidigal

X

X

235/14

João Bento

X

X

X

X

Legenda:
QH – Quadro
de Honra
QMAL – Quadro
de Mérito por
Aplicação Literária;
QMAMF – Quadro
de Mérito Aptidão
Militar e Física.
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INSTITUTO DOS PUPILOS DE EXÉRCITO

Quadros

1º Período – Ano Letivo 2015/2016
SECUNDÁRIO
Ano /
Turma

10.ºA

10.ºB

10.ºC

11.º B

12.ºA1

12.ºA2

12.ºA3

12.ºB

N.º

Nome

2/10
4/10
87/10

Quadros
QH

QMAL

QMAMF

Mariana Baptista

X

X

X

David Barroso

X

X

X

Rafael Branco

X

X

543/10

Iúri Silva

X

83/15

Raquel Gonçalves

X

X

233/15

Stelavich Carrinho

X

X

396/15

Mariana Machado

X

X

735/14

David Amaral

X

114/10

Roberto Alegre

X
X
X

17/14

António Pereira

193/13

João Leitão

249/15

José Carvalho

X

X
X

214/12

Walter Godinho

X

X

422/14

Daniela Marques

X

X

1025/14

Matilde Figueiredo

X

X

137/13

Pedro Afonso

X

167/11

Daniel Vlas

X

255/13

Luis Canarias

X

1011/12

Rita Esteves

X

98/13

Tomás Fernandes

281/13

Leonardo Braz

X

X

X
X
X

X
X

128/09

Eduardo Monteiro

X

1248/12

Bogdan Herashchenko

X

24/11

Manuel Medeiros

X

97/12

Álvaro Pinote

X

X
X
X
X

X
X

Legenda:
QH – Quadro
de Honra
QMAL – Quadro
de Mérito por
Aplicação Literária;
QMAMF – Quadro
de Mérito Aptidão
Militar e Física.
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Escritos

A evolução do conceito
de trabalho
A palavra “trabalho” é traduzida em latim por “labor” que significa “dor”, “esforço”, “fadiga”.

A

té aos séc. XII e XIII, as pessoas de elevado estatuto social não precisavam de trabalhar, as elites recorriam ao
trabalho de escravatura e mais tarde ao dos assalariados.
A partir do séc. XVIII, o trabalho passou a ser fundamental na valorização do indivíduo.
Durante muito tempo, desde a Grécia antiga, o escravo foi utilizado
para todo o tipo de trabalho e esteve sujeito a todo o tipo de abusos.
Por isso, alguns escravos desertavam ou revoltavam-se, tornando-se
delinquentes.
Porém, os custos para manter os escravos eram bastante elevados,
em comparação com o homem livre. Assim, durante o Império Romano, criaram-se associações corporativas que prestavam serviços em
troca de remuneração.
Ao longo da Idade Média, devido aos novos ideais de igualdade do
cristianismo, o esclavagismo foi sendo substituído pelo servilismo.
O servilismo constituía um regime de servidão em troca de proteção
e de uma pequena terra para a subsistência.
Mais tarde, durante o séc. XIX, Karl Marx veio interpretar o conceito
de trabalho decompondo-o em três partes: a atividade, o objeto sobre
o qual se exerce a atividade e os meios utilizados.
Segundo este pensador, todo o trabalho remunerado está relacionado com a produção ou a prestação de serviços. A atividade do indivíduo
é considerada trabalho quando o mesmo é remunerado.
Esta dedução torna-se redutora, pois existem trabalhos de volun-

tariado, entre outros, que não dependem de uma remuneração, mas
produzem um resultado para a atividade económica da sociedade.
A expansão do mercado, no séc. XX, exigiu o aumento da produtividade. Neste contexto foram criados processos industriais e métodos
de trabalho inovadores.
Taylor foi o percussor da Organização Científica do Trabalho (OCT),
que consiste na análise de todo o processo de produção, incluindo as
instalações. O objetivo era produzir o máximo, com o menor desperdício de tempo, de esforço e de recursos.
O Fordismo foi bastante influenciado pelo gestão de trabalho de
Taylor, fator determinante para que Henry Ford desenvolvesse o modelo de produção em série, que revolucionou a indústria automóvel e,
mais tarde, muitas outras.
Hoje em dia, são cinco os postulados da OCT que continuam presentes: A Individualização do trabalho; a Decomposição do Trabalho;
a Descrição dos Postos; a Programação; a Organização da Empresa e o
Circuito de Comunicação.
A Globalização e a internacionalização da economia vieram alterar
a dinâmica das relações laborais e do conceito de trabalho, mas, cada
vez mais, seja qual for o conceito de trabalho adotado, a verdade é que
a nossa sobrevivência depende dele.
Trabalho da disciplina Área de Integração,
realizado por Fábio Carvalho n.º 104/08
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As multinacionais e a
internacionalização da produção
Até aos anos 80, as empresas internacionalizadas, chamadas multinacionais, consistiam em
organizações económicas que desenvolviam as suas atividades em mais de dois países e eram
distribuídas por vários continentes a partir dos países de origem.

C

om base nesta avaliação e no sucesso registado no ano
anterior, deu início, no passado dia 7 de setembro, a mais
um triénio do curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos.
As multinacionais investiam fora do país e negociavam com os
governos dos países onde queriam desenvolver o seu negócio.
Estas empresas têm as seguintes características:
1. A nível económico: Empresas que são proprietárias de instalações de produção ou de prestação de serviços em mais de um
país;
2. A nível social: As empresas representam um mecanismo pelo
qual as práticas organizacionais são transferidas e replicadas de
um país para o outro, habilitando os trabalhadores para mais
competências.
3. A
 nível jurídico: A empresa multinacional é o grupo de organizações económicas que opera sob a mesma direção ou controle,
cujos membros estão sujeitos às leis de mais de um país.
4. A
 nível geográfico: A localização das filiais dependia de fatores
favoráveis à produção: energia, matérias-primas, mão de obra
barata, estabilidade do governo, entre outras.
Atualmente as multinacionais privilegiam a economia de escala;
têm como objetivo produzir o máximo possível para baixar os custos
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dos produtos e esse objetivo conduziu a produção especializada. Os
produtos passaram a vir de diversos países e a serem posteriormente
integrados na construção de outros.
Neste momento, muitas empresas de diferentes países preferem
instalar-se nos países asiáticos, pelo baixo custo de mão de obra, e
em África para explorarem os recursos naturais diretamente.
Com as leis ambientais mais apertadas nos países desenvolvidos,
as empresas foram obrigadas a expandirem parte da sua produção
para outros países.
Ao longo do tempo, a indústria dos países da periferia tem-se
vindo a desenvolver através de parcerias com as multinacionais e
através dos novos métodos de trabalho, a partir dos quais os trabalhadores ganham mais competências.
Às portas do séc. XXI, as empresas adaptam-se às novas e rápidas
alterações políticas e tecnológicas que lhes trazem novas oportunidades de negócio.
Atualmente, as multinacionais transformam-se em transnacionais
e deslocam-se para países emergentes, causando o desemprego nos
países desenvolvidos, aumentando a liderança da economia global e
ganhando maior influência junto dos governos dos Estados soberanos.
Trabalho realizado por Rafael Pinheiro e Carlos Silva –
alunos do 11º ano para a disciplina de Área de Integração.

Escritos

Sangue
nos ombros
da cidade

Aquela lâmpada
mortiça

Há ainda luz onde a luz não toca.
Um pequeno pincel de vertigens
sobre a tela escancarada.
E o mundo inteiro e fértil nas cores do momento.
Tudo remete para a fronteira do impossível
e apesar disso
há ainda luz onde a luz se retrai.
E tu – alça no corpo do mundo –
resgatado ao esquecimento a que foste votado,
reabre ainda as fraturas em que a noite
profunda, eterna, intemporal
se abriga no teu nome esquivo.
Desdobra silêncios sobre a nódoa que deixamos
como pegadas de ciúme
na toalha ruidosa dos dias ressumados.
E talvez assim
ressurja, na ocultação da vida,
aquela lâmpada mortiça que a noite não apaga.

Paris, 13/11/2015

Jorge Paulo

A infâmia, como um fio de vento sobre a mentira…
Um grito de morte invocando a vida,
na trémula inconsciência da tarde!
Como toalhas dobradas no mofo das gavetas,
há propósitos que se não estendem sobre a mesa dos dias.
Secretos e vis, removem a clareza do tempo
como um disfarce de terror nas ruas da cidade tranquila.
Há sombras que se não dispersam, ainda que a manhã regresse
e o ódio varrido com o sangue dos cadáveres.
E eu e tu, habitantes serenos de todas as cidades,
que faremos de nós mesmos, acossados pelo medo?
Estar aqui é resistir
como árvores de raiz na vida
que o temporal severo não deliu.
E assim permaneçamos onde a cidade não esquece,
onde o sangue nos umbrais das portas relembra e afugenta
a morte,
onde o ódio arrefece sob o frio da noite,
onde a vasta solidão de cada ser se foi no punhal do tempo.
E tu, amigo, que trazes nos olhos a cor dos vendavais,
depõe as armas aos pés dessa lonjura onde tudo se recolhe
e tudo quanto existe foi amado
e amado permanece!
Jorge Paulo

Andorinha
Por que grinfas assim, oh andorinha,
Se todos os anos se cumpre o ritual
De partires e voltares a este beiral
Nesta Casa tanto tua quanto minha?
Nos Claustros, o sol já não se reflete,
O luar não é o mesmo de outros dias,
As noites começam já a ser mais frias,
Neste outubro, onde tudo se repete.
Não grinfes assim, que me entristeces,
Só de lembrar que também em preces,
Sempre parto com um brilho no olhar;
Vai, levanta voo e segue o teu destino,
Eu também sigo o meu desde menino,
Nesta vida de aluno, de partir e voltar.
António Teixeira Mota
AA 19720021
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RUY CINATTI
O Homem e a sua Obra
1915-1986

R

uy Cinatti Vaz Monteiro Gomes nasceu a 8 de março de
1915, em Londres.
Completaram-se, a 8 de março de 2015, os 100 anos
do nascimento do poeta.

Neto do então Cônsul Geral português, Demétrio Cinatti, veio
ainda criança para Portugal e foi entregue aos cuidados dos avós
paternos. Foi aluno interno no Instituto Profissional dos Pupilos dos
Exércitos de Terra e Mar.
As férias passadas na quinta dos Monteiro Gomes, no Ribatejo,
onde se imaginava explorador de países tropicais, e o facto da
sua avó paterna ter ascendência chinesa, da qual herdou os traços
orientais da sua fisionomia de que muito se orgulhava, esteve na
origem da sua atração pelo Oriente.
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Escritos
Concluídos os estudos secundários, inscreveu-se no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. No fim do
primeiro ano da universidade, participou no I Cruzeiro de Férias às
Colónias Portugueses da África Ocidental. A «beleza intensa desta
nova experiência esteve na origem duma pequena obra-prima, o
“Conto do Ossobó” (1936).
A Guerra Civil em Espanha, a II Guerra Mundial e a polarização
ideológica crescente nos meios intelectuais portugueses levaram-no
a esboçar formas de protesto que culminaram no lançamento, com
Tomás Kim e José Blanc de Portugal, da primeira série dos Cadernos
de Poesia (1940).
Concluiu a licenciatura em 1941. Especializou-se em Fitogeografia, desenvolvendo nessa área uma intensa atividade, publicando
vários trabalhos científicos. Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, do qual resultaram várias descobertas, são classificadas
em 1948, na Holanda, com o seu nome, duas novas espécies botânicas: Eucalyptus Cinattiensis e Justitia Cinattii.
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Desempenhou o cargo de meteorologista aeronáutico da Pan
American Airways, o que lhe permitiu viajar pelo mundo entre
1943 e 1945.
Cinatti viveu alguns anos em Timor (1946-1947 e 1951-1955),
períodos mal conhecidos do grande público, que não foram tempos fáceis.
Entre 1946 e 1948, foi secretário e chefe de gabinete do governador, percorrendo o território a fim de elaborar um levantamento
da distribuição botânica na ilha.
Entre 1951 e 1956, foi diretor dos Serviços de Agricultura, elaborando vários estudos nas áreas da fitogeografia e da antropologia social ― alguns dos quais viriam a ser publicados pela Junta
de Investigações do Ultramar, organismo de que vem a ser mais
tarde investigador.

A paixão que a ilha e os seus habitantes despertaram
surgiu acompanhada duma enorme frustração. Era incapaz, com os meios de que dispunha, de fazer frente aos
atentados contra a Natureza e às injustiças perpetradas por alguns
responsáveis contra a população indígena.
Anotou critérios ainda hoje válidos para um desenvolvimento
sustentável do território:
centrá-lo na pessoa humana, respeitar os recursos naturais e
devolver à população timorense a responsabilidade pelo seu próprio destino.
Era uma visão inovadora para a época e para o regime, e pouco ou nada
conseguiu realizar. Foi-lhe por isso particularmente doloroso assistir à destruição do ecossistema e ao desprezo pela
cultura timorense.
A experiência ensinara-lhe que o
ponto nevrálgico do desenvolvimento
era a cultura.
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Em 1955, de regresso à Metrópole, o seu relato circunstanciado
das irregularidades praticadas em Timor permitiu que os superiores pusessem termo a um número considerável de injustiças.
Não abandonando por completo a ideia de voltar a Timor, aos
quarenta anos de idade sentiu necessidade de rever as suas opções de vida.
Em 1956, pediu a integração como investigador na Junta de
Investigações do Ultramar e, uma vez aceite, candidatou-se a um
curso de Antropologia Cultural na Universidade de Oxford.
Em 1961, atendendo ao trabalho desenvolvido, a Universidade
propôs-lhe que se candidatasse de imediato ao doutoramento.
Regressa a Timor no mesmo ano para recolher elementos para a sua tese intitulada: “A ecologia, história e cultura material
do Timor Português, com especial referência ao habitat das populações nativas”.
Regista então, em 6000 metros de filme, a
delapidação do ecossistema e do património cultural timorense.
Embora não tenha concluído a tese, visitou ainda três vezes o território de Timor
(1958, 1961-1962 e 1966). Na segunda estadia firmou pactos de sangue com dois liurais*. Este pacto de sangue, além da grande
honra que representava para um estrangeiro,
deu-lhe acesso aos recintos sagrados, às iniciações tribais e aos vestígios arqueológicos.
Descobriu pinturas rupestres, recolheu histórias, mitos e tradições que imortalizou nos
seus livros.

*Liurais
Antes da administração portuguesa, Timor-Leste era composto por vários reinos, divididos por vários sucos e povoações. Estes reinos
eram governados por régulos, designados por liurais.
Com a colonização, os diversos reinos foram sucessivamente desmembrados, quebrando-se o poder tradicional. No entanto, os sucos,
integrados em reinos ou independentes, permaneceram como célula fundamental da estruturação política de Timor-Leste até à atualidade. O termo liurai passou, então, a designar o chefe de suco, com o mais alto poder timorense na respetiva área.

Apoiado no prestígio do seu currículo, procurava, entretanto,
influenciar a política ultramarina do Governo Português e assumia-se como advogado dos timorenses nos corredores do poder
em Lisboa. A insistência de Cinatti tornou-se incómoda e, pouco a
pouco, foi sendo marginalizado, as suas propostas qualificadas de
irrealistas e as suas críticas rejeitadas.
Em 1966, pela primeira vez, assumiu a centralidade da sua vocação de poeta, e em quatro anos organizou treze livros de poesia
– nem todos publicados.
São três as vertentes em que evolui a sua obra. Há livros que
traduzem uma reflexão sobre si próprio e a luta que empreendeu para se aceitar. Outros refletem o diálogo com os povos e
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culturas das províncias ultramarinas.
Um terceiro grupo interpela, frontal
e ironicamente, o estilo de vida e as
circunstâncias políticas da sociedade
portuguesa na Metrópole.
Em 1974, entusiasmou-o a Revolução de abril e anteviu o perigo duma
invasão de Timor pela Indonésia, através duma carta dirigida ao Diário de
Notícias, em janeiro de 1975, nunca
publicada.
A invasão de Timor, em dezembro de
1975, deixou-o profundamente abalado.
É a poesia e as suas convicções religiosas que o ajudam a ultrapassar este momento difícil.
Nos últimos cinco anos da sua vida, teve a satisfação de ver
a sua obra apreciada por uma nova geração de críticos e poetas,
pois esta, decorrido meio século, ainda surpreende pela ousadia
e atualidade.
Faleceu no dia 12 de outubro de 1986, em Lisboa.
A 10 de junho de 1992, foi agraciado, a título póstumo, com a
Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

Ruy Cinatti foi distinguido com os seguintes Prémios:
– Prémio Antero de Quental (1958), pela obra O livro do nómada meu amigo;
– Prémio Nacional de Poesia (1967), por Sete septetos;
– Prémio Camilo Pessanha (1971), com Uma sequência timorense;
– Prémio P.E.N. Clube Português de Poesia (1982), com 56 Poemas.
Professora Isabel Dias
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Teus Olhos
Teus olhos, Honorine, cruzaram oceanos,
longamente tristes, sequiosos,
como flor aberta nas sombras em busca do Sol.
Vieram com o vento e com as ondas,
através dos campos e bosques da beira-mar.
Vieram até mim, estudante triste,
dum país do Sul.
Ruy Cinatti, in ‘Antologia Poética’
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Figura 1: «Desembarque de D. Leopoldina no Rio de Janeiro»,
vendo-se, ao longe, os noivos na tribuna. Pintura de Jean-Baptiste
Debret. (Foto do Museu Imperial de Petrópolis).

Repórter da História

«D. Leopoldina,
uma austríaca nos trópicos»
Por Maria de Jesus Pessanha Caimoto Duarte

«

O Brasil é um país magnífico e ameno, uma terra
abençoada». (Carta de D. Leopoldina à sua irmã Maria
Luísa em 1816).
E o Rio de Janeiro acordou em festa, nesse dia 5 de
novembro de 1817. A cidade estava engalanada e os sinos repicavam alegremente. Esperava-se a chegada de D. Leopoldina.
Quem era? A noiva do Príncipe Herdeiro, Príncipe Real do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves e Duque de Bragança, D. Pedro
de Alcântara. Era Arquiduquesa de Áustria, de seu nome, Carolina
Josefa Leopoldina Fernanda Francisca
Habsburgo, mais conhecida por Leopoldina. Tinha nascido a 22
de janeiro de 1797 em Viena de Áustria.
Era filha do último Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, só o título impressionava, Francisco II, que era o Imperador
Francisco I da Áustria e de sua segunda mulher, a Imperatriz Maria
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Teresa das Duas Sicílias.
As negociações deste casamento foram demoradas. Portugal
queria que o Príncipe Herdeiro casasse com uma princesa oriunda
de uma Casa real de prestígio, vencedora da França napoleónica.
Por sua vez, a Áustria esperava ter vantagens comerciais no Brasil
e expandir-se comercialmente na América do Sul.
É de salientar que, quando D. Leopoldina chegou ao Rio de
Janeiro, já se tinha casado por procuração com D. Pedro de Alcântara, tendo o noivo sido representado pelo Arquiduque Carlos, tio
paterno da noiva.
A cerimónia realizada na igreja de santo Agostinho em Viena
foi celebrada com toda a pompa e circunstância pelo Arcebispo de
Viena na presença da Família Imperial.
A Princesa deixou Viena a 3 de junho, passou por Florença, Pisa,
Livorno, tendo aí sido entregue, oficialmente, em 12 de agosto,
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Figura 2: Igreja Nossa Senhora da Glória, 1844.

por Metternich, ministro das Relações Exteriores austríaco do pai
(o Imperador da Áustria), ao marquês de Castelo Melhor, representante do sogro (D. João VI). Aproveitou para, na Península Itálica,
se despedir da irmã mais velha, a Arquiduquesa Maria Luísa, que
fora casada com Napoleão. Nunca mais a viu…
A 15 de agosto, embarcou em Livorno no navio «D. João VI»
com destino ao Brasil, iniciando uma viagem de cerca de dez mil
quilómetros.
Em 11 de setembro, fez escala na ilha da Madeira onde já a
esperavam e onde tinham construído apressadamente um cais de
madeira só para a Princesa desembarcar. Foi recebida em delírio pela população nos dois dias que aí permaneceu. Gentil como
sempre, aproveitou para ver as vistas, visitar as igrejas e dar esmolas aos pobres.
Finalmente, a 5 de novembro, chegou ao Rio de Janeiro. A viagem foi longa, tendo demorado cerca de três meses. À chegada,
depois de saudar o Rei, foi por este apresentada ao noivo, que
a presenteou com uma caixa de ouro completamente cheia de
diamantes incrustados ou, numa outra versão, uma bolsa com diamantes incrustados, dizendo-lhe que eram frutos da terra. Fosse
numa versão ou noutra, foi um presente digno de uma futura rainha. Conheceu toda a família real e voltou ao navio «D. João VI»
para aí pernoitar e preparar-se para as cerimónias do dia seguinte.
No dia 6 de novembro, a cidade do Rio de Janeiro continuava em
festa. Realizaram-se «os desposórios ou os esponsais», na Capela
Real. Proferiu a oração «gratulatória», de agradecimento e de felicitações, D. Luís António Carlos Furtado de Mendonça, deão da Sé
de Braga, que elogiou «a grande reputação do alto merecimento
da Sereníssima Princesa».
No Rio de Janeiro, toda a gente gostou dos seus límpidos olhos
azuis, da sua face rosada, do seu cabelo loiro e do seu porte aristocrático. O marido, grande admirador da beleza, sensualidade e
fogosidade da mulher tropical, achou-a virtuosa… mas sem graça!
D. Leopoldina contava vinte anos e D. Pedro só dezanove.
Sentindo-se muito só e isolada, mantinha uma longa correspondência com os seus familiares mais chegados: o pai, o Imperador, e em especial com a sua irmã mais velha, Maria Luísa, a que

fora Imperatriz de França. Com ela desabafava e fazia queixas do
marido.
Ficaram instalados na Quinta da Boa Vista. Nos primeiros anos
do casamento, passeavam a cavalo e parecia que tudo ia bem. O
tempo foi passando e, em 1819, nascia a primeira filha do casal,
a Infanta D. Maria da Glória que mais tarde foi rainha de Portugal
(D. Maria II). Nasceriam mais filhos: D. João Carlos, D. Januária, D.
Paula, D. Francisca e D. Pedro, futuro 2.º Imperador do Brasil. Foram todos batizados na igreja de Nossa Senhora da Glória, situada
no outeiro da Glória, no Rio de Janeiro.
D. Leopoldina tinha tido uma educação muito cuidada com
aulas diárias de vários idiomas, francês, inglês e italiano, além
de latim, adquirindo bons conhecimentos em várias disciplinas, o
que lhe tinha proporcionado uma boa formação artística, histórica,
social, política e científica com grande interesse pela botânica e
mineralogia.
Trouxe na comitiva a conhecida «Missão Austríaca», formada
por intelectuais, pintores, cientistas como, por exemplo, os botânicos Karl Friedrich Phillip von Martius e Johann Baptiste von Spix, o
naturalista Emanuel Pohl, encarregados de estudarem as potencialidades do Brasil. Muitos deles foram numa expedição científica ao
interior do Brasil e percorreram as regiões de Minas Gerais, Goiás,
Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão, Pará e Amazonas.
Quando os franceses, em 1807, invadiram Portugal, a Rainha D.
Maria I, o Príncipe Regente, a Família Real e a corte partiram para
o Brasil, tendo aí chegado em 1808. Os portos brasileiros abriram-se ao comércio estrangeiro, havendo um assinalável aumento do
comércio marítimo, que se repercutiu na agricultura, pecuária e
indústria. A cidade do Rio de Janeiro passou a ser a sede provisória
do Governo, o que levou «de facto» a que esta colónia passasse a
ter outro estatuto superior, finalmente reconhecido em 1816 com
a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. (Em 1816
tinha falecido a Rainha D. Maria I e subira ao trono D. João VI).
O Brasil legalmente tinha o mesmo estatuto que Portugal: era
também um Reino, que estava a prosperar com a abertura dos portos.
Entretanto, na Europa, com a derrota militar e o afastamento
político de Napoleão e a perspetiva da Paz Geral, fizeram com que
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Figura 4: «Leopoldina, então Princesa Real-Regente,
presidindo à reunião do Conselho de Ministros, em 2
de setembro de 1822». Quadro da pintora Georgina de
Albuquerque. Fotografia de Rómulo Fialdini. Acervo do
Museu Histórico Nacional.
Figura 3: A Arquiduquesa Leopoldina,
quadro a óleo de Josef Kreutzinger de 1815.

a França napoleónica não constituísse mais perigo para Portugal,
não se justificando a permanência do Rei e da Família Real portuguesa no Brasil.
O descontentamento da população portuguesa era grande e
não parava de aumentar. O Rei D. João VI continuava no Brasil,
deixando praticamente Portugal de ser a sede do Império, pois os
órgãos centrais do poder estavam no Brasil, não se encontravam
em Portugal, ajudando praticamente à desagregação do Estado.
Em contrapartida, os militares ingleses continuavam em Portugal
e os altos postos do Exército português eram para eles. Portugal
era praticamente um protetorado inglês, governado pelo general
Beresford, que era também marechal-de-campo do Exército Português. Além disso, logo a partir de 1808, houve um acentuado
decréscimo das remessas de ouro do Brasil para Portugal.
A 24 de agosto de 1820, o Sinédrio (uma sociedade secreta, fundada por Manuel Fernandes Tomás), aproveitando a ida de
Beresford ao Brasil e com a ajuda indispensável de alguns Regimentos, fez despoletar no Porto a Revolução Liberal. No dia 15 de
setembro, o povo da cidade de Lisboa conjuntamente com grande
número de elementos da Guarnição Militar manifestaram-se ruidosamente nas ruas, dando vivas ao Rei e exigindo o seu regresso.
E assim foi. A 25 de abril de 1821, D. João VI, a Rainha D. Carlota
Joaquina e a Família Real embarcaram para Portugal. Chegaram a
Lisboa a 4 julho e, em 1 de outubro, D. João VI jurou a Constituição
Portuguesa.
O Príncipe Herdeiro ficou como Regente no Brasil, com os poderes limitados e ainda com os poderes contrabalançados por um
Conselho de Regência. Os brasileiros receavam voltar à situação do
Brasil-colónia, quando em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro decidiu
não regressar a Portugal, permanecer no Brasil «e como era para
bem de todos e felicidade geral da Nação», ficou. Este acontecimento passou a ser celebrado como o «Dia do Fico»… E foi então
que a caminhada para a independência se foi agudizando.
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Pelo decreto de 13 de agosto de 1822, foi determinado que,
na ausência do Príncipe Regente, (que teve de ir a S. Paulo com
receio que houvesse uma guerra civil), presidisse a Princesa Real
do Reino Unido de Portugal e Brasil, D. Leopoldina, «ao despacho
do expediente e às sessões do Conselho de Estado, ficando autorizada a tomar todas as medidas necessárias e urgentes ao bem
e salvação do Estado», tendo este decreto sido rubricado por S. A.
R. o Príncipe Regente no Palácio do Rio de Janeiro e assinado por
José Bonifácio de Andrade e Silva.
D. Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil, no caso
concreto como Regente interina durante cinco semanas. Apoiando calorosamente a causa do povo brasileiro, não tendo nascido
portuguesa, só o fora pelo casamento, ter-se-ia sentido mais à
vontade para decidir pela separação política dos dois reinos.
A 2 de setembro, reuniu, como Princesa Real Regente interina
do Reino do Brasil, no Paço da Boa Vista no Rio de Janeiro, em sessão extraordinária, o Conselho de Estado e decidiu pela separação
definitiva do Brasil de Portugal, assinando assim este decreto cinco
dias antes do célebre episódio do «Grito do Ipiranga», que aconteceu no dia 7 de setembro, quando o Príncipe Regente proferiu a
frase «Independência ou morte».
Portugal só reconheceu formalmente a independência do Brasil
no tratado de 1825, tendo este sido ratificado em 30 de setembro.
Em fins de novembro de 1826, o Imperador, tendo que se ausentar do Rio de Janeiro por ter de ir à Cisplatina, região no Sul
do Brasil, nomeou a Imperatriz Regente do Reino. D. Leopoldina,
sabendo das infidelidades do marido, foi ficando cada vez mais
melancólica e desconfiada, recusando-se a comparecer, em 20 de
novembro de 1826, na cerimónias do beija-mão por aí se encontrar presente Domitília de Castro, Marquesa de Santos, a conhecida
amante «oficial» do Imperador.
Há várias versões do que então sucedeu e talvez a Imperatriz tenha
sido agredida pelo furioso marido, tendo D. Leopoldina ficado muito
debilitada. D. Pedro, como estava previsto, partiu no dia 23 para o Sul.
No princípio de dezembro, D. Leopoldina abortou e foi ficando
com febre. A sua doença a todos consternou. O povo chorava e
rezava nas ruas pelas suas melhoras. Diziam-se missas e saíam
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Figura 5: «A Aclamação de D. Pedro I, Imperador do
Brasil, no Campo de Santa Ana, no Rio de Janeiro» a 12
de outubro. Destacam-se a Imperatriz D. Leopldina e a
Princesa D. Maria da Glória. O Presidente do Senado da
Câmara Municipal saudou o Imperador, soltando vivas.
Na segunda fila encontrava-se José Bonifácio, ministro do
Interior, grande obreiro da Independência do Brasil e do
regime da monarquia constitucional. Litografia de Thierry
Fréres, seguindo o modelo de Jean Baptiste Debret. Acervo:
Brasiliana da Biblioteca Nacional.
procissões… Tudo em vão… Faleceu no dia 11 de dezembro de
1826 em consequência de ter tido complicações na sua gravidez.
Dizia-se que já estava de três meses… Segundo a versão oficial, a
sua morte foi devida a uma septicemia puerperal…
Esta morte ficou ligada a rumores de brutalidade do marido. No
entanto, D. Pedro não se encontrava no Rio de Janeiro, mas sim no
Sul. Diziam que três dias antes de falecer, já muito debilitada, tinha
ditado uma carta à Marquesa de Aguiar para a irmã Maria Luísa
com graves acusações ao marido e à amante deste. Seria verdade
o que dizia a carta? Como não estava assinada pela Imperatriz…
podia ser falsa…
Ao saber deste falecimento, a multidão enfurecida, dirigiu-se à
residência da Marquesa de Santos para tirar satisfações e para a
matar, não o tendo conseguido.
O Diário Fluminense deu a notícia da morte da soberana na primeira
página como não podia deixar de ser… assim como outros jornais contavam a triste notícia, sublinhando que morrera «a mãe do nascente
Império do Brasil» e indicavam os títulos que esta tinha tido em vida:
Foi Arquiduquesa da Áustria, Princesa do Reino Unido de Portugal, Brasil
e Algarves, Princesa Regente interina do Brasil, primeira Imperatriz-consorte do Brasil e, em 1826, Rainha consorte de Portugal e, no coração
do povo, mãe do jovem Império que ajudara a erguer.
Afinal os dias festivos da sua chegada, do batizado dos filhos e
da proclamação da Independência do Brasil tinham terminado, assim como acabara a sua curta vida… Faleceu com vinte e nove anos.
«Sic transit gloria mundi»… «Assim passa a glória do mundo»…
Enquanto o cortejo fúnebre passava, a população entristecida
chorava e bramava aos altos gritos: «Quem cuidará de nós, agora
que a nossa mãe, a Imperatriz, morreu?»
D. Pedro, logo nesse mês de dezembro, talvez para apaziguar a
sua consciência, escreveu um soneto, cujo resumo dizia:
«Deus eterno porque me arrebataste / A minha muito amada
Imperatriz?»… «Tu m’a deste, Senhor, tu m’a tiraste!»

Figura 6: Coroação e sagração de D. Pedro como primeiro
imperador do Brasil na Capela Imperial do Rio de Janeiro,
no dia 1 de dezembro de 1822. O presidente do Senado
da Câmara do Rio de Janeiro, de joelhos, jurou fidelidade
ao monarca num cenário espetacular, magistralmente
apresentado nesta pintura por Jean Baptiste Debret. (Fotos
dos dois quadros do Museu Imperial de Petrópolis).

Figura 7: «Cortejo fúnebre da Imperatriz D. Leopoldina
do Brasil» na litogravura de Thierry Frères, publicada
na obra «Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil» de Jean
Baptiste Debret. Foi sepultada no Convento da Ajuda,
no Rio de Janeiro.
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Redes wireless para totós

C

onsiderações gerais
Wi-Fi ou wireless é a tecnologia que garante uma comunicação entre dois aparelhos, usando como meio de
transmissão o ar em vez dos cabos. Assim como os telemóveis e micro-ondas, também as redes Wi-Fi utilizam ondas de
rádio para efetuarem o processo de comunicação. Então, se usam
as mesmas ondas, poderá existir o problema de termos como resultado um frango assado em vez de visualizarmos um site da Internet? Descansem que não é possível, pois o espetro da onda está
dividido de forma a que cada uma use a frequência que lhe foi
atribuída. Por exemplo, o Wi-Fi usa os 2,4Ghz e os 5Ghz para transmissão de dados, ao passo que os micro-ondas usam os 2,45Ghz,
está perto mas não chega para assar o frango.
Esta transmissão é limitada em termos de alcance; logo, é importante o local onde colocamos o emissor de sinal. No entanto, todos os
aparelhos que estejam dentro da área de cobertura, podem conectar-se a esta rede (quanto mais perto estiverem do emissor de sinal,
mais forte será a ligação). Por esta razão convém ter algum tipo de
segurança, que limite quem pode conectar-se, senão corremos o risco
de ter tantas pessoas ligadas que a velocidade da rede decresce de
tal forma, que é impossível de usar, uma vez que a banda funciona
como uma autoestrada e, quanto mais veículos houver, menor será a
velocidade de andamento dos mesmos.
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Qual é a língua falada nos processos de comunicação
digital?
Existem mais de 12000 línguas usadas como processo de comunicação oral e escrita no mundo. Neste processo de comunicação oral
e escrita, temos de usar um protocolo de comunicação (conjunto de
regras e procedimentos definidas), no nosso caso, o português, para
que um emissor e um recetor se entendam. Um computador na China fala chinês e um computador em Portugal fala português, então
como podem entender-se entre si? Usando um protocolo de comunicação único para que possam falar entre si. Se estamos na China,
falamos chinês, ora se estamos na Internet, o computador fala TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Chamo a atenção
que Internet é apenas um dos meios usados na comunicação; pois,
por exemplo, o envio de um email, que também é um processo de
comunicação, usa outro tipo de protocolo, o SMTP. Podemos pensar da
seguinte forma: tal como cada língua tem o seu conjunto de regras e
procedimentos, diferentes serviços de comunicação digital têm regras
e procedimentos diferentes entre si, mas que são universais, permitindo que qualquer computador no mundo entenda esta linguagem.
No caso do processo de comunicação sem fios (wireless), os
computadores podem usar vários tipos de protocolos (diferentes
conjuntos de regras e procedimentos) para estabelecerem esse
processo, chamando-se na realidade protocolos IEEE 802.11. À

Escritos

frente deste protocolo surge uma letra (a, b, g ou n) que define a
velocidade a que podemos receber e transmitir dados, sendo este
um detalhe importante na escolha do aparelho que emite o sinal.
Um aparelho que tenha a indicação da figura é compatível com
todas as normas existentes.
Então, já sabemos que os computadores precisam de falar a
mesma língua para comunicarem entre si, mas como é que conseguimos falar com um computador específico? Tal como o carteiro
precisa de saber a morada exata de uma pessoa para poder entregar uma carta, também um computador necessita de ter uma
morada única para que seja possível comunicar com ele. Essa morada do computador tem o nome de IP versão4, composto por uma
sequência de 4 conjuntos de números, que é único dentro da rede
onde está a operar, pois se não o fosse, o carteiro não conseguiria entregar a correspondência. No entanto, como o número de
dispositivos possíveis de se ligarem por meio de uma rede cresceu desmesuradamente nos últimos anos (telemóveis, frigoríficos,
micro-ondas, etc.), as combinações possíveis dos 4 conjuntos de
números (IP’s) esgotaram-se. Ora, se se esgotaram, como é que
os dispositivos que compramos se conseguem ligar e comunicar
entre si? Bom, na verdade recorreu-se a uma pequenina falcatrua,
pois os dispositivos, em vez de usarem um IP único no mundo,
usam um IP único, mas apenas dentro da rede onde estão ligados,
sendo que o dispositivo de saída (router – dispositivo que encaminha os pacotes de dados para o endereço respetivo, assim tipo
carteiro) é que possui o IP que é único e através do uso de um
outro protocolo chamado NAT (Network Address Translation) que

tem a função de mascarar este IP num outro, estabelecendo as
correspondências entre ambos para se saber quem é quem. Desta
forma, o dispositivo que tem este protocolo, tem também definido
uma lista de IP’s que são distribuídos de forma automática (através
de outro protocolo chamado DHCP – Dynamic Host Configuration
Protocol) pelos dispositivos que se ligam à rede, não sendo necessário definir o IP no dispositivo que se liga. Traduzindo isto em
linguagem tótó, imaginem que na Terrolândia existiam 100 países
e apenas 100 IP’s. Tendo sido distribuído a cada país 1 IP, assim,
quando a Smurfolândia quer comunicar com a Tugolândia, usa a
sua morada que é única no mundo. Depois, cada país podia distribuir os outros 99 IP’s dentro do seu país por várias instituições,
empresas, etc., e cada uma destas empresas pode proceder da
mesma forma, desde que existisse alguém (protocolo NAT) que
garantisse que, quando a empresa A da Smurfolândia quiser comunicar com a empresa B da Tugolândia, independentemente do
IP atribuído e usado pela empresa A, o IP que era usado nesse
processo de comunicação seria o da Smurfolândia, pois só esse era
único no mundo.
Este processo, que ainda hoje funciona, mas que dá algum trabalho, quando é necessário, por razões de segurança (caso do 11
de setembro ou da proliferação de vírus que causam prejuízos
de âmbito mundial), encontrar o autor da mensagem, está a ser
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ESCRITOS
Considerações finais
Routers
Embora pareçam iguais, os routers possuem significativas diferenças entre si. A primeira e mais importante delas está relacionada com a velocidade de transmissão de dados, que pode ser
de 54Mbps, 150Mbps, 300Mbps, 450Mbps ou até maior. Para um
ambiente residencial, onde se pretende usar conteúdos de áudio
e vídeo HD, é indispensável ter um router com uma velocidade de
pelo menos 300Mbps. As letras (a, b, g, n) determinam a faixa de
frequência e a velocidade a que as redes operam. São exatamente
elas que devem ser observadas ao montar uma rede sem fios,
pois indicam a velocidade de transmissão mais apropriada para a
sua rede.

substituído por uma nova versão do protocolo IP, chamado IPv6,
garantindo em teoria um número quase que infinito de IP’s para
distribuir pelos dispositivos de comunicação.
O que é que necessitamos para ter uma rede wi-fi em casa?
Para nos podermos conectar a uma rede wireless com acesso à
internet, precisamos de vários componentes:
– Um computador portátil ou desktop com placa de rede wireless. Se não tiver, podemos comprar um dispositivo de rede wireless em separado, compatível com as normas g e n (as mais
usadas hoje em dia) com entrada usb e ligar no computador (o
sistema operativo encarregar-se-á de instalar o dispositivo no
computador).
– Ter um contrato com um fornecedor de serviços internet
(como por exemplo a Vodafone) que forneça um modem de banda larga ou ADSL (são duas formas diferentes de trazer a ligação à
internet para casa, que depende da zona, isto é, se o fornecedor
já tiver fibra instalada na sua zona, o modem será de banda larga,
senão será ADSL).
– Ter um router wireless (o equipamento fornecido pelo fornecedor de serviços, já poderá ser wireless. Se for o caso, já não será
necessário este último componente).
– Um cabo de rede Ethernet Categoria 6 para ligar o modem de
banda larga ao router wireless.
Os fabricantes oferecem CDs de instalação com os drivers (pequenos tradutores de linguagem entre os componentes físicos e o
software instalado) que por vezes precisam de ser instalados no
computador para o seu correto funcionamento com os dispositivos
fornecidos. Depois de realizada essa etapa, basta entrar no navegador da internet, mais conhecido por bowser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari), escrever o endereço indicado pelo fabricante,
normalmente (192.168.1.1, 10.1.1.1, ou ler no manual o endereço)
que dará acesso à página de configuração do router (nome da rede
wireless, password de acesso, etc). Feito isto, basta seguir as instruções do manual e iniciar a configuração do seu equipamento.
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Como melhorar o sinal de wi-fi?
Não é raro enfrentar problemas na receção do sinal. Paredes
grossas, portas e até objetos de decoração podem interferir na
qualidade. Por esse motivo é sempre bom observar alguns cuidados, como forma de minimizar essas perdas. A primeira e mais
simples das dicas é colocar o router num ponto central da residência, de preferência o mais alto possível e livre de obstáculos, pois,
como qualquer comunicação sem fio, sempre que há uma barreira
ocorre reflexão, refração ou difração do sinal.
Outra dica importante é respeitar o posicionamento da antena
sugerido pelo fabricante. A transmissão dos dados é omnidirecional, ou seja, propagada em todas as direções. Por isso, o ideal é
deixá-las sempre na vertical, criando uma maior área de cobertura
horizontal. Se a ideia for aproveitar os sinais em andares superiores, coloque o router no local mais alto da casa, pois há mais
dificuldade em enviar o sinal para cima (propagação horizontal).
Quanto maior for a potência da antena, medida em dBi, maior
será o alcance dela. Os routers mais acessíveis possuem antenas
com potência de 3 dBi. No entanto, há opções com antenas de 5
dBi, que aumentam a área de cobertura e a estabilidade do sinal.
Dê preferência a modelos que tragam antenas amovíveis, pois
em casos extremos poderá comprar uma antena externa de maior
potência, com 8 dBi ou 10 dBi, para substituição. Existem alguns
modelos de antenas com cabo extensor, oferecendo maior flexibilidade no seu posicionamento.
O grande vilão do Wi-Fi
Além de todos estes fatores mencionados, existe o maior obstáculo das redes domésticas, os vizinhos. Em prédios residenciais,
são dezenas de redes convivendo num mesmo espaço e interferindo no funcionamento umas das outras. Uma maneira de obter
uma convivência pacífica é na configuração do router, procurar um
canal livre para a transferência de dados, uma vez que por defeito
a maior parte dos routers vem configurada no canal 6, sendo este
o mais congestionado.
João Cortez
(Diretor do curso TGEI)
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english corner

SOMEONE I LIKE …

H

er name is Ânia. She has got blue eyes. Her face is oval and
her nose is small. She is medium height and thin. Her hair is
medium length and brown.
Ânia is young and beautiful. She is a happy girl.
I like her because she is my friend.

S

oeiro is a nice boy. He is short and thin. He has got short straight blond hair.
Miguel has got oval face, blue eyes and freckles. He has
got big mouth and small nose.
I like him because he is a good friend.

Ludjing Young, 266/15, 5. ºA

S

he is my mother and her name is Dina Garcês. She has got
long straight brown hair, round blue eyes and round face. She
has got freckles. My mother is medium height and slim. She is
happy, hardworking and intelligent.
I like my mother because she is a very good woman.

William Rosa, 219/15, 5.º A

S

he is my mother. Her name is Inês Moniz Barreto. She is medium height and has got round face. She has got small brown
eyes and short curly brown hair.
She is a happy beautiful woman.
I like her because she is my mother and she is very cool.
Maria Mendes, 1005/15, 5.º A

Guilherme Santos, 310/15, 5.º A

I

like my dad. He is tall and fat man. He has got short brown hair and
round brown eyes. He has got big mouth.
My dad is very funny and smart. He is a good dad and a peaceful man.
I like my dad because he is very cool and I like playing with him.

I

love my mother. Her name is Vânia Nogueira. She is tall and slim.
She has got long straight blond hair. Her eyes are small and her
nose is small too. She has got oval face.
She is really happy!
I like her because she is my mother and she is beautiful.

Luís Lopes, 559/15, 5.º B

L

uís Monteiro is my schoolmate.
He has got round brown eyes and short brown hair. He has
got round face and his mouth is small. He is tall and thin.
He is a good student and I like Luís because he is my friend.
Tomás Fernandes, 393/15, 5.º B

Gonçalo Silva, 303/15, 5.º B

M

y cousin is middle-aged. She is tall and slim. She has got
long brown hair. Her eyes are big and brown. She has
got round face, small nose and short neck.
She is very hardworking and friendly. She is very

beautiful, too.
She is happy!
I like her because she is my friend.
Leonor Fernandes, 479/15, 5.º B
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Trabalho realizado com os alunos do 11º ano

Technology

According to the English dictionary the term ‘Technology” is wide and everyone has their own way of
understanding the meaning of technology. We use technology to accomplish various tasks in our daily
lives, in brief; we can describe technology as products, processes or organizations.

T

echnology can be used by everyone. But we use it in different
ways.
Young people, teenagers specially are digital native, which
means they are born in the technological world. They are fast
and comfortable in this area. On the other hand their parents are the
so called “Digital immigrants” which means they weren’t used to use
technology in their everyday life but they have been learning how
to use it.
The use of technology is increasing day by day.
we all depend on technology and we use it to accomplish specific
tasks in our lives.
Today we have various emerging technologies which impact our
lives in different ways.
Technology is being implemented in almost every section of our
lives.
As the world keeps on developing, technology will be changed,
what is working today might not work not be efficient tomorrow.
So it is better to stay up-to-date with new emerging technologies
and learn how to embrace and use them in your daily life
Technology plays an important rule in every aspects of our life. It
is used in :
• in communication (mostly used by teenagers)
• in human relationships:( Facebook.com)
• in education
• In Education and Teaching Process
• in purchasing
• in agriculture
• in business
• in transportation
• at home
• everywhere we go
Dangers of technology:
• The Total Loss Of Privacy (specially in the teenagers world)
• A Permanent Digital Connection To The Workplace
• All Data Becoming Digital
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• Having A Totally Machine Based Workforce
• The Death Of Human Interaction
• Addiction (netaholic)
• cyber crimes( next slide)
cyber crimes:
• phishing (using our personal date (credit card))
• cyber stalking (threatening and harassing)
• virus dissemination (bugs invading our computers)
•Hacking (having the money from our bank account stolen by someone had used a ready-made computer programme to illegally
get access to the credit card information on our PC and steal it)
• Software piracy (for example, buying Cds online through a purchasing site that is a fraud and the material we get is an illegal
copy of genuine programmes that was counterfeited and distributed intending to pass for original.)
There are clearly both pros and cons of technology use.
The fact is, it is important to learn and understand technology.
It has become a part of daily life for all people to use a computer
or a mobile phone, etc.
It is necessary in most situations.
However technology use must not be excessive.
Extreme technological use in adolescents can cause all sorts of
problems; socially and physically. It is important for adolescents to
understand that yes, technology is an amazing thing, but at the same
time, it should not be used all of the time. They should not be overly
dependent on it. Adolescents need to learn that sometimes, technology is not the right answer for a situation.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
http://www.lolwot.com/the-10-biggest-dangers-posed-by-future-technology/

english corner

King Arthur and the very
round table
On the 25th of November the 9th grade students went on a school trip to the theatre
with the teachers Anabela Pinto, Luísa Freitas and Teresa Pericão.

M

erlin, actually Leroy the Enchanter, starts by greeting
the audience and then he introduces himself performing the disappearing rabbit trick. For some reason
Merlin has problems with the trick and his poor rabbit
is killed. Desperate to save his beloved rabbit’s life he uses his Old
Uncle Merl’s spellbook to go back a few minutes in time. However, it
didn’t work out and instead of going back a few minutes in time he
goes much further to medieval Britain.
Here we meet King Arthur who knights with his magic sword those who prove to be loyal and brave. Then he takes them to sit at the
Round Table singing and dancing while Merlin thinks of a way to save
his rabbit. Thinking that the Holy Grail might be helpful to save his pet
when he goes back to his own time, he sends the knights on a quest.
IPE’s strong and courageous knights face terrible danger, defeat the
evil and find the Grail that will enable Merlin to save his dear rabbit as
soon as he returns to his own time.
It was a fantastic interactive comedy show whose motto is “Laugh
while you learn”. We can assure the first part really happened. The
students participated and enjoyed themselves. Let’s hope it also motivates the students to dive into English.

sant!” But it proved to be the opposite. The actors were English native
speakers and we had the opportunity to develop our listening skills in
the English language.
All the performance was in this language and it was so enjoyable
and involving that time passed so quickly! The actors interacted with
the audience; they made us actors too; on stage we felt like real performers acting in front of a live audience.
Let’s hope this kind of activity will be repeated because it was very
funny and, at the same time, it was useful. It helped us to improve
our proficiency in the English language.
Ema Silva, 1097/15

L

ast week we went to the theatre, to watch an English play.
When the play started there were two actors on the stage. One
of them was a magician who tried to perform a magic trick.
We were asked to play the role of actors. Suddenly we were
knights fighting against evil in the battle and we won!
It was a great adventure and we had lots of fun.

Profª Anabela Pinto
Carlos Henriques, 8/11

S

ome days ago we spent a different afternoon that I’ll remember forever because it was a unique experience in my life.
We were told that we were going to the theatre and some
of us thought “Theatre?? Ugh! That sounds boring and unplea-

T

he 9th grade students went to the theatre. The auditorium
was next to a church in ”Avenida Estados Unidos da América”. It was on 25th of November and the name of the play
was “King Arthur and the very round table”. It was about a
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magician – Merlin - who tried to find the Holy Grail to bring back his
bunny that had died. He travelled back in time to find King Arthur
and his knights. During the play, they called several people on stage,
including me. I fought against King Arthur and his knights. I was part
of Merlin’s army.
At the end we had a wonderful time.
David Cardiga 165/13

O

n the 25th of November we went to the theatre. We were
somehow anxious because it was an interactive play and
we were afraid that we may be invited to go on stage.
I.P.E was the first school to arrive in the lobby and
we were also the first ones to sit in the audience.
This play was funny, the actors played many different roles.
The costumes and the scenery were very simple but showed creativity and made us laugh a lot. We also went on stage and interacted
with the actors. Our friend Yuri said this: “I fight for food!” and it was
funny. At the end of the play I.P.E. saved the rabbit.
We liked the play so much. We hope the teacher organizes another
trip.
Samuel Sousa, 269/14
Vasco Fernandes 356/13

Pub

A servir o concelho
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EFEMÉRIDES E EVENTOS

Alemão a Caminho
No dia 11 de dezembro decorreu a atividade Alemão a Caminho, projeto do Instituto Goethe
de Lisboa, dinamizado pela professora Helena Dawin, com o objetivo de divulgar a língua Alemã entre
os alunos do IPE.

A

s duas turmas de 6º ano foram o público-alvo desta atividade que decorreu numa sexta-feira aos primeiros tempos da
tarde, organizada em duas sessões. Foram ainda convidados
os alunos de Alemão do 7ºB. A atividade revelou-se um
sucesso entre os alunos, cujo entusiasmo foi evidente.
Consistindo numa série de estações, com atividades diferentes para

os alunos desenvolverem, foi possível aos grupos de alunos o contacto
direto com a língua alemã, com objetos autênticos e com particularidades culturais dos países abreviados como D-A-CH, Alemanha (Deutschland), Áustria (Österreich) e Suíça (Schweiz), ou seja, os países de
língua alemã.
Sofia Baptista
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1º encontro de natação
nível 2 e 3 do desporto escolar

! ! !!

N

o dia 16 de dezembro 2015, realizou-se o 1º Encontro de
Natação, nível 2 e nível 3 do Desporto Escolar, que teve
lugar na Piscina do Atlético Clube de Portugal.
!
O IPE participou com um aluno do nível 3 e com vinte
!
e três alunos do nível 2.

!
!!!

!!

!

Resultados /Classificação Indivivual:
Nível 3
João Mariz (7A) - 5 Lugar- 100m Livres e 50m Costas
Nível 2
Paulo Andrade (5A) - 2 Lugar - 25m Livres e 25m Bruços
Maria Mendes (5A) - 4 Lugar - 25m Livres e 25m Costas
Ania Pinheiro (5A) - 3 Lugar - 25m Costas e 25m Livres
Luís Delgado (5B) - 6 Lugar - 25m Livres; 10 Lugar- 25m Costas
Edgar Bolas (5B) - 1 Lugar - 25m Costas; 3 Lugar - 25m Livres
Guilherme Faustino (5B)- 11 Lugar - 25m Costas; 15 Lugar - 25m Livres
Maria Andrade (5B) - 5 Lugar- 25m Costas; 6 Lugar - 25m Livres
Afonso Oliveira (6A) - 5 Lugar- 25m Bruços e 25m Livres
Irina Barros (6A) - 8 Lugar - 25m Costas; 10 Lugar - 25m Livres
Timur Moritz (6A) - 6 Lugar - 25m Bruços; 9 Lugar 25m Livres
Lucas Cayolla (6B) - 8 Lugar- 25m Bruços; 22 Lugar - 25m Livres
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Rúben Inês (6B) - 7 Lugar - 25m Costas; 16 Lugar 25m Livres
Alexandra Mogas (6B) - 10 Lugar - 25m Bruços; 12 Lugar - 25m Livres
Catarina Afonso (6B) - 9 Lugar - 25m Bruços; 11 Lugar - 25m Livres
Leandro Palmeirão (6B) - 9 Lugar - 25m Bruços; 21 Lugar - 25m Livres
Diogo Delgado (6B) - 9 Lugar - 25m Costas; 11 Lugar - 25m Livres
Leonardo Ferreira (7A) - 7 Lugar - 25m Bruços; 10 Lugar - 25m Livres
Telmo Costa (7B) - 1 Lugar - 25m Bruços; 4 Lugar - 25m Livres
Carlos Almeida (7B) - 1 Lugar - 25m Costas; 2 Lugar - 25m Livres
Maria Laranjeira (8B) - 3 Lugar - 25 m Costas; 6 Lugar - 25m Livres
Diogo Ramos (8B) - 3 Lugar em 25m Costas; 5 Lugar - 25m Livres
Tomás Bauwens (8B) - 1 Lugar - 25m Bruços e 25m Livres
Mário Mendes (8B) - 6 Lugar - 25m Costas; 7 Lugar - 25m Livres
Resultados da Prova de Estafetas:
Infantil A – 1º classificado.
Equipa: Ânia Pinheiro; Maria Mendes; Paulo Andrade e Edgar Bolas.
Infantil B – 1º Classificado.
Equipa: Telmo Costa; Afonso Oliveira; Carlos Almeida e Leonardo Ferreira.
Iniciados – 3º Classificado.
Equipa: Maria Laranjeira; Tomás Bauwens; Mário Mendes e Diogo Ramos.
Parabéns pela forma como todos participaram!
Prof. Eugénia Marques
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TREINO YOLLE RIO TEJO
Realizou-se no sábado, dia 28 de novembro, no rio Tejo, um treino de yolle 4 do IPE.

F

oi apenas um treino, é um facto, mas foi de grande importância,
pois foi o 1.º treino de rio para estes atletas.
O IPE tem grandes tradições no remo de Lisboa, nomeadamente nas embarcações yolle 4 e 8.
Este ano, vamos tentar reavivar essas tradições, com a presença de
uma equipa no escalão de Juniores nas provas realizadas no rio TEJO.
Ficam algumas fotos do treino, que decorreu nesse excelente dia

para a prática da modalidade.
Estiveram presentes os alunos:
87 Rafael Branco;
231 Francisco Marques;
543 Iuri Silva;
1248 Bogdan Herashchenko.
FORÇA ATLETAS
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“O ATLETA DO MÊS”

Q

uerer ser mais forte, ir mais longe, mais rápido ou mais alto
é uma vontade legítima de qualquer ser humano.
Essa vontade pode e deve ser trabalhada na escola.
É missão dos professores criar situações ao longo do
processo de ensino-aprendizagem que possam potenciar as capacidades físicas e psíquicas dos alunos, tornando-os cidadãos mais preparados e equilibrados, com vista a serem úteis à nação.
Foi com essa premissa que criámos, na disciplina de Educação
Física, a figura do “Atleta do mês”.
Durante as aulas, criámos exercícios para potenciar o desempenho técnico e a superação física de cada um. Proporcionámos situa-

ções de competição entre os alunos, com regras bem definidas e
aceites por todos.
O somatório das pontuações do desempenho de cada um é registado ao longo do mês e, no final, é exposto à comunidade pilónica.
Esta dinâmica foi criada, no 1º período, para as turmas do ensino
secundário e, neste período, estendeu-se a todos aos anos de escolaridade.
Estamos convictos de que este é o caminho certo e de que os
alunos serão os grandes beneficiados.
Eis os primeiros 6 classificados de cada turma do mês de janeiro:

ATLETA DO MÊS | 5º ANO A

ATLETA DO MÊS | 6º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1005

MARIA
MENDES

87

1º

100

DILAN DIAS

87

1º

265

84

2º

132

ÂNIA
PINHEIRO

86

2º

JOÃO
SALVADOR

38

3º

MIGUEL
SOEIRO

86

3º

GUSTAVO
ZACARIAS

82

293

172

4º

JOÃO SANTOS

85

4º

ISABEL
ABRANTES

81

26
285

FRANCISCO
CABRAL

85

5º

125

RODRIGO
MONTEIRO

80

5º

266

LUIJING YANG

83

6º

39

AFONSO
OLIVEIRA

78

6º

ATLETA DO MÊS | 5º ANO B
ATLETA DO MÊS | 6º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº
1205

NOME

PONTUAÇÃO

MARIA
ANDRADE

89

479

LEONOR
FERNANDES

87

2º

189

GUILHERME
FAUSTINO

83

3º

170

JOÃO TIKHIKH

81

4º

367

MARGARIDA
COSTA

79

5º

RUBEN ROQUE

78

573
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CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO
1º

6º

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

36

LUCAS
CAYOLLA

72

1º

341

LEANDRO
PALMEIRÃO

68

2º

516

NUNO SILVA

68

3º

76

JOANA
RODRIGUES

66

4º

537

RAFAEL FRADE

65

5º

1211

MARIA
OLIVEIRA

63

6º
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ATLETA DO MÊS | 7º ANO A

ATLETA DO MÊS | 8º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1007

JULIANA
AMARO

49

1º

88

AFONSO
CARVALHO

110

1º

177

JOÃO MARIZ

49

2º

349

RAFAEL COSTA

105

2º

327

CANARIAS

47

3º

395

3º

MARIA GIÃO

46

4º

ANGELO
NARCISO

102

1089
1111

MARIANA
GOMES

42

5º

250

FREDERICO
PINTO

98

4º

1208

LEONARDO
FERREIRA

42

6º

1402

INÊS MOTA

93

5º

248

MIGUEL
SEQUEIRA

90

6º

ATLETA DO MÊS | 7º ANO B
ATLETA DO MÊS | 9º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

288

TELMO COSTA

122

1º

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

224

SALVADOR
CONDE

106

2º

165

DAVID
CARDIGA

48

1º

527

SOFIA SILVA

104

3º

279

DIOGO PAULO

46

2º

216

HENRIQUE
SIMÕES

102

4º

05

FREDERICO
NOGUEIRA

42

3º

276

CARLOS
ALMEIDA

102

5º

171

KEVIN VIDIGAL

41

4º

269

40

5º

MANUEL
QUITÉRIA

99

SAMUEL
SOUSA

356

VASCO
FERNANDES

40

6º

412

6º

ATLETA DO MÊS | 9º ANO B
ATLETA DO MÊS | 10º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO

235

JOÃO BENTO

46

1º

Nº

154

GONÇALO
PAULO

43

2º

4

DAVID
BARROSO

52

1º

08

CARLOS
HENRIQUES

42

3º

543

IÚRI SILVA

50

2º

213

48

3º

FREDERICO
OLIVEIRA

41

FRANCISCO
MARQUES

62

47

4º

DIOGO
MARCELINO

41

BERNARDO
FERREIRA

91

44

5º

INÊS MENEZES

37

TOMÁS
GONÇALVES

87

RAFAEL
BRANCO

41

6º

102
378
347

4º
5º
6º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
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ATLETA DO MÊS | 10º ANO B

ATLETA DO MÊS | 10º ANO C

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

735

DAVID
AMARAL

34

1º

275

BERNARDO
GAIÃO

42

1º

237

FÁBIO NUNES

31

2º

425

PEDRO MELO

39

2º

489

DIOGO
RODRIGUES

29

3º

195

HENRIQUE
FIGUEIREDO

37

3º

452

PEDRO
PEREIRA

27

4º

334

JOÃO CÓ

34

4º

193

JOÃO LEITÃO

30

5º

83

RAQUEL
GONÇALVES

25

5º

246

ALEXANDRE
CARVALHO

28

6º

1019

JOÃO SILVA

24

6º

ATLETA DO MÊS | 11º ANO A

ATLETA DO MÊS | 10º ANO C

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1350

DAVID SANTOS 235

PONTUAÇÃO

1º

149

161

1º

61

DAVID LIMA

229

2º

JOEL
SALVADOR

539

RICARDO
FRADE

201

3º

366

DIOGO PERES

144

2º

469

3º

PEDRO JESUS

200

4º

MIGUEL
RODRIGUES

143

397
267

FRANCISCO
PEREIRA

196

5º

215

WILSON
OLIVEIRA

128

4º

253

CARLOS
CABRITA

196

6º

197

CARLOS SILVA

112

5º

214

WALTER
GODINHO

101

6º

							
Professor Pedro Fernandes
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Campeonato regional
de Lisboa – Andebol Infantil

A

equipa de Infantis masculinos das Atividades de Complemento Curricular de Andebol do IPE deslocou-se à Escola
Secundária de Odivelas, no dia 30-01-2016 (sábado), com
o propósito de disputar o 1º Encontro do Campeonato Regional de Lisboa do Desporto Escolar de Andebol Infantil Masculinos

(Grupo B), tendo jogado três jogos, com os seguintes resultados: IPE
19 x Colégio São João de Brito 12, IPE 14 x Liceu Francês 45 e Escola
Alfredo da Silva 17 x IPE 22. De saudar o empenho e entrega de
todos os presentes, destacando-se os alunos 216-Henrique Simões
e 288-Telmo Costa com 12 golos cada. Professor Paulo Monteiro
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CONCURSO
“UM MENINO CHAMADO NATAL”
A representação da Natividade remonta ao tempo dos primeiros cristãos, mas foi com S. Francisco
(1182-1226) que se iniciou a história do presépio.

D

esde então para cá, o presépio integrou-se na cultura popular, constituindo-se como uma expressão da identidade e
da tradição natalícia do nosso povo. Pelo seu valor cultural,
ele apela à reflexão contemplativa, une à sua volta, con-

grega.
A construção dos presépios constitui assim uma manifestação cultural que importa valorizar, reforçando a tradição religiosa, a qual convida os artistas à criação, pela irrecusável força que projeta.
O Concurso intitulado ”Um Menino Chamado Natal”, organizado
pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, teve como destinatários os alunos de todas as Escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do
Ensino Básico e Secundário Oficiais e Particulares e ainda as CAF’s
(Componentes de Apoio à Família) e AEC’s (Atividade de Enriquecimento Curricular) da Freguesia de São Domingos de Benfica e teve
como finalidade a construção de presépios.
Para efeito de apresentação a concurso, bem como para a atribuição de prémios, os trabalhos foram classificados por escalões de
idade. Os trabalhos enviados pelo Instituto dos Pupilos do Exército,
realizados no âmbito da disciplina de Educação Tecnológica, pelos alunos do 5.º e 6.º ano, faziam parte do escalão B, ou seja, a faixa etária
compreendida entre os 11 e os 15 anos.
Os conteúdos gerais da disciplina abordados foram “a tecnologia”,
“o objeto técnico”, “os materiais”, “as medidas e os processos de
fabricação-construção”.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver nos alunos aptidões
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técnicas e manuais, bem como sensibilizá-los para as questões da
reciclagem de materiais.
Os trabalhos submetidos a Concurso foram avaliados por um Júri
de reconhecido mérito que os analisou e pontuou em função dos
seguintes critérios:
a) Composição
b) Materiais empregues
c) Originalidade, criatividade e estética
d) Enquadramento e ocupação do espaço
e) Mensagem
O Júri do Concurso elegeu os três melhores trabalhos de cada escalão que foram contemplados com prémios específicos. A todos os
alunos participantes foram atribuídos diplomas.
Os alunos do Instituto dos Pupilos do Exército ganharam o 2.º e 3.º
lugar no escalão em que participaram.
A sessão de Entrega de Prémios, na qual o Instituto esteve representado, realizou-se no dia 9 de janeiro, pelas 15 horas, no salão
da Paróquia de São Domingos de Benfica, com vários momentos de
animação musical e artística.
As imagens que acompanham esta notícia representam os presépios vencedores, bem como outros que ressaltam pela sua qualidade.
Professor Luís Morais
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Corta-Mato

N

o dia 17 de dezembro de 2015, decorreu mais um corta-mato, organizado pelo Pupilos do Exército, que neste ano
contou com a participação de mais três Escolas vizinhas, a
saber: Externato Marista de Lisboa, ES Delfim Santos e ES
José Gomes Ferreira.
Neste ano, o São Pedro foi nosso amigo e brindou-nos com um
agradável dia de Sol, o que veio aquecer o ambiente e ajudar a levantar a natural humidade matinal que caracteriza o Parque do Calhau.
No que se refere ao percurso do corta-mato, não voltou a faltar a
curva de 180º, no local do costume, zona de concentração de espetadores e local de apoio aos participantes, onde os menos experientes
na corrida de corta-mato por vezes escorregam.
Foi mais um momento de salutar convívio desportivo, associado
a uma prova desportiva, destinada a toda a Comunidade Escolar, que
vem relembrar a importância de uma prática desportiva regular, nomeadamente através da corrida contínua de resistência, no sentido
de alcançar uma boa aptidão cardiorrespiratória e, assim, contribuir
para um estilo de vida saudável.
Estão de parabéns todos os participantes, pelo seu esforço e empenho.
Prof. Pedro Tomás

2º Daniel Fracassa (Delfim Santos)
3º Miguel Soeiro (IPE)
INFANTIS B- FEM
1º Ana Lopes (Ext.º Marista)
2º Juliana Amaro (IPE)
3º Rita Gomes (Ext.º Marista)
INFANTIS B - MASC
1º Martim Cruz (IPE)
2º João Carvalho (Delfim Santos)
3º Bernardo Marques (IPE)
INICIADOS - FEM
1º Raquel Silva (Ext.º Maristas)
2º Joana Lopes (Ext.º Marista)
3º Susana Carvalho (Ext.º Marista)
INICIADOS - MASC
1º Rafael Carneiro (Delfim Santos)
2º Francisco Coelho (Delfim Santos)
3º Diogo Cardita (Delfim Santos)

Três primeiros Classificados em cada escalão:
BENJAMINS - FEM
1º Carolina Rodrigues (Delfim Santos)
2º Maria Reis (Delfim Santos)
3º Leonor Pereira (Delfim Santos)

JUVENIS - FEM
1º Catarina Cunha (José Gomes Ferreira)
2º Maria Santos (Ext.º Marista)
3º Mariana Machado (IPE)

BENJAMINS - MASC
1º Tomé Nabais (Delfim Santos)

JUVENIS - MASC
1º Diogo Rodrigues (IPE)
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2º Hugo Glórias (IPE)
3º Salvador Silva (Ext.º Marista)
JUNIORES – MASC
1º Leonardo Brás (IPE)
2º Joel Salvador (IPE)
3º Francisco Bernardo (José Gomes Ferreira)
SENIORES FEM
1º Furriel Sónia Pinheiro (IPE)
2º Asp. Marisa Oliveira (IPE)
3º Ten. Rocha (IPE)
SENIORES – MASC
1º André Francisco (CFS)
2º Adrien Lopes (CFS)
3º Ten. Martinho (Corpo de Alunos)
VETERANOS FEM
1º Isabel Silva (Secção Pessoal)
VETERANOS MASC
1º Prof. Pedro Tomás (Serviço Escolar)
2º Ten. Cor. Soares (Corpo de Alunos)
3º Ricardo Pereira (Secção Logística)
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Exposição de Natal

C

omo já vem sendo tradição, mais uma vez o nosso Museu
abriu as suas portas à nossa exposição de Natal, onde a
ACC “Arte no IPE” exibiu as suas Coroas de Natal com as
“Casas de Passarinhos”, um trabalho realizado pelos alunos de 2.º ciclo e onde a Educação Visual, que entre tantos temas
como os Padrões Geométricos dos nossos alunos de oitavo ano ou
as Lanterninhas feitas a partir dos Sólidos Geométricos com a aplicação de “rendinhas”, trabalho dos nossos alunos de sétimo ano,
contou com um muito especial, realizado pelos alunos de sexto
ano: as “Rendas de Elvas”, destacando o papel e a influência do
património na sociedade.
Reza a história, por palavras de quem sabe, que…
Ameixas de Elvas
Rendas de Elvas
Quase uma lenda…
Em todas as lendas, rezas e contos, três vezes se repetem os
sortilégios e os exorcismos.
“Três vezes do leme as mãos ergueu,
Três vezes ao leme as reprendeu,
E disse no fim de tremer três vezes…”
Fernando Pessoa
“Sendo de três a conta que Deus fez”
Sabedoria popular

“Contam-se três as vezes que as ameixas de Elvas vão ao
lume, para que, ao fim de quase três séculos de repetidos rituais,
mantenham da sua boa qualidade fama e proveito.”
O artesanato do Concelho de Elvas é marcado pelas rendas
de papel recortado que outrora embalavam as caixas de ameixas.
Em 1543, sobre as ruínas do que fora a igreja da Madalena,
pertencente aos Templários, cresceu o convento das Dominicanas,
sob orago de Nossa Senhora da Consolação, e, na mesma era, se
ergueu, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, o convento
das Clarissas.
Entrelaçam-se a história e a lenda que contam como certo que
o preparo das frutas doces de Elvas e as artísticas rendas de papel
nasceram na Santa Paz desses conventos, onde freirinhas, entre
trabalho, penitência e oração, viviam procurando na Terra os caminhos para as Celestes Bem-aventuranças.
“Os requintados papéis recortados à mão, como rendas finas,
que as freiras pacientemente preparavam com desvelo.”
E se pela primeira vez em 1849, delas (ameixas) se fala em
atas da Câmara, contam velhos alfarrábios e a tradição popular
que, já em 1613, ou talvez antes, elas faziam parte dos banquetes
da realeza, onde se apresentavam como “convidadas de honra”,
entre rendas… de papel.
E foi assim que os nossos alunos, com muita imaginação e
empenho, puseram em prática uma história com tantos anos e que
para alguns de nós relembra a nossa infância. Quantos de vós não
recortaram naperons de papel?
Professora Carla Costa
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Visita de estudo “Real Bodies”

B

rutal!”…
“Muito fixe!”…
“Espectacular!” …
“Nunca pensei que fôssemos assim por dentro!”…
Estes foram alguns comentários que os alunos do 9.º e 12.º anos
fizeram no final visita de estudo à exposição “REAL BODIES”, realizada
no dia 12 de fevereiro, na Cordoaria Nacional.
Organizada no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Educação Física, teve como objetivo dar a conhecer aos alunos finalistas
do ensino básico e secundário o corpo humano, bem como a necessidade de termos hábitos de vida saudáveis.
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Os 43 alunos presentes tiveram oportunidade de ver, ouvir, ler e
sentir, em tamanho real, o corpo humano.
As duas horas de exposição passaram em dois minutos e o ambiente criado foi propício à aprendizagem global. Valeu bem o esforço financeiro efectuado pelo IPE para que os alunos pudessem estar
presentes.
Cuidar do nosso corpo é uma obrigação de todos e de cada um…
Saber como funciona e que cuidados podemos ter com ele foi a mais-valia que esta visita de estudo procurou proporcionar.
Prof. Pedro Fernandes e Profª Marília Andrez
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Militares/
civis
forças
armadas/
forças de
segurança

Civis

Escalão

Rendimento
P/capita

Alunos
Externos

Alunos
Internos

Profissional
Externos

Profissional
Internos

1

Até 130€
(inclusive)

0

0

0

0

2

De 130
a 390€
(inclusive)

100

130

85

110,5

3

De 390
a 600€
(inclusive)

140

200

119

170

4

De 600
a 800€
(inclusive)

200

280

170

238

5

De 800
a 1000€
(inclusive)

260

360

221

306

6

Superior
a 1000€

300-

420

255

357

320

600

272

510

7

