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editorial

Caros leitores!
Aproxima-se o final do ano. Mas não convém baixar a guarda.

alcançaram o mais alto sucesso na sua vida profissional. Serão um

Bem pelo contrário, agora que o tempo vai escasseando, convém

bom exemplo para cada um dos atuais pilões. Outros percorreram,

usá-lo com total empenho, mostrando que a perseverança no tra-

na humildade de profissões ou cargos mais discretos, o caminho da

balho terá decerto os seus frutos. Desistir é apanágio dos fracos. E

vida que não é feito apenas de sucesso profissional mas também,

todos desejamos que os alunos do IPE sejam pessoas de coragem

e talvez sobretudo, de paz interior e dedicação à causa do bem co-

e denodo, incapazes de virar as costas aos obstáculos da vida. É,

mum. Tomemos deles o exemplo. Revitalizemos agora, na comemo-

por isso, recomendável que nos preparemos para realizar as últimas

ração do centésimo quinto aniversário, o nosso compromisso com o

avaliações, ao mesmo tempo que vivemos intensamente a vida da

presente e com o futuro, observando os valores que o passado nos

nossa Instituição.

legou, o nosso compromisso com a liberdade responsável e a fraterna condição de todos os que habitam o mesmo planeta, o mesmo

Aproxima-se o 25 de maio. Mais um ano na vida recheada de vita-

país ou a mesma cidade.

lidade e tradição do Instituto. Em 2016, completará os seus cento e
cinco anos. No seu percurso pela história do país, foi acumulando

Este novo número da revista “Querer é Poder” é a manifestação

experiência e sabedoria. É um ancião na experiência e um jovem

parcial do trabalho que foi sendo construído ao longo dos meses

na vivacidade com que encara o presente e projeta o futuro. Tantas

que passaram. Não estará aqui tudo quanto foi feito. Está apenas

gerações que por aqui passaram! Que terão elas a ensinar-nos? De-

uma parte do nosso empenho e dedicação. Desejamos, contudo, que

certo quererão que exaltemos o nome do Instituto, como muitos dos

proporcione momentos gratificantes a todos os que se aplicarem na

antigos alunos fizeram ao enfrentarem a vida sem medo, motivados

sua leitura e motive todos os pilões a prosseguir no trabalho que a

para vontade de serem úteis aos outros e de contribuírem para a

escola exige.

construção de uma civilização mais humana e mais fraterna. Muitos
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A árvore
voadora
Era uma vez uma árvore que, desde que fora
plantada, queria voar. Ela desejava muito voar,
mas nunca conseguira.

C
“A árvore
mágica”
de Sophia de Mello Breyner Andresen

E

m tempos muito distantes, havia, na cidade de Quioto, uma
árvore que era mágica. A árvore dava frutos, também tinha
muitas flores; toda a população a admirava e a adoravam.
Passados anos, a árvore cada vez tinha crescido muito, ocupando muito espaço.
Um dia, a árvore teve de ser cortada. A população ficou muito
triste. Mas houve alguém que teve uma ideia e disse:
– Podemos usar os restos da árvore para fazer instrumentos
musicais mágicos, assim ninguém se esquecerá dela; com os instrumentos musicais, teremos recordações da nossa árvore amada.
Para alguns habitantes, a ideia agradava, mas para outros não
porque aquela árvore era, para eles, muito valiosa e sabiam o quanto importante ela era. Os habitantes chegaram a um acordo e, então, os instrumentos musicais mágicos foram feitos.
Todos os anos se celebrava o dia da árvore mágica que era o dia
em que a árvore tinha nascido. Nesse dia, havia uma festa na qual
se tocavam instrumentos musicais mágicos.
– Estes instrumentos ainda me fazem lembrar aquela árvore tão
bonita!
– Sim, pois é; a árvore era mesmo bonita!
Nesse dia de tanta felicidade, a população da cidade de Quioto
ouvia os instrumentos e recordava aquela linda árvore.
Madalena Branco, 594/14, 6ºA
6 | Querer é poder | Maio 2016

omo já tinham passado muitos anos e não fora capaz de
realizar o seu desejo, a árvore começou a enlouquecer. Para
ela, as pedras eram raposas, a relva eram lesmas e as borboletas eram pessoas da cidade.
Certo dia, quando uma fada ia a passar, reparou na árvore que
estava a alucinar e, então, a fada perguntou-lhe:
– Senhora árvore, sente-se bem?
– Olha, já viram? É uma joaninha que fala!
A fada, como esperta que era, percebeu que ela estava doida,
porque naquela aldeia, se os desejos dos animais e das plantas não
se realizavam, ambos ficavam loucos. Então, a fada, com o seu pó
mágico, desenfeitiçou a árvore que estava afetada com a doença
da loucura.
Depois de o ter feito, a fada perguntou-lhe:
– O que é que tu, senhora árvore, mais desejas?
– Desejo voar e ver as maravilhas do mundo – respondeu a
árvore.
Então, a fada lançou o seu pó mágico por cima dela.
E, naquele preciso momento, a árvore ganhou asas e levantou
voo e foi ver para sempre as grandes maravilhas do mundo.
E assim se concretizou o seu desejo.
Miguel Coelho de Almeida
6.º A 348/14

notas soltas

A Caça ao Tesouro
Mafalda, rapariga de 12 anos, estava a desfrutar das suas férias de verão e foi dar um passeio na praia.

E

stava ela a apreciar o seu passeio, quando reparou numa
grande fonte de luz ao longe. Aproximou-se para ver o que
era. Era uma linda garrafa de vidro com um papel lá dentro.
Ela abriu-a, agarrou o papel e leu-o. Estava lá escrito assim:
“Entraste na caça ao tesouro de Bylton. Esta caça ao tesouro é
constituída por 3 níveis”. A Mafalda virou o papel para ver se encontrava alguma pista para começar. Atrás dizia: “Irás à mercearia
da D. Leonor para encontrares outra garrafa igual a esta.”
Ela deu voltas e voltas à cidade para encontrar a tal mercearia,
mas nada. Até que se cansou de procurar e sentou-se à sombra de
uma árvore. Triste, olhou para a sua frente e viu escrito “Mercearia
da D. Leonor”. Entrou e encontrou uma senhora de idade ao balcão
e dirigiu-se a ela.
– Olá, minha jovem. Que posso fazer por ti? – questionou a
senhora de idade.
– Olá, minha senhora. Ando à procura de uma garrafa de vidro
igual a esta – disse a rapariga, mostrando a garrafa.
– AH!!! Tenho uma garrafa igualzinha a essa há 25 anos. Conservei-a durante todo este tempo e já estava a perder a esperança
de alguém aqui vir procurá-la . Vou buscá-la, venho já.
A senhora voltou com uma caixa de madeira decorada com
fios de ouro.
– Posso pegar-lhe? – perguntou a rapariga, timidamente.
– Sim. Se quiseres, fica com ela. Espero que consigas encontrar
o tesouro.
– Muito obrigada!!! – agradeceu a Mafalda.
Esta garrafa também tinha um papel dentro que dizia: “Completaste o 1.º nível. Parabéns!!! Agora tens de ir ter com o Sr.

António a uma vivenda na Rua Awicle n.º 34.”
Cada vez mais curiosa e intrigada, Mafalda continuou a sua
aventura. Como não sabia por onde ir, pedia indicações às pessoas
que encontrava na rua. Finalmente, chegou à morada indicada.
Tocou à campainha e logo o senhor António atendeu.
– Olá. É o senhor António?
– Sim, sou eu. O que queres de mim? – questionou o senhor,
espantado.
– Estou numa caça ao tesouro e o próximo passo era vir aqui
ter consigo, mas não sei porquê.
– Tu estás nessa caça ao tesouro?! Fui eu que a criei e acabaste
de passar o segundo nível. Agora, tens de ir à gruta de Lopolypo.
– Pode vir comigo? – pediu a Mafalda.
– Claro que vou – respondeu, entusiasmado, o senhor.
Quando lá chegaram, entraram dentro da gruta e repararam
que, à sua volta, tudo era brilhante, exceto um local da gruta. Aí,
colocaram lado a lado as duas folhas que estavam dentro das garrafas. De repente ouviu-se uma voz que disse: “Completaste a caça
ao tesouro. Agora, como recompensa, podes pedir um desejo.”
– Boa! Eu desejo que todos as pessoas vivam felizes e em
paz!!!
– O teu desejo será concretizado.
E assim foi. Todas as guerras e ódios terminaram e os habitantes do planeta Terra viveram felizes para sempre.

História enviada para o Concurso “Uma Aventura”
Maria Teresa Moniz Barreto Mendes, 5.º A
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“A nacionalidade é sagrada”
Ter uma nacionalidade é, efetivamente, sagrado. Ter uma nacionalidade significa ter direitos, pertencer
a uma determinada nação. Com a palavra “nação” quero dizer um conjunto de pessoas, geralmente
denominado “povo”, que partilha os mesmos usos, costumes, hábitos, história, língua…

R

epresentar uma determinada nacionalidade pressupõe
que uma pessoa se identifique com as tradições e costumes que lhe pertencem. A nacionalidade é a identidade
de um povo. É através desta que os outros nos veem, nos
caracterizam, nos conhecem. Dizermos que somos portugueses
não é o mesmo que dizermos que somos japoneses. A nós estão
ligadas uma série de características que nos identificam, como, por
exemplo, a comida tradicional portuguesa, o fado, a nossa língua,
a nossa história, a nossa educação…
Tudo isto pressupõe o princípio da autodeterminação, ou
seja, a vontade de um povo decidir o seu próprio destino, ter o seu
próprio governo e decidir a sua própria organização.
A nacionalidade caracteriza-se, em termos objetivos, por um
vínculo jurídico entre uma pessoa e um Estado.
Isto implica que a pessoa-cidadão adquira os direitos e também os deveres em vigor nesse país. Tem o direito de votar, de residir, de trabalhar, de aceder à educação, à saúde que existe nesse
país, assim como também tem a obrigação de obedecer às leis do
país e contribuir para a sua manutenção, segurança, prosperidade
e paz. Neste contexto, interpretamos a nacionalidade como sendo
a cidadania de um indivíduo.
E, como dizia Sócrates, “Eu sou um cidadão do mundo”, o que
implica que a nacionalidade pode ser algo que advém da nossa
8 | Querer é poder | Maio 2016

condição à nascença ou da nossa capacidade de escolher.
Podemos estar ligados a um país ou Estado através de laços
sanguíneos ou do espaço geográfico em que nascemos ou através
do local onde optámos por residir, viver e progredir em sociedade.
Em muitas situações, as pessoas optam por naturalizar-se num
determinado país que não aquele em que nasceram ou que não
aquele de onde são originários os seus progenitores, por diversos
fatores, como seja a identificação com outra cultura, a estabilidade
económica e social ou a procura de segurança.
Mas, seja qual for a forma ou o motivo por que temos determinada nacionalidade, esta é sempre sagrada para todos nós, pois é
através dela que nos identificamos com um grupo e nos propomos
crescer e evoluir dentro desta imensidão que é a humanidade.
E porque a humanidade é composta por um conjunto imenso
de nações, devemos perceber e respeitar a nação, os valores, os
usos e hábitos uns dos outros, porque todas as nações são sagradas e da vontade do ser humano se fez o mundo!

Trabalho realizado pelos alunos do 11.º ano:
– Araújo, 421
– M. Figueiredo, 1025
– Godinho, 214
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O livro de que
mais gostei

O
O meu livro
preferido

O

meu livro preferido chama-se “Ali Babá e os quarenta
ladrões”.
Narra a história de um pobre lenhador que, ao estar
a cortar lenha, viu quarenta ladrões em frente de um
enorme rochedo. Quando eles diziam “ Abre-te sésamo”, um rochedo abria-se.
Ao ver isto, Ali, o lenhador, esperou que os ladrões saíssem da
caverna para tentar a sua sorte. Logo que entrou, viu um tesouro
enorme e levou dois sacos cheios de riquezas para casa. O irmão
de Ali, Quassem, como era ganancioso, quis saber onde tinha ele
encontrado o dinheiro e Ali contou-lhe a história. Quassem foi assassinado ao tentar roubar os ladrões, quando estes o apanharam
dentro da gruta.
Entretanto, os ladrões fizeram vários planos para encontrar e
matar a pessoa que conhecia o seu segredo, mas nenhum resultou. Graças à esperteza de uma criada de Ali, todos os ladrões
morreram.
Adoro este livro porque tem uma história interessante e é fácil
de ler. Quando eu era mais pequeno, gostava muito de ler um livro
que me tinham dado no Natal, que tinha quatro histórias e uma
delas era “Ali Babá e os quarenta ladrões”.
Recomendo a sua leitura porque é uma história que revela
alguma ação e, para quem gosta de histórias maravilhosas, este
livro é o indicado.

livro de que mais gostei até agora foi o “Ali Babá e os
quarenta ladrões” e pertence à obra “Mil e uma noites”.
A história trata de um homem que vivia no sopé de
uma montanha e, num certo dia, encontrou uma gruta
com um grande tesouro. Entretanto, contou ao irmão e este enlouqueceu de inveja.
O capítulo de que mais gostei neste livro foi o seguinte: quando
Morjana, que era empregada, descobriu o plano dos ladrões, decidiu
fritá-los dentro dos odres onde se tinham escondido. Também gostei
daquele episódio em que Morjana descobre o plano do chefe dos
ladrões e o mata.
Na minha escola, este livro é de leitura obrigatória e eu, assim
que o li, adorei.
Existem também outros livros de leitura obrigatória, como o
“Ulisses” e o “Chocolate à chuva”, mas gostei especialmente deste,
porque nos transmite que não devemos ser gananciosos, invejosos,
ambiciosos, etc.
Sinceramente, acho que este livro devia ser recomendado para
todas as crianças, porque ensina como devemos ser ao longo da vida.
Alícia Nicolau, 428/14, 6º A.

A bola
Jogar à bola é um gosto,
Ver a bola a saltitar
De um lado para o outro
E um golo marcar.
Fintar e driblar,
Com os amigos vou jogar
A bola a rolar na baliza vai entrar.
Edgar Bola, 122/15, 5º B

Rebola bola,
Levas tanta sova
Na escola onde o André joga.
És aos hexágonos,
Branca e preta.
Nos relvados deslizada,
No chão és desgastada.
Vicente Pires, 51/15, 5º B

Afonso Barroco Oliveira, 39/14, 6A
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Aqui nasceu Portugal
Nos séculos XVII-XVIII, a humanidade e a sua própria história foram brindadas por um novo movimento
idealista. Um movimento que se identificaria com ideais que configuram as bases da convivência social,
da vida em comunidade e da própria maneira de ser e de estar.

S

er e estar, viver enquanto homem que aproveita e aprecia
o toque suave da brisa do vento, o verde vivo da pastagem extensa que tem rodeado a humanidade desde o seu
primeiro gatinhar, até ao seu levantar-se e andar, correr e
desfrutar é o ideal do ser humano moderno. Para uma vida plena, o
desejo de liberdade e a sua satisfação, bem como a igualdade perante o seu semelhante e a fraternidade para com o próximo são valores
fulcrais.
Eram estas as ideias dos filósofos iluministas em defesa da racionalidade da vida e da capacidade demonstrada pelo homem de
alterar o curso dos acontecimentos.
Igualdade, fraternidade e liberdade são ideais que estão profundamente inscritos no núcleo do coração humano e nas brisas que
despertam a alma.
Na França, a luta pela erradicação de privilégios aristocratas, religiosos e feudais, próprios de determinados grupos políticos e sociais,
acompanhada sempre pela vontade esperançosa do povo que desejava ser tratado com igualdade e ver reconhecidos os seus direitos,
levou o país a tomar um novo rumo quanto à sua economia, que
passou a ser liberal, e também à organização política do Estado!
A visão económica e política do liberalismo acabou com o brilho
no peito de muitos e o reflexo dessas ideias ficou como que retido
no lamaçal, impedindo a sua rápida expansão pelo mundo de então.
Mas como depois da tempestade chega a bonança, e até no meio
do lixo e da miséria pode brotar uma flor, este movimento plantou uma semente que fez germinar a ideia de soberania da nação,
transferindo o poder autocrático do Rei absoluto para uma coletividade. Essa nação, conduzida pela sua recente autodeterminação, tinha
aspiração a ser tecedora do seu próprio destino, elevando o desejo
comum, as crenças, línguas, ideais conjuntos e a identidade social.
Se cada ser humano, sendo apenas um indivíduo, consegue pro10 | Querer é poder | Maio 2016

longar os seus feitos por muitas gerações – veja-se o exemplo de
Jesus que morreu por milhares em nome daquilo em que acreditava
– uma nação é capaz de tecer feitos inesperados, como os trezentos
guerreiros de Esparta contra os Persas ou como os Lusitanos contra
os Romanos.
Portugal viu o seu Rei sair para o campo de batalha e nunca mais
voltar. Com a nação desalentada, Portugal viu a sua liberdade ser
tomada pela dinastia filipina e o vasto império desmoronar-se.
Mas, tal como a esperança permanece no peito do homem corajoso até ao último fôlego, o espírito batalhador permanece entranhado na nação portuguesa.
De D. Afonso Henriques, na luta pelo território português, a Luís
Vaz de Camões que nadou incansavelmente para salvar o seu precioso manuscrito de “Os Lusíadas”, o canto que enaltece a nação,
Portugal não se deixou prostrar pelo desânimo da derrota.
É de português lutar pelo que acreditamos e defendemos, seja
na guerra, seja na música, na literatura ou em qualquer outro âmbito
da vida.
Ser português é sentir os ossos vibrarem com a melodia do hino
e a alma reconfortar-se perante a memória dos “heróis do mar” que
combateram o Adamastor e passaram além do cabo da Boa Esperança, levando a universalidade portuguesa à Índia.
O português não deseja a guerra, mas é guerreiro perante as adversidades. O português não é simples, é humilde, admitindo o erro e
lutando para o corrigir, não queimando o seu tempo em lamentações
constantes e infrutíferas.
Engraçado é que, ao tropeçar, terei sempre vontade de me levantar, graças à nação onde nasci e cresci.
Aluno n.º 82/12 Jorge Costa
11º ano do Curso técnico de gestão
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A estrela
A estrela é tão luminosa
Que as pessoas ficam radiosas!
No céu há um lugar onde a podemos encontrar.
Oh estrela tão formosa que me deixas radiosa!

Asas
Tu que me deste asas,
Tu que me deste tudo,
Tu que me abraças
Serás sempre o meu mundo.
Beatriz Marques, 1505/14, 6B

Alice no país
das maravilhas

O

meu livro preferido é “ ALICE DO PAÍS DAS MARAVILHAS”. Este
livro conta a história de uma menina que, ao adormecer, sonha coisas que nunca ninguém viu na vida real! Até imaginou
um gato muito risonho, às riscas roxas, que falava! É muito estranho,
o livro, mas no fim é muito engraçado.
Eu preferi esta história porque, antes de o ter, achei que podia
saber mais sobre o meu nome. AH! Ainda não vos disse que me
chamo Alice!
Mas, voltando a falar sobre o livro, ele veio parar às minhas mãos
pequenas quando eu tinha sete anos. Eu, o meu pai e a minha mãe
fomos à FNAC e, quando vi o livro com o meu nome na capa, perguntei se podia tê-lo, mas a minha mãe disse que eu já tinha muitos
brinquedos e livros demais e eu, no carro, fiz uma birra tão grande,
que no meu aniversário dos oito anos deram-mo para eu ficar feliz!
Eu recomendo a leitura deste livro pois é muito engraçado para
as crianças mais novas (dos quatro aos dez anos… ou mais); até já
fizeram filmes a partir desta história! Ainda hoje o tenho para ler
quando preciso de imaginação para qualquer coisa (como um poema)
e, ao lê-lo, sinto-me tão feliz como se tivesse a voar em cima de um
dragão, fofo como o meu gato!
Se não o têm, podem vê-lo em filme na Disney ou ir a uma livraria ver se o podem obter!
Adeus e uma boa leitura!

A Violência
A violência não compra nada.
Apenas compra uma amizade despedaçada.
Socos e murros,
Só nos partem o coração.
Acabem com a violência,
Acabem com a agressão!
Na terra, a violência
Está lá bem fundo.
Vamos lutar contra ela,
Vamos salvar o Mundo!
Luís Delgado, 5º A

Alice de Oliveira Pinto Soares, 241/14, 6A
Maio 2016 | Querer é poder | 11
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Amizade

O

Sr. António era um senhor idoso de 82 anos. Vivia sozinho numa pequena casa, no final de uma rua esburacada
e feia. O seu aspeto era um pouco assustador: olhos pequeninos, rodeados por uns grossos óculos pretos, cabelos
brancos compridos e despenteados. Era muito alto e coxeava, pois
tinha tido um acidente na juventude.
Certo dia de muita chuva, trovões e relâmpagos que iluminavam
a paisagem, vento muito forte que abanava as persianas do casebre,
o Sr. António ouviu um pedido de ajuda:
– Socorro! Ajudem-me!
O Sr. António pegou, rapidamente, na sua bengala e saiu porta
fora. Já na rua, olhou à sua volta e viu um rapaz encharcado e cheio
de frio.
– Queres entrar? Estás molhado, podes adoecer...
Embora estivesse cheio de frio, o rapaz olhou para o idoso e assustou-se com a sua aparência. Mas como estava perdido e sem sítio
para onde ir, aceitou. Entraram dentro de casa e o senhor ofereceu-lhe umas bolachas e chocolate quente.
– Mas quem és tu? Onde vives? – perguntou o senhor António.
– O meu nome é Samuel… e… não sei onde vivo – respondeu
Samuel assustado.
– Calma, não te faço mal. Vou ajudar-te. Hoje dormes cá e amanhã vamos à polícia para tentar descobrir onde moras. Samuel percebeu que o senhor era afinal um homem simpático, meigo e amigo.
No dia seguinte, acordaram cedo, tomaram o pequeno-almoço e
foram à esquadra da polícia e explicaram o que tinha acontecido. A
polícia informou-os de que os pais já tinham lá ido e participado o
seu desaparecimento. Quando os pais chegaram, o menino explicou
o que tinha acontecido e disse que o senhor António tinha passado a
ser o seu melhor amigo.
Texto coletivo do 5.º A
12 | Querer é poder | Maio 2016

Biografia de
Lucas Cayolla

O

meu nome é Lucas Gamboa Barbosa Gonçalves Cayolla e
tenho onze anos. Sou baixo e magro, tenho cabelo e olhos
castanhos e sou meio moreno. Tenho origens portuguesas
e italianas.
Moro na avenida dos Bons Amigos no Cacém e nasci em São
Sebastião da Pedreira, no dia 11 de maio de 2004, às 0 horas e 28
minutos.
Aos três anos já sabia imensas palavras e fui para uma escola de
freiras.
Assim que fiz seis anos, entrei no Externato Viveirinho, na Amadora, e saí de lá quando tinha oito. Mudei-me para a Cooperativa de
Ensino do Cacém e lá permaneci até ao fim do ensino primário.
Após o meu décimo aniversário, um mês depois de eu ter feito as
provas de admissão, recebi os resultados que me diziam que eu tinha
entrado nos Pupilos do Exército. Para celebrar, eu e os meus pais,
Carla Barbosa e José Paulo Cayolla, fomos ao Casão Militar comprar
as fardas.
Hoje estou no Instituto a frequentar o 6.º ano. E espero vir a ultrapassar com sucesso mais esta etapa da minha vida.
Lucas Cayolla, 36/14, 6B
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DIA DOS
NAMORADOS!

“O Diário de
um banana”

O

livro de que vou falar é o «Diário de um Banana». O autor é
o Greg Kinney.
Na capa, temos o desenho de um rapaz e da sua mãe e,
na contracapa, um pequeno resumo da história.
O livro é sobre a vida de Greg Haffley e sobre o seu irmão Rodrik.
A história decorre num acampamento a que Greg vai e, como sempre,
acontecem-lhe peripécias.
Eu preferi este livro, porque, em primeiro lugar, já tinha lido os
volumes anteriores e também porque gosto do tipo de escrita, apesar
de haver uma coisa de que não gostei: o livro não é muito extenso.
Este livro veio parar-me as mãos quando saiu em Portugal o primeiro volume e o meu irmão o foi comprar. Um dia, fui vasculhar nas
tralhas dele e lá encontrei o livro. Comecei a lê-lo e achei bastante
interessante.
Eu próprio recomendaria a sua leitura porque a história é bastante
criativa.
Dilan Dias, 100/14, 6º A

O

“Diário de um banana” é um livro de leitura para qualquer
idade, uma parte BD e outra parte texto, feito por Jeff kinley.
Tem como personagem principal um rapaz chamado Rodrick
que faz tontices sem querer. Vive na América, numa casa com os seus
pais e irmãos, um bebé e um adolescente. Rodrick é meio azarado.
Coisas más acontecem-lhe todos os dias, por exemplo: cair das
escadas, da cama, do skate... Quando fala com uma menina, acontece
sempre algo de mal.
Há muitos volumes do “Diário de um banana”, como por exemplo
“O toque do queijo“, “A gota de água” e o “Diário de um banana – o calendário“. Este último, apesar do título, é um livro não é um calendário.
Eu tenho este livro porque, um dia, quando fui à escola, o meu
colega mostrou-mo e, quando o comecei a ler, gostei muito. No dia
seguinte, ele trouxe-me outro volume e, nessa mesma semana,
trouxe-me outros volumes para eu ler. Até que um dia decidi que
também queria comprar um para mim.
Recomendo sinceramente a leitura destes livros porque, com certeza, vão gostar dele.
José Salvador, 265/14, 6A

Neste dia há casais,
Casais que se vão amar,
mas há mais
pois há coisas p’ra tratar.
Este dia é especial
para todos os que tentam.
Mas para os que não são casal
e têm pressa para amar… APRENDAM!
O amor não se paga
O amor é verdadeiro,
Quem não ama …
Muito perde!
Eu sou feliz nesse dia.
Mas quem me ama? Não sei!
Quem quer, cria…
HOJE amor te DEI!!
Alice Soares, 6A

Concha
Tenho pena dela,
não sabe o que faz.
Por mais que tente ficar com ela,
sei que não sou capaz…
Quero dar-lhe o meu coração,
mas a Concha não o quer.
Ama outra pessoa…
Outra pessoa qualquer…
Por mais que não me entenda,
estarei sempre a seu lado,
Pois eu quero-a…
Cuidar dela nunca será um fardo.
Pedro Fornasier, 9.ºB 164/13
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Estágio Advancecare

E

nquanto aluna do 12.º ano do curso Técnico de Gestão, realizei
a minha Formação em Contexto de Trabalho (FCT) durante o
meu 11.º e o meu 12.º ano na empresa Advancecare, uma
instituição de seguros de saúde.
No início deste longo período de aprendizagem, existiam muitas expectativas e receios em relação à Formação em Contexto de
Trabalho ou estágio, pois é um “mundo” completamente diferente
do que nós, alunos, estamos habituados, é o “mundo” do trabalho.
Perspetivou-se que a FCT seria muito trabalhosa.
No entanto, o estágio mostrou-se uma ótima oportunidade de
aprendizagem, favorecendo um melhor espírito de trabalho individual, mas também em grupo, e facultando-nos diversas formações
e conhecimentos a nível profissional, muito úteis para o nosso futuro.
A Formação em Contexto de Trabalho tornou-se extremamente
desafiante, pois todos os dias aprendia uma coisa nova na empresa.
Gostei bastante de estagiar na Advancecare. É uma empresa “5
estrelas”, quer em termos de condições de trabalho, quer de relacionamento entre colegas e colaboradores.
Durante o estágio, conheci e contactei com diversas pessoas e
trabalhei de perto com outras. Algumas dessas pessoas tornaram-se
minhas grandes amigas. Fiz boas amizades lá dentro, durante esse
tempo de formação. Comprovei que, quando as relações interpessoais no nosso local de trabalho são boas, melhora muito o trabalho
de equipa e ocorrem excelentes resultados de produtividade.
Em relação ao trabalho em si, apliquei-me muito, pois queria
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aprender e mantive sempre uma atitude pró-ativa. Todos os dias
aprendia alguma coisa nova. Gostei imenso, pois nunca estava parada, passava os meus dias sempre distraída a fazer alguma coisa.
Tive uma formação sobre o programa “icard”, que consistia em
receber emails das pessoas seguras ou dos hospitais, que foi essencial para o desenvolvimento do trabalho a realizar, pois tinha de
dar seguimento aos processos que entravam por esta via. Era muito
desafiante, deram-me um trabalho difícil e de muita responsabilidade. Claro que também realizei trabalho menos qualificado, mas
que nem por isso era menos importante de se fazer, como o envelopamento de cartas (ia buscar as cartas e punha-as nos respetivos
envelopes para seguirem pelo correio); fazia também arquivo de
documentos, ia levantar material, ajudava a equipa da triagem e a
da PT, entre inúmeras coisas capazes de serem realizadas por um
técnico de gestão.
Fiquei bastante satisfeita com a minha Formação em Contexto
de Trabalho e com o meu percurso académico no IPE, que agora
chega ao fim. Recomendo aos novos alunos a Advancecare como
empresa para realizar a Formação em Contexto de Trabalho, pois é
uma excelente empresa, com um excelente ambiente de trabalho,
com uma excelente produtividade, onde se pode aprender imensa
coisa e nos prepararmos convenientemente para o nosso futuro profissional e/ou académico.
Jéssica Carvalho
Aluna n.º 10/13
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Flores

Uma árvore
que se tornou
num cão
Laranja, violeta
Por cima da borboleta.

N

uma terra chamada Belém, havia uma grande árvore.
Essa árvore era a mais antiga da terra e o seu nome era
Maloira.
Maloira era muito triste pois tinha o sonho de ser
um cão, porque os cães são animais bonitos, que recebem muito
carinho dos donos. Apesar de os cães fazerem as suas necessidades
em cima dela, ela gostava muito deles.
No dia 23 de novembro de 2004, a Câmara Municipal cortou
a Maloira. Em consequência disso, levaram-na para uma fábrica,
transformaram-na em papel e foi parar a uma creche.
Nas férias do verão, um menino da creche levou algumas folhas
de papel que a Maloira tinha produzido e desenhou um cão numa
das folhas.
Ao fim de muito tempo, da folha de papel na qual o menino
tinha desenhado o cão saiu a Maloira em forma de cão. Maloira
chegou ao pé do menino e disse:
– Olá!
– Que susto! – respondeu o menino.
– Hoje acordei no teu quarto e não sabia onde estava! – exclamou a Maloira.
O menino fechou os olhos, suspirou e disse:
– Vamos ser os melhores amigos!

Grande e bela
É aquela!
Da cor do Sol,
Da cor do mar,
Toca nele
Sem parar.
Pétala a pétala,
Cada uma da sua cor.
Sensíveis e brilhantes
Aparecem quando há amor.
Na Primavera
são coloridas.
É quando há mais
Recém-nascidas.
Já adivinhaste o que é?
Diz a tua ideia!
Cá vai uma pista:
Não é feia!
Maria Teresa Moniz Barreto Mendes, 5º A

Gustavo Zacarias, 38/14, 6A
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Leandro, Rei da Helíria
de Alice Vieira

No âmbito do texto dramático e sobre a obra estudada em sala de aula:
Leandro, Rei da Helíria, de Alice Vieira
Continuação da peça num exercício de escrita criativa.

A

TO III

Cena I
(Entram Hortênsia e Amarílis a discutir)
Hortênsia – (resmungando) O meu reino anda em guerra e quase já não tenho alimentos.
Amarílis – Pois no meu também acontece o mesmo. Temos de
arranjar maneira de nos livrarmos desta guerra.
Hortênsia – (Suspira) O nosso pai saberia lidar com isto…
Amarílis – Mas nós expulsámo-lo de nossos reinos!
Hortênsia – Temos de o encontrar!
Amarílis – (Apontando para a irmã) A culpa disto é tua! Tu não o
aceitaste no palácio.
Hortênsia – Agora a culpa é minha! Tu e as tuas parvoíces…
Cena II
(Leandro e Violeta entram no reino de Violeta)
Leandro – Filha, desculpa novamente… Expulsei-te do meu reino
que agora pertence às tuas irmãs.
Violeta – Novamente te desculpo, meu pai. E por falar nelas,
porquê não as visitar?
16 | Querer é poder | Maio 2016

Leandro – Boa ideia. (Apressado) Vamos! Estou com saudades
de Helíria.
Cena III
(Após uma longa viagem, Leandro e Violeta estão de volta a Helíria)
Hortênsia e Amarílis – Pai! (Abraçando-o) Que alegria! Como
estais passando?
Leandro – Bem. A vossa irmã Violeta encontrou-me e levou-me
para o seu palácio.
Amarílis – Pai, nós precisamos de ti para governar este reino.
Aceitas de novo o cetro, a coroa e o manto?
Leandro – Claro que aceito minhas filhas!
Passado um tempo, tudo estava de novo em paz e Leandro voltou
a ser o REI DE HELÍRIA.
FIM
Telmo Costa, n.º288/13, 7ºB
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Seis meses na Marinha Mercante
Olá. Antes de mais peço desculpa pela minha ausência. Muitas vezes não é fácil conciliar a vida
profissional com a vida pessoal.

Fig.1 - O MT Peonia, o meu atual navio. É utilizado
para transporte de crude e derivados (Fuel,
VacuumGasoil, Crackings).

O

texto que se segue relata a minha experiência como
Praticante-Piloto da Marinha Mercante e pretendo, com
ele, alargar os horizontes dos alunos que estão em fase
de ingresso no ensino superior. Também poderá vir a ser
útil para ex-alunos que, de momento, não tenham ainda encontrado
o seu Norte.
Obviamente, com um texto, as nossas mentes podem ficar despertas para outras realidades, mas ficariam mais despertas ainda, na
minha modesta opinião, se participassem numa pequena conversa
ou debate sobre o que é a vida e a profissão de um Oficial da Marinha Mercante.
Antes de começar, farei um pequeno resumo do meu percurso
até chegar onde estou atualmente.
Julho de 2010: termino o ensino secundário no IPE. Pretendia
enveredar pela carreira de Oficial da Marinha de Guerra, mas nesse
ano esse objetivo não foi alcançado por falta de nota no exame de
Matemática A. Poderia ter ido para a ENIDH fazer Gestão de Transportes. Uma vez que não era algo que me aliciava, optei por fazer
melhorias.
Agosto, setembro e outubro de 2011 até julho de 2012: Após
ter sido bem-sucedido no exame de Matemática A e ter concorrido
para a Escola Naval, consegui entrar, tendo sido o último classificado
a ingressar como Cadete. No final do ano, acabaria por reprovar nas
cadeiras de Análise I e II e Programação I e II (realmente, matemáticas e programação nunca foram o meu forte).
Setembro de 2012: Ingresso na ENIDH, no curso de Pilotagem
(dei-me ao luxo de ter concorrido com os três exames, Economia,
Geografia e Matemática A). Nesse ano, ainda encontrei na ENIDH o
Estácio e o Mabota, que um ano antes me disseram “não vás para a
Escola Naval, fica aqui que vais ser feliz.” Resultado: os mais velhos

têm sempre razão.
Julho de 2014: A meio do meu percurso académico, comecei a
procurar empresas onde pudesse estagiar no final do meu curso.
Muitas fecharam-me as portas, mas uma decidiu apostar em mim: a
Sacor Marítima, ramo “marítimo” da GALP. Apesar de, infelizmente,
já não ter navios, tem conseguido colocar tripulações portuguesas
nos navios que tem fretado. Entre julho e agosto embarquei no
navio tanque “Oil & Chem” MT Madeiro, com tripulação portuguesa
e filipina.
Julho de 2015: Concluo a minha licenciatura em Pilotagem.
29 de outubro de 2015: através da Sacor Marítima, consegui
ser colocado num dos seus navios fretados, o navio tanque “Oil &
Chem” MT Peonia, onde me encontro atualmente, cumprindo um
contrato de cerca de seis meses que pode ser prolongado.
Sou o primeiro português na companhia do navio Peonia, a italiana Motia Compagnia di Navigazione, bem como na empresa de
recursos humanos (“Maning”) Seaarland (sediada na Índia).
Os primeiros tempos não foram fáceis. Tive de assumir a responsabilidade de ser o primeiro “tuga” no navio, de conviver com o
facto de a tripulação ser toda indiana, de me adaptar aos seus usos
e costumes, à sua gastronomia e língua (hindi e inglês e, por vezes,
o “mix”). Mas desde o primeiro dia que me senti bem recebido por
todos, desde os marinheiros aos oficiais. Gradualmente, foram-me
dando tarefas mais complexas e de maior responsabilidade. Tive a
sorte de ter tido um Praticante Sénior, um terceiro e segundo (se
quisermos fazer equivalência às Forças Armadas serão um Alferes/
GMar, um Tenente/2Ten e um Capitão/1Ten, respetivamente), que
me ajudaram a integrar-me e me ensinaram muito do que já sei
hoje.
Em março, esse Praticante terminava o seu período de estágio
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de dezoito meses (repartidos, claro) e ficaria eu a ser o Praticante Sénior. Basicamente, eu passaria a ser o “adjunto” do primeiro Oficial (denominado de Imediato) e teria a responsabilidade de
garantir a integração dos novos praticantes (indianos), ajudá-los a
familiarizarem-se com o navio, com os seus equipamentos de sobrevivência e de combate a incêndio, com as operações e trabalhos
no convés e na ponte.
É um caminho duro. Por vezes, temos de trabalhar ao frio, à chuva, com granizo a cair, com ventos fortes, com cabos de amarração
a partirem-se (e que fazem um efeito “chicote” capaz de provocar
lesões sérias ou mesmo fatais). Muitas vezes, não podemos festejar
o Natal, o Ano Novo, a Páscoa e os aniversários com a família. Mas
foi ao fazer esse percurso que ganhei o respeito e a admiração não
só da tripulação como também das pessoas que me possibilitaram
o embarque.
O facto de estar embarcado num navio tanque fez-me crescer
mais rápido. Cometer um erro neste contexto pode ser a última coisa que fazemos. O ambiente envolvente é quase “explosivo” e o ar
que se inala não é, sem dúvida, o mais saudável e é preciso gostar-se imenso do muito trabalho que temos de realizar para termos o
navio sempre operacional, em boas condições, para que este possa
obter inspeções positivas que não o impeçam de exercer a sua função. Mas com o tempo, acabamos por gostar do nosso navio, gostamos de o manter cuidado e, de certa forma, cria-se um laço afetivo.
As viagens que tenho feito não são as mais entusiasmantes
(Sines-Leixões e, de vez em quando, Caniçal) e são extremamente
desgastantes para a tripulação. Fazer uma média de nove viagens
por mês é cansativo (embora já tivesse havido um mês em que fizemos catorze!!) pelo que é necessário ter uma boa capacidade física
(não é preciso ser-se um “rambo”) e mental, porque muitas vezes
os horários de descanso são continuamente alterados.
Atualmente veem-se muitos oficiais das Forças Armadas Portuguesas a ingressarem na Aviação Civil e o mesmo vai acontecendo
com a Marinha Mercante. Salários mais atrativos, muitas vezes com
alguma liberdade de impostos, visto os navios estarem registados
em países de conveniência (Malta, Libéria, Panamá, Ilhas Marshall)
– e acrescento um pequeno ditado “Dirty hands, Clean Money”, o
que significa que o dinheiro que ganhamos é fruto do nosso suor,
do nosso cansaço, do frio e do calor por que passamos e dos equipamentos que arranjamos. Muitas vezes, só recebemos no período
de embarque. Além disso, é preciso saber gerir as nossas finanças
porque esta profissão não oferece condições simples no que se refere à Segurança Social (reforma…).
Mas se me perguntassem hoje: “voltavas a ir para a Marinha
de Guerra ou ficarias a vida toda na Marinha Mercante, em navios
tanques?” A minha resposta seria imediata: sem dúvida que prefiro
a vida que tenho agora. As responsabilidades acrescidas, a aventura
que representa conhecer novas culturas, o respeito e admiração que
podemos transmitir aos outros cantos do mundo, o facto de nos
pagarem para viajarmos (enquanto trabalhamos), a possibilidade
de vermos espetáculos celestes e navegarmos ao lado de tubarões
e golfinhos e ainda com um vencimento um pouco acima da média
sem dúvida que fazem deste trabalho um prazer para quem efetivamente gosta de aventuras e desafios.
Eu já encontrei o meu Norte e tu já encontraste o teu? Embarca
na Aventura!
Gonçalo M. Cruzeiro, Ex-207/07 e Praticante-Piloto da
Marinha Mercante, a bordo do MT PEONIA.
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Fig. 2/3/4/5 Efemérides celestiais: O pôr-do-Sol;
crepúsculos matutinos; o nascer do Sol.

Fig.6. Por vezes, navegamos noite e dia em
condições algo adversas, para que em Terra todos
possam usufruir de combustível para o dia a dia.

Fig. 7 Noutros dias, temos viagens tranquilas.
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O meu querido avô

Tendo em conta as características do texto memorialístico, os alunos do 8º ano escreveram alguns
desses textos. Eis alguns exemplos.

O

meu avô paterno sempre foi alguém muito importante para
mim. Viveu todos os momentos mais importantes, os menos
importantes, os mais felizes e os mais tristes ao meu lado.
Lembro-me de lhe contar do meu primeiro namorado,
lembro-me da forma como ele se riu, vi no olhar dele aquele pensamento: “ela está a crescer”. Não me poderia esquecer de como ele me
aturava, nos dias em que eu chorava por tudo e por nada, das birras
desnecessárias que eu fazia. Admiro bastante a paciência que ele tinha.
Lembro-me perfeitamente do dia mais triste que vivemos juntos, o dia
em que a minha avó morreu. Ela era uma mulher maravilhosa, querida,
compreensível e uma avó espetacular. Esse foi o dia em que ambos a
perdemos. Ele agarrava-me, mas eu via como ele estava a conter o choro
e a tentar esconder a sua tristeza, afinal não é todos os dias que se perde
a mulher da nossa vida, a mãe dos nossos filhos, o nosso grande amor.
E claro também me lembro do dia em que ele adoeceu. Foi dos
piores dias da minha vida. Lembro-me de o ver ali naquela cama de hospital, num sono profundo. Depois de oito dias de operações e tudo mais,
ele foi para um outro hospital recuperar e foi nesse hospital que eu vivi os
meus últimos quatro meses com ele, o último Natal, a última passagem
de ano. E quando ele finalmente saiu do hospital e foi para o lar, chegou
o pior dia da minha vida. Sem mais nem menos, do nada, sem sequer
eu me despedir, veio a notícia que ele tinha falecido. Eu recordo-o com
muito amor e saudade. Ele estará sempre no meu coração.
Maria Inês Parreira 1203/12 8ºA

P

ouco me lembro dele de boa saúde, talvez por ser muito novo
ou por me ter habituado à sua presença fixa àquela cadeira (seu lugar preferido onde passava a maior parte do seu
dia). Lembro-me de nos dias em que tinha tempo ir fazer-lhe
companhia, a ele e à minha tia, que ficava cada vez mais triste, pela
continuidade do estado de decadência do meu tio, constantemente
naquela cadeira. Acho que ele até apreciava a minha companhia, só
tenho pena de não ter estado lá mais tempo na sua companhia, pois
sem eu notar, ao longo do tempo, a cadeira preenchida por ele foi
substituída pela mesma cadeira, mas agora vazia.
Lembro-me dele sempre que passo perto da sua casa ou de uma
praceta que mais tarde viria a descobrir que tinha o seu nome “Praceta Coronel Matos Borges” (Capitão de Abril). A imagem que guardo
dele na minha memória é de óculos a ler um livro no quintal da casa
da minha tia, em Santo André, numa tarde soalheira, ali sentado na
sua cadeira de baloiço nas calmas.
Adorava a forma como ele tinha paciência para explicar as suas
ideias e formas de ver mesmo depois de já estar debilitado; a sua
presença acolhedora e a forma como ele cuidava dos que mais gostava.
Arrependo-me hoje de não ter dado valor aos escassos momentos que estava com ele, pois agora não me resta nada mais que isto:
memórias.
Gonçalo Fonseca, nº272/12, 8ºA
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O meu querido
bisavô

Não faças aos outros
o que não queres
que te façam a ti

U

m afro-português foi discriminado pelo simples facto de ser
diferente. Um dia, estava ele a passar num beco ao lado da
sua casa, quando um bando de racistas o cercaram, agrediram e insultaram. Alguém que por ali passava chamou a
polícia. Os agentes puseram termo à agressão e avisaram-nos de que
não deviam discriminar os outros só porque eram de outra cor. Aquele
não era decerto um bom exemplo. Também eles não gostariam de ser
discriminados, logo não deviam fazer o mesmo aos outros.
A partir desse dia, quando eles se encontravam, cumprimentavam-se porque passaram a ser amigos do peito.
Raúl Luís 45/15, 5B

E

ra uma vez um rapaz chamado Pedro que tinha um colega de
origem africana chamado Lucas. O Pedro gostava de troçar do
Lucas por este ter uma cor de pele diferente. Lucas sentia-se
triste e humilhado.
Um dia, o Lucas chegou à escola e, numa atitude de revolta, zombou do seu colega. Também este não gostou que o colega tivesse essa
atitude em relação a ele. Percebendo que não era agradável alguém
troçar de nós, o Pedro fez as pazes com o Lucas e passaram a ser
amigos inseparáveis.
Afinal, vale a pena respeitar as outras pessoas, para que eles também nos respeitem a nós e sejamos todos felizes e vivamos em paz
com os outros.

O

meu bisavô Júlio dos Santos, pai da minha avó Isabel, morava há muitos anos numa linda aldeia, numa das encostas
da Serra da Estrela, cheia de paisagens verdes e cascatas de
água, chamada Paul. Nessa aldeia, que de inverno se veste
de branco e de verão de um verde deslumbrante, o meu bisavô estava
sempre ocupado: ora tratava da horta, ora construía as suas peças de
madeira, como moinhos, barcos, entre outras coisas.
Chegou até a ser o idoso mais velho do país a concluir o décimo
segundo ano, até o convidaram para ir à televisão.
O meu bisavô deixou-me muitas recordações, que guardo até hoje
com muito carinho e amor, desde uma coleção de moedas antigas, um
globo com flocos de neve que me ofereceu num passeio que demos
em família à Serra da Estrela e onde fez questão de escrever Uma
recordação do avô Júlio com muito carinho para o Rafael, beijos, uma
linda guitarra portuguesa, uma bela harmónica prateada que ele tanto
gostava de tocar e um relógio de bolso que também já teria sido do
meu trisavô.
Guardo todas as suas recordações para sempre e também as minhas memórias das histórias da sua vida.
Obrigada por tudo, bisavô.
Rafael Costa, nº 349/12, 8ºA
20 | Querer é poder | Maio 2016

Vicente Pires, 51/15, 5B
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O céu
é luminoso
O céu é luminoso
Luminoso como o Sol
O Sol é formoso
Formoso como um farol.
Joana Rodrigues, 6B

O Estranhão

O

“

Estranhão” é um dos meus livros favoritos. Conta, em quatro volumes, a história de um menino chamado Fred que
tem mais inteligência do que qualquer pessoa. Faz várias
invenções que são muito úteis, mas muitas vezes falham
e, por isso, é muitíssimo maltratado pelos seus colegas e assim surgiu
a alcunha “Estranhão”.
Fred tem várias aventuras: foge de casa, é assaltado, apaixona-se por uma rapariga quatro anos mais velha, ajuda a avó a sair da
“prisão” (lar de idosos)…
Adoro esta história toda pois, às vezes, sinto-me ser o Fred: um
rapaz inteligente e, por isso, muito excluído, mas, como ele, eu também invento coisas que fracassam e divirto-me a ser quem sou.
Fiquei a conhecer o primeiro livro por causa da minha madrinha
que mo ofereceu. Na primeira página, tinha uma mensagem muito
carinhosa, escrita por ela.
Recomendo o livro, pois é muito engraçado e não tem nada a ver
com ser inteligente, mas sim como, nos momentos maus ou mesmo
que a nossa vida seja má, há sempre coisas que nos farão sorrir.
.
Rafael Frade, 537/14, 6B

Hiena
Ah! Ah! Ah! Ah!
Silenciosa
Com o seu focinho
A vigiar o caminho
Quando é para dormir
Fica preguiçosa
José Salvador, 265, 6.º A

O agricultor, a macieira e o corvo

O

tempo era quente e o agricultor plantou no seu jardim uma
macieira. Primeiro era apenas uma simples semente de
maçã e, depois, tornou-se numa lindíssima árvore.
De dia, o agricultor regava-a e, às vezes, ficava ali sentado num banco a falar com ela. Um dia, precisava de ir às compras
e, na sua ausência, apareceu um corvo que adorava maçãs e disse:
– Huuumm, que belas maçãs que eu aqui tenho, para uma refeição saudável e completa!
O corvo pousou num ramo e, com o seu bico, picou uma maçã.
– Aaauu, tem cuidado! Tu não és o único ser vivo aqui – resmungou a macieira.
O corvo ficou muito admirado porque nunca tinha ouvido uma

árvore a falar, por isso perguntou-lhe:
– Com quem aprendeste a falar!?
– Com o meu amigo agricultor, porquê?
– É que nunca tinha ouvido uma árvore a falar…!
Ao voltar das compras, o agricultor foi ao seu jardim para contar à
macieira as novidades da vila e viu que um corvo falador tinha picado
uma maçã. Apressou-se a enxotá-lo, mas disse:
– Ainda bem que tu também falas, assim tenho mais um companheiro.
E, daí em diante, já não se sentia tão sozinho.
Alícia Nicolau, 428/14, 6.º A
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O mundo novo

Era uma vez uma menina chamada Sciler Deth que adorava jogar um jogo muito lindo chamado
MINECRAFT. Esse jogo era em forma de cubos: os animais, as árvores, as pessoas e os monstros.

U

m dia, a Sciler foi jogar e, de repente, ao clicar nas palavras
“NOVO MUNDO”, foi sugada para dentro do computador. Ao
abrir os olhos, disse espantada:
– Meu Deus! Sou feita de cubos! Estou dentro do minecraft!
Com alegria, fez tudo como fazia na vida real. Procurava diamantes,
ouro ou ferro, matava e criava animais, como os lobos que adotava como
seus animais de estimação e, mais que tudo, construiu uma casa para sobreviver aos monstros. Nesse jogo, sobreviver é o lema, pois os monstros
são perigosos. Os monstros do jogo são os zombies, esqueletos vivos,
aranhas de médio tamanho e grandes, creepers, que explodem, endermans, etc. Mas o mais perigoso de todos é o HEROBRINE! O Herobrine é
um erro do jogo que nunca se conseguiu remover!
Sciler estava a preparar-se para ir ao Beoma, chamado “ INFERNO”,
onde os monstros são fantasmas, zombeis, zombei pig man, slenders do
fogo etc. Ela estava toda armada da cabeça aos pés! Tinha uma armadura, arco e flecha, uma espada de diamante e dois machados de ouro
e de ferro.
Demorou três dias a chegar a casa. Quando chegou a casa, viu-a toda
destruída e cheia de monstros à sua volta! Vendo uns olhos brancos ao
longe, disse, irritada:
– VOU-ME VINGAR, HEROBRINE! VAIS VER!
– AH! AH! AH! QUERO VER ISSO SCILER! MONSTROS, ATAQUEM!
Ao fugir, disse ao seu cão mais novo para não atacar os monstros, e
disse ao cão mais velho para a proteger. Este, porém, ao lutar contra um
creeper, explodiu.
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Depois, ao subir para a casa da árvore abandonada, o cão-bebé começou a ganir. Para o acalmar, Sciler disse-lhe:
– Não te preocupes, Master, eu vou ser a tua mãe já que sou a tua
dona!
Ao ouvir, o cão parou de ganir e ajudou-a em tudo.
Passaram dois anos e ela já tinha 16. Entretanto, o seu cão já tinha
morrido e ela ficara sozinha. De repente, Sciler ouviu um barulho vindo
de baixo da árvore. Parecia alguém a subi-la. Então, decidiu esconder-se.
Ao ver que era um rapaz de olhos azuis, vestido como ela, deu um salto
com a sua espada de diamante e perguntou-lhe, desconfiada:
– Quem és tu e o que fazes aqui?
– Eu… Eu sou o Jonathan Deth e… e vim ver se tinhas comida.
– És pobre?
– Não, mas…
– Olha, não quero saber, conta-me a tua história.
Então, ao contá-la, apaixonaram-se e derrotaram o “terrível” Herobrine e o Dragão do Beoma, chamado “O Fim”! Depois de os matarem,
receberam um presente, que era um dragão-bebé, cujo nome ele era
Shadow.
O deus do jogo, Dorã, perguntou a Sciler se ela queria voltar ao seu
mundo real, mas ela disse-lhe que não, pois estava feliz com o Jonathan,
o Shadow e a sua vida no MINECRAFT!
E a Sciler, o Jonathan e o seu animal de estimação foram felizes e
viveram mais aventuras!
Aice Soares, 241/14, 6A

notas soltas

O que sinto
quando estou
a marchar
O remédio
milagroso

E

m 1990, havia um rapaz chamado João Andrade que sonhava descobrir as maravilhas do mundo. Tinha 11 anos e
vivia com os seus pais numa pequena aldeia. A sua casa era
pequena, pobre e muito fria.
Certo dia, chegou à aldeia um homem, muito estranho rodeado
de cintos com vários frascos com líquidos. Este homem apresentava um aspeto horrível que afugentava as pessoas para as suas
casas. O João ficou a observá-lo durante algum tempo. Ninguém
tinha coragem de se aproximar do homem, mas o João era diferente, era corajoso aproximou-se e perguntou:
– O que está aqui a fazer? Quem é você?
– O meu nome é William. Venho de terras distantes.
– O que traz nesses frascos? – perguntou, curioso, o João.
– São poções para curar doenças que até hoje eram incuráveis.
– Onde é que arranja as plantas para fazer as poções?
– Infelizmente, não é fácil. Fui buscá-las à montanha mais alta
dos Himalaias.
João, muito surpreendido, ouvia fascinado o relato do aventureiro e imediatamente lembrou-se do seu tio que estava muito
doente.
– O meu tio está doente. Será que o consegues ajudar? É uma
doença desconhecida e os médicos não sabem o que fazer.
– Posso tentar. Levas-me até ele? – propôs o William.
O João levou-o até à casa do seu tio. William observou o tio e
concluiu que este sofria de uma doença rara, provocada pela picada da aranha viúva negra. Deu uma das poções a beber e garantiu:
– O seu tio ficará bom em dois dias.
O rapaz ficou felicíssimo e deslumbrado com a capacidade daquele desconhecido.
Decidiu acompanhá- lo na sua vida de aventura.
– Levas-me contigo? – pediu o rapaz.
– Sim! Fico muito feliz com a tua decisão.
Deste modo, o João partiu em busca das maravilhas do mundo.

Se estás a desfilar ou a marchar, quer dizer
que alguém te disse para o fazeres. Então, essa
pessoa tem a certeza de que tu vais dar
o máximo de ti e vai correr tudo bem.

M

archar é um momento de orgulho, pois é realizar um
ato de muita importância, de muito valor.
Quando estou a marchar, sinto-me muito nervosa,
porque está muita gente importante (e não só) a olhar

para mim.
As ocasiões em que se marcha são normalmente ocasiões importantes, daí a marcha ser tão valorizada. A marcha é especialmente executada por militares. Deve ser realizada com dignidade e
orgulho para mostrarmos a quem está a observar de que gostamos
do que estamos a fazer e que o realizamos bem.
Eu estou no Instituto dos Pupilos do Exército e aqui o que fazemos mais, para além das aulas, é marchar. Claro que ninguém é
perfeito a marchar, mas todos nos esforçamos.
Para a marcha estar correta, tem de se fazer o seguinte: olhar
para a frente e para cima, estar bem alinhado com o colega da direita, bater os pés com força e, principalmente, pôr um pé à frente
do outro para não tropeçarmos.
Aqui têm pequenas dicas para uma marcha bem executada. É
isto que sinto quando marcho.
Maria Teresa Mendes, 1005/15, 5.º A

Texto coletivo, 5º B
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o “valor”
da formação
em contexto
de trabalho
Que valor atribuir à formação em contexto
de trabalho?

C

omeço a minha reflexão por uma questão que considero
pertinente, porque permite avaliar o porquê dos conhecimentos e competências que nos foram ministradas em cada
período escolar do nosso curso.
Efetivamente, nesta formação em contexto de trabalho, compreendemos os objetivos dos módulos, a razão por que estão estruturados de
determinada forma, o número de horas que lhes estão afetos e mesmo
a sua sequência temporal e como se interligam uns com os outros.
Afinal, sempre havia uma razão para nos terem sido ministrados os
conhecimentos na forma e no momento, critérios que a formação em
contexto de trabalho veio validar de modo inquestionável.
Senti-me realizado nas nove semanas em que estive integrado no
balcão do Montepio Geral sito na Av. Grão Vasco. Reforcei as minhas
competências não só técnicas como também interpessoais.
Fazer parte de uma estrutura bancária como o Montepio e integrar uma equipa com operações e tarefas bem definidas e interligadas,
onde nada pode falhar porque trabalhamos com dinheiro dos outros, foi
uma experiência bastante gratificante.
Nesta formação prática eu estava a ser colocado à prova. Foi, sem
dúvida, um desafio. Mas percebi que os instrumentos para eu trabalhar
tinham-me sido conferidos durante as aulas. Só tinha mesmo de os
aplicar.
Deparei-me com dificuldades, sobretudo em alguns casos técnicos
mais específicos, mas consegui ultrapassá-las com o apoio dos meus
colegas de balcão que estiveram sempre disponíveis para me enquadrarem, corrigirem e, sobretudo, reforçarem a minha confiança.
Neste momento, para mim, faz sentido todo o processo de aprendizagem escolar: os conteúdos, as exigências, os prazos, os resultados
e as avaliações.
Considero essencial que, no nosso tipo de curso, como aliás, em
toda a escolaridade, existam momentos como os experienciados nesta
formação prática complementar.
Sei que o valor que lhe atribuirmos fará a diferença no nosso futuro
profissional.
Álvaro Pinote, 97/12, 12ºB

O último dia

E

stamos sempre ansiosos para que o último dia de aulas
chegue. É uma mistura de alegria e tristeza.
Um ano a caminhar para o Instituto, o trocar de fardas,
o barulho dos mais novos, a correria para a formatura, as
ordens dos graduados…
No início, todos desalinhados, mas por pouco tempo, porque
os mais velhos estão sempre atentos e prontos para fazer as correções.
O trajeto da primeira para a segunda secção, com chuva ou
sol, sempre em grupo. Conversas que temos, brincadeiras que fazemos, o orgulho com que passeamos vestindo a farda do nosso
Instituto.
Algumas pessoas olham para nós e vemos nos seus olhares
respeito e admiração, o que nos faz sentir inchados, a rebentar
de orgulho. Mas quando chega o último dia, também há tristeza.
O arrumar dos cacifos, o tirar tudo das camaratas, o vazio de
emoções, o fim do ano letivo!
É hora das despedidas dos companheiros do décimo segundo
ano, dos salve, salve e das jacarezadas.
Fazemos um almoço de convívio nos claustros com os professores, militares, funcionários e alunos. Somos uma família.
Há abraços, risos e choro. Despedidas de “até para o ano” e
outras de “boa sorte!”
Marcha pela última vez o batalhão escolar.
Até para o ano.
Frade, 11.ºA
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Património natural e cultural
Os alunos do 10.º ano foram desafiados a olhar para o que os rodeia e a procurar alguns
problemas desta sociedade ou boas práticas e bons exemplos de preservação do património natural e
cultural nas localidades onde residem. Recolheram algumas fotos e teceram comentários às imagens
conseguidas. Aqui ficam alguns exemplos dessa observação crítica.

A

lenquer, Vila Presépio
A minha localidade é Alenquer. Eu vivo nesta vila há
onze anos e gosto imenso deste pequeno local marcado
por alguns monumentos que contêm imensa história, tal
como o castelo, o convento de São Francisco e numerosas igrejas que
preservam uma memória cultural riquíssima.
Na minha linda vila, identifiquei não só registos de preservação
cultural e ambiental, mas também de alguma destruição.
Por exemplo, no dia 30 de abril de 2016, sábado, fiz parte de um
movimento pela preservação cultural, pois, ao integrar uma patrulha
dos escoteiros exploradores, colaborei com a Câmara Municipal de
Alenquer na reparação de alguns locais que necessitavam de intervenção, sobretudo ao nível da pintura.
Também verifiquei que o nosso castelo está em avançado estado
de degradação e destruição, o que é uma lamentável situação, visto
que se trata de um monumento com grande importância histórica.
Outro exemplo de decomposição do património cultural é a nossa fábrica – Chemina – que sofreu um incêndio há dezasseis anos.
Desde então, nunca mais foi alvo de reconstrução, permanecendo ao
abandono.
Contudo, há também exemplos de preservação cultural, como a
reparação de antigas igrejas que se encontravam em perigo ou em
estado de degradação.
Orgulho-me igualmente de outros casos em que a preservação
é evidente, como no Convento de São Francisco ou na Biblioteca
Municipal, que era um antigo matadouro, ou até na própria Câmara
Municipal.
Ao nível da preservação ambiental, destaco, por fim, todas as
obras que se fizeram para conservar o rio da vila, bem como a disposição de vários ecopontos para recolha de lixo, ou a distribuição de
várias árvores ao longo dos passeios.
Ribeiro 10A

Fernão Ferro

A inauguração do Parque das Lagoas contribuiu em muito para o
bem-estar da população, bem como dos visitantes desta tão bela localidade – Fernão Ferro.
Quando me mudei para Fernão Ferro, há cerca de dez anos, o Parque
das Lagoas, se é assim que o podemos designar, era um descampado
com apenas terra, pedras, árvores e baixa vegetação. Este local é onde
geralmente se realizam as festas, na terceira semana do mês de julho, e
costuma ter uma boa organização.
Chegada a altura das comemorações, os colaboradores da Junta de
Freguesia de Fernão Ferro tinham a tarefa de montar os dois palcos que
viriam a serem utilizados, bem como a limpeza dos mesmos no local. As
pessoas que normalmente iam à feira tinham de calçar um par de sapatos fechados, visto que o pavimento não era de modo algum favorável
para se utilizar, por exemplo, um par de sandálias ou de chinelos, pois os
pés ficariam imundos.
Desta forma, a Junta de Freguesia pediu auxílio à Câmara Municipal do
Seixal para que colaborasse financeiramente com a pavimentação do recinto das festas. Foram estabelecidas restrições ao local, assim como horários
específicos de utilização do espaço. A Câmara aprovou e o projeto tornou-se
efetivo. Neste momento, o recinto das festas é um lugar agradável, onde na
maioria dos fins de semana muitos moradores costumam deslocar-se com
os seus filhos e amigos para usufruírem de um ambiente calmo e sereno.
Foi colocada uma vedação a circundar o parque. Pavimentou-se toda
a área limitada com alcatrão. Uma das zonas foi relvada. É aí que são
habitualmente colocadas as barraquinhas de venda ao público: velharias,
operadoras de comunicações, venda de roupa, mostra de produtos regionais de várias zonas do país (queijos e enchidos), venda de automóveis...
Atualmente é um sítio acessível e agradável. Podemos aproveitá-lo
para estar com a família, jogar à bola, fazer piqueniques. O local está
bem apetrechado de pontos de água, assim como de contentores para a
colocação de detritos e esgotos.
Nos últimos tempos, a Junta de Freguesia tem tentado dinamizar o
espaço de várias formas, principalmente com iniciativas de carácter recreativo e social. A título exemplificativo, vou destacar algumas que já se
realizaram este ano: Manhãs Desportivas; Passeio de Cicloturismo; Desfile de Carnaval; Exposição temática (mais de 400 viaturas Low & Stance).
Na parte norte do Parque das Lagoas está neste momento a iniciar-se a construção do Skate Park.
Esta Junta de Freguesia está de parabéns pelo trabalho desenvolvido
em prol dos cidadãos moradores desta localidade, grupo do qual eu faço
parte integrante.
Mariana Batista 10A
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Rotina

S
Percurso

S

ou aluno dos Pupilos e, neste momento, sou externo, o que
significa que tenho que ir todos os dias para casa. É uma
condição completamente diferente daquela a que estava
habituado quando era interno.
Todos os dias acordo mais cedo do que antigamente, com o
toque do despertador. No meu pensamento, paira a ideia de que
tenho que me despachar rapidamente para poder apanhar o comboio. O Sol ainda não nasceu e eu já estou na rua, quase sem fôlego de tanto andar e, quando chego à escola, é como se já tivesse
passado metade do dia.
Já não me sinto o mesmo na escola, é como se estivesse lá
obrigado e, quando chego, penso logo em ir embora descansar.
Durante o dia, não tenho tempo para nada, as aulas são
muitas e os intervalos muito poucos, não chegam para pôr a conversa em dia com os nossos amigos. Antes, isso não me preocupava, porque no final do dia, quando ouvíamos a sirene, parecida
com a dos bombeiros que toca todos os dias ao meio-dia, sabíamos que o nosso dia só estava a começar, pois no internato criávamos um mundo totalmente diferente, onde corríamos, ríamos,
gritávamos até ao recolher. Eu podia até mesmo fazer o que mais
gosto: ginástica e jogar à bola.
Hoje, isso não acontece. No final das aulas, tenho logo
que ir a correr preparar-me para ir embora. Parece que os ponteiros correm, que as horas passam mais rapidamente e que o céu
fica cinzento de repente. Tenho que fazer o percurso inverso ao da
manhã até casa e, quando lá chego, mesmo antes de entrar, oiço
os choros e as gritarias do bebé que me faz acordar muitas vezes
antes do despertador e sinto logo o cheiro da comida da mamã a
atravessar a porta.
Lima, 11.ºA
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eis e meia da manhã, o despertador toca. Mais dez minutos
na cama é tudo o que eu quero. Está confortável como nunca. A vontade de me levantar é nula. Já são seis e quarenta
e a minha mãe grita, num tom cada vez mais alto:
– “Daniela, sai da cama!”
Sem mais demoras, levanto-me, ainda descalça. Vou até à casa
de banho, sentindo o contacto dos meus pés com o chão frio. Ligo o
chuveiro, oiço a água, enquanto aquece, e dispo-me. O banho é acelerado, pois já são seis e cinquenta. De seguida, regresso ao quarto,
visto-me rapidamente, mas sempre de forma minuciosa. Faço o habitual totó e sinto o cabelo macio, com um cheiro prazeroso.
Vou para a cozinha, abro a porta do frigorífico e tiro um iogurte
líquido, do qual às vezes me esqueço, pois para mim é pouco relevante. As sete badaladas vindas do relógio da sala contagiam a
casa; estas dizem-me que tenho de sair. Fecho a porta, entro no
carro. Desembaraço os fones e o tempo passa. A música começa,
entro no meu mundo, vejo o verde das árvores a ser engolido pela
imensidão do trabalho humano. Os pensamentos fluem, como em
nenhuma outra altura do dia.
O ambiente no carro é pacato. O diálogo entre mim e o meu pai
é pouco ou inexistente… fico no meu mundo. Olho para o relógio
do carro e vejo que são sete e meia e dou por mim já no destino.
Motivo pelo qual me tenho de levantar cedo todos os dias.
Daniela, 11.ºB

S

eis da manhã. Acordo com o sol ardente a iluminar a minha
cama e a minha face sonolenta. Muito devagar, desloco-me
para a casa de banho onde recomeço a minha rotina diária, inundado por cheiros característicos de um “WC”. Felizmente, depressa me habituo. Pensamento positivo, pois eu sei que
aquilo que mais me motiva e alegra de manhã e que, por norma,
já se torna numa rotina é sair do banho bem quentinho e sentir o
cheiro do bacon grelhado, dos ovos mexidos acabadinhos de fazer e
já empratados na mesa pequena da cozinha.
Entretanto, o telemóvel toca e diz-me que está na hora de sair
para apanhar o comboio. Lá vou eu a descer a estrada, que mais
parece uma colina, passando pela padaria com pãozinho quentinho
e meia dúzia de compradores matinais (alguns deles ainda de pijama).
Entro no comboio, meio atrapalhado, no meio daquela multidão
e sigo viagem para a minha escola “tão bela e tão ridente”.
Prédios de quatro andares e carros é o que eu mais vejo durante
a minha deslocação, mas, se estiver um pouco atento, consigo ver
os carteiristas a cheirar as malas das senhoras distraídas, enquanto
um parceiro se finge de doente ou maluco.
Chego à escola e entro no mundo da postura e da educação
rígida, onde nos preparamos para sermos homens e mulheres úteis
à pátria com os valores necessários para nos afirmarmos no mundo
real, no mundo do trabalho.
E assim se concretiza a minha rotina, a rotina de um pensador.
Sousa, 11.ºA
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Sensações

D
Sensação

A

sensação é a reação física do corpo ao mundo físico, sendo
regida pelas leis da física, química, biologia, etc.
O nosso organismo recebe constantemente um número infinito de estímulos sendo que interpretamos somente
os necessários.
Existem vários tipos de sensações: visuais; auditivas; olfativas;
gustativas; tácteis.
A sensação que mais informações me dá é a do olfato.
No ano letivo de 2012, eu havia ingressado no Instituto dos Pupilos do Exército e acostumei-me a determinada rotina. Curiosamente,
usava sempre a mesma marca de perfume. Entretanto, o tempo foi
passando e, dois anos depois, no ano passado, estava eu a caminhar
pelo corredor do internato e, de repente, senti um aroma no ar que
coincidia com o que eu usava em 2012. Nesse exato momento, tive
a sensação de que estava novamente em 2012, pois recuperei muitas memórias, momentos passados, histórias contadas, brincadeiras
feitas. Resumindo: era como se eu estivesse a viver tudo novamente
e gostei. Por um minuto, vi que muita coisa mudou e senti falta de
muitas das pessoas com quem eu lidava no dia a dia.
Godinho, 11.ºB

Poema da bola

omingo à tarde. As horas encurtam gradualmente. Permaneço serena a olhar para a box da MEO e a ver o tempo a
passar. Nesse tempo, é impossível mover-me. Quero ficar
ali, aterrada. Penso que, quando chegar a hora de ir, ninguém me vai conseguir de lá arrancar. Penso em desculpas, esquemas e estratégias que me façam ficar mais um dia, um simples dia,
em casa, perto daquilo que me faz feliz. Voltar para Lisboa significa
afastar-me das pessoas que amo.
Cada passo, mais longe. Conto-os de forma a tornarem-se cada
vez menos, quanto menor a distância, maior a intensidade da visão
que me faz recordá-los. Lembro-me dos seus olhares, das suas vozes,
dos abraços apertados e das palavras motivadoras. Fazem-me continuar, não desistir.
Contudo, o tempo não para. A minha mãe leva-me ao autocarro
e nem me despedir quero, porque sei que vai ser preciso esforçar-me
muito para prender aquela lágrima provocadora. Já no autocarro, olho
para as luzinhas das casas exteriores que são refletidas no vidro à
minha esquerda. Imagino ser a minha e vejo os que amo todos juntos, felizes, invejando-os. Eles, ao menos, têm-se uns aos outros, eu
não tenho ninguém, ninguém que ame profundamente ao meu lado.
Para a maioria das pessoas, uma nova semana significa deslocações diárias entre casa e trabalho e trabalho-casa. No meu caso, representa cinco dias de deslocações entre trabalho e trabalho. Significa
sentir a gélida brisa que corre às seis da manhã, significa sentir uma
contínua dor nos músculos, resultado de acumulados dias de trabalho,
significa dor nas costas causada pelo peso da mochila que tenho de
carregar incondicionalmente.
E quando chega o fim de semana, finalmente, a hora de regressar
a casa, poucas forças ainda me restam. A minha mãe, que me aguarda ansiosa, fica desolada, por eu não conseguir sentir o cheirinho
do jantar que me preparou, por não conseguir dizer-lhe um “olá”
motivador.
O resto do fim de semana é apenas descansar, sentir os lençóis
lavados, o perfume da almofada e criar mais momentos para mais
tarde recordar quando a semana, de novo, começar.
Carolina Silva, 11.ºB

Eu jogo à bola
Com os meus amigos
Na escola de Angola.
No campo,
Quando chuto a bola
Ela rebola.
A bola entrou na baliza
Quando o guarda-redes
Comia pizza.
Luis Monteiro 586/15, 5º B
Guilherme Faustino 189/15, 5ºB
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“Poesia
A estrela
por acaso”
Sem inspiração estou agora.
Tento atiçar a imaginação,
Mas ela demora.
Não consigo pensar em algo
Que faça rimas.
É como acertar o alvo
Com a flecha apontada para cima.
Não acho um bom assunto,
Que organize bem os versos.
Mesmo sabendo que no mundo
Há mil assuntos diversos.
Que coisa chata,
Isto quase me mata.
Mas espera um momento!
Mesmo não tendo um tema,
Quando estas frases vou relendo,
Vejo que é um poema.
Luís Delgado, nº 569, 5º A

A estrela é tão luminosa,
que as pessoas ficam radiosas.
No céu há um lugar,
Onde a podemos encontrar.
Oh estrela tão formosa,
Que me deixas vaidosa!
Bruna Marques, 1505/14, 6.º B

Tu
Tu que me deste asas,
Tu que me deste tudo,
Tu que me abraças,
Serás sempre o meu mundo.
Bruna Marques, 1505/14, 6.º B

O cabelo
Que cabelo tão estranho,
Tão encaracolado!
A cor é castanho,
Parece queimado.
Maria Oliveira,
1211/14, 6.º B

Sentada à beira-rio,
Eu queria mergulhar
Mas o rio estava frio
Então fui brincar.
Maria Oliveira, 1211/14, 6.º B
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Pobre pedinte
Tão pobrezinho
Na rua dorme
Cheio de soninho
Pessoas sem pena
Do pobre mendigo
Que pede, pede
Não tem um amigo…
Marco Pinho, 77/14, 6.º B

Reizinho
Rei reizinho
Reina com cuidadinho
Não deixes o teu reino pobrezinho
Nem me deixes sozinho
Guilherme Correia, 329/14, 6.º B

Escola
Dia
da mãe
No dia da mãe há amor,
amor de família
que nos dá calor
como o chá de tília.

O rio

Pedinte

Neste dia eu vou dar
um presente à minha mãe
para ela se animar
e comigo sonhar.
Minha mãe vai adorar,
ouvir os pássaros a cantar
para nos alegrar.
Adoro este dia – vamos brincar!
Eu, mãe, vou adorar
o presente que me vão dar
pois este dia é especial.
Como a minha filha não há igual!
Alice Soares, 6.º A

Nesta escola em que eu ando,
Há muitas histórias para contar,
Muitas pessoas ficam pensando
Como as hão de relatar.
Aprendi muitas coisas desde pequeno
Que muitas pessoas não vão entender
Mas ajudou-me a crescer,
Pensando no lema “Querer é Poder”.
O tempo está a passar rapidamente
Mas as memórias ficarão eternamente.
Frederico Nogueira, N.º 05/11, 9ºA
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Minha
Terra
Ó minha Terra!
Saudades são muitas dela!
Saudades do ditoso Sol,
Saudades do seu calor acolhedor!
Ó minha Terra!
Saudades da companhia,
Saudades da minha alegria distante,
Saudades do teu brilho.
Ó minha Terra!
Saudades do teu ruído,
Saudades da tua cor.
Ó minha Terra!
Kevin Vidigal, N.º171/13, 9ºA

O amor
Amar é como uma conta bancária
E tu ficares com a conta por pagar.
Amar é como um puzzle.
É como juntar as peças, como encaixar.

Ser criança é ter alma sonhadora,
Olhar rasgado de alegria,
Sorrisos sinceros nos lábios
E gargalhadas com euforia!

Amar é um cadeado e uma chave,
Foram feitos para se completar.
Amar é como um penhasco e um paraquedas.
Saltamos do penhasco na esperança
Do paraquedas não nos salvar…

Ser criança...

O amor é assim,
Pelo menos para mim.
Beatriz Val, N.º1507/14, 9.ºA

A professora falou
Que um poema temos de fazer
Mas eu simplesmente não sei
O que vou escrever.
Alguns alunos falaram
Que iriam copiar
Mas a professora
Não irá aceitar.
No início, eu pensei
Como faria este poema?
Mas agora eu sei
Que não será um problema.

É brincar sem temer,
Falar a cantar,
Correr com o vento, sem tempos perdidos
E “cem” horas no olhar!
É não deixar de viver
E nunca ter tempo de crescer,
É ter um arco-íris guardado
Sempre pronto a aparecer!
Ser criança...

A força do
merecimento
O meu
poema

Ser criança

Tudo começa do nada
Mas a simplicidade disso
Ultrapassa barreiras que poucos atingem.

É ter um sol que brilha
Uma nuvem envergonhada,
É ter uma fada amiga
De uma história encantada!
É ter amigos sinceros
E uma família que ama.
É ser criança do mundo,
Num mundo que a chama!
Ser criança...
É ser-se único...
É saber dar e receber.
É escolher o caminho da vida
Sem ter medo de a viver!
João Mariz nº 177/13 7ºA
Poema enviado para o concurso
“Faça lá um poema” 2015/16 do
Plano Nacional de Leitura

A arte do conhecer que todos exigem
de si
Serenamente, poucos erguem o merecido altar
E com o poder da imaginação,
Tudo se torna possível.
Felicidade, o obstáculo mais árduo,
Pois todos se escondem nas suas mágoas
À espera de soluções, em vez de indagar o caminho…
Catarina
Moura, N.º
86/11, 9.ºA

Quem iria pensar
Num poema de comédia?
Mas eu acho que vai estar
Bem acima da média.
Bruno Nunes, N.º13/11, 9ºA
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Testemunho sobre
a NACIONALIDADE

A
Sexta-feira, o dia
do conforto

P

asso toda a semana com sentimentos de ansiedade à flor
da pele, à espera daquele “Bom fim de semana”. E aí,
tudo começa.
Uma simples rotina, em que sou a personagem principal. O meu papel é sempre o mesmo: um banho, em seguida,
há que vestir farda, aprimorar tudo com um imponente e forte
perfume e pensar que está perto o sofá de casa, onde me poderei
sentar e saborear o conforto e acolhimento do lar.
Na última formatura, o meu estado é frenético e célere é o batimento do meu coração. Agarro nas malas e sinto as mãos suadas,
transmitindo um misto de emoções cuja razão é um simples fim de
semana. Caminho pela parada até a portaria, podia até dizer que
tenho uma escolta de felicidade que me acompanha. Na portaria,
dou um aperto de mão ao indivíduo que lá esteja, mas não é um
vulgar e comum aperto de mão, mas sim um seguro e firme aperto
de mão, transmitindo a minha felicidade com um discreto sorriso.
Entro no carro, agora isento e livre a pensar no descanso. Ligo a
ignição e o rádio. De seguida, sinto a música como em nenhuma
outra hora do dia.
Está calor. Abro a janela. Sinto o cheiro a carne suculenta e,
provavelmente, saborosa, de fazer crescer água na boca do maravilhoso e minucioso restaurante do senhor João. Estaciono o carro,
abro a porta e saio. Entro no prédio, subo as escadas e abro a porta.
Estou em casa. Finalmente, estou em casa.
Marcelo Quintas, 11.ºA
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nacionalidade tem origem no momento em que nascemos e é definida pelo local onde nascemos (ius solis) ou
pela nossa ascendência (ius sanguinis).
Uma criança que não nasça no país de origem dos
pais tem direito à dupla nacionalidade. Por exemplo, os pais são de
um país, estão a viajar para um país estrangeiro e o filho nasce; dizemos, então, que o filho possui dupla nacionalidade (nacionalidade
do país onde nasce e nacionalidade dos pais, vale aqui o direito de
sangue e o direito do solo ou território).
A nacionalidade é sagrada, pois desde o nascimento até à morte
ninguém a pode usurpar, ou seja, não é o nosso bem mais precioso,
mas é aquilo que nos acompanha e identifica perante o mundo em
que vivemos.
A nacionalidade define-nos enquanto cidadãos de um país. É
através da nacionalidade que eu me construo enquanto ser pensante de uma determinada comunidade. Os seus usos, costumes e valores interiorizados servem de guia à minha ação, que se manifesta
através das escolhas que faço ao longo da vida.
É o querer contribuir para a evolução e melhoria de um determinado grupo ao qual o indivíduo se orgulha de pertencer.
A nacionalidade reflete-se no desejo de elevar o bom nome do
país de modo a perdurar o máximo de tempo possível.
Mas o facto de a nossa nacionalidade ser sagrada para nós não
implica, de modo nenhum, intolerância em relação aos estrangeiros. Quando em discordância com alguém de outra nacionalidade
sobre algum assunto, temos sempre de saber respeitar a cultura
e os valores do outro, embora não sejamos obrigados a partilhar o
mesmo ponto de vista.
Eu sou português e quero contribuir positivamente para o reconhecimento do meu nome. Mas, principalmente, para o reconhecimento do nome do país que eu tanto amo, da sua história e do seu
contributo para a humanidade.
Somos o povo que deu a conhecer novos mundos ao mundo.
11º ano, 473/14, Sousa

notas soltas

Um dia inteiro
na vida de
uma pupila
Um cavalo
amoroso

U

m dia, um cavalo amoroso viu uma linda e maravilhosa
égua e perguntou-lhe:
– Bom dia, charmosa égua, o que faz por estas bandas?
A linda égua respondeu:
– Bom dia, estou só a comer as ervas deliciosas daqui.
Ele disse-lhe que estava muito bonita com aquela flor na crina
e com uma trança linda. Perguntou-lhe se queria comer um sushi
de cenoura com ervas e ela aceitou logo o pedido.
– Ok. Então, encontramo-nos logo. – E cada um foi para o seu
lugar descansar.
Para o jantar iam os dois arranjados. Ela ia de flores na crina
com tranças na cauda e na crina e com um vestidinho atraente. Ele
ia com uma gravata e com um chapéu.
– Estas almôndegas com cenoura cortada e ervas aromáticas
estão deliciosas – disse o cavalo.
– Pois estão – respondeu a égua. – Estão mesmo muito boas.
Depois do jantar, foram os dois para casa muito contentes.

D

esde que acordo até que chego à escola, vivo um percurso
de sensações.
O meu despertar matinal é ouvido com a maior intensidade e, ao pegar no telemóvel, sou dominada por uma luz
brilhante que me ofusca os olhos. Ao sair da cama, os meus pés contactam com um chão bastante frio, uma sensação intensa que quase
me obriga a voltar para a cama quentinha e confortável.
De seguida, vou tomar o pequeno-almoço e sou invadida por uma
variedade de aromas. Tomo a decisão de escolher aquele que mais
me convence, para compensar o meu longo dia.
Ao sair de casa, entro no carro que, por fora, se apresenta bastante húmido e, por dentro, alberga aquele frio que já era de esperar.
Às oito horas da manhã, começa o meu dia escolar. Vislumbro
bastante agitação nos corredores, trocas de informação, perguntas
sobre o teste do dia e a curiosidade de saber o que é o almoço, que
é a única refeição do dia que nos enche a barriga.
No final do dia, sinto-me cansada e desejosa de ter o meu tempo.
Aproveito para fazer as tarefas do dia seguinte o mais rápido possível
e vejo televisão até ficar com sono.
Volto para a minha cama, que se encontra fria, e espero ter um
sono descansado para, no dia seguinte, me sentir fresca e com capacidade para enfrentar todas as sensações que surgirão ao longo dia.
Matilde, 11.ºB

Joana Rodrigues, 76/14, 6B

Gustavo Zacarias, 6.º A
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Uma amiga que
nunca esquecera

E

ra uma vez um menino bonito e querido; no entanto, cobarde e medroso.
Quando estava no quarto ano, havia tido uma colega
que adorara e até gostaram um do outro. Quando acabou
o quarto ano, fez a pior asneira do mundo: acabar com a amizade
dela.
Passados uns anos, voltou a sonhar com ela. Ficou tão mal que
até teve de ir ao psicólogo. Ela era para ele a melhor colega que
alguma vez tinha tido, aquela de que mais havia gostado. Este
rapaz queria fazer tudo para ser perdoado, mas não tinha coragem
de lhe pedir desculpa. E como nunca o fez, ficou com esta mágoa
no coração até morrer.
Martim Cruz, 480/14, 6.º B

Uma Aventura

O

s livros “Uma aventura” narram histórias vividas por um
grupo de cinco amigos que procuram sempre novas experiências. Esta coleção tem vários volumes com histórias
independentes. Também já foi transformado numa série
televisiva. Estes livros foram vendidos em toda a parte do mundo.
Prefiro estes livros porque acho que as crianças os leem melhor
e também porque gosto das histórias.
Comecei a gostar destes livros porque muitas pessoas os liam
ou tinham lido e achei que seria engraçado se eu experimentasse
uma vez. Como eu gosto de ler e estes livros têm muitas páginas,
achei que seria bom lê-los, até para melhorar a minha capacidade
de leitura.
Recomendo a sua leitura. As pessoas que têm algum tempo livre
podem sempre ler “Uma aventura”. São histórias engraçadas e bem
ilustradas com belas imagens. Para quem não quer ler o livro, pode
sempre ver a série na televisão.
Madalena Branco, 594/14, 6ºA
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Uma caneta

P

arece impossível… mas eu sou uma caneta.
Contudo, não sou uma qualquer… Não uma caneta azul
normal ou mesmo preta, que toda a gente usa para, por
exemplo, fazer um simples teste… Sou uma caneta cor de
laranja de ponta fina. Para quê? Simplesmente escrever! Uma caneta
que dá para escrever enormes textos, ou naturalmente fazer belos
desenhos cheios de cor. Claro que não sou a única cor do mundo, mas
sou uma cor especial, na minha opinião.
Muitas vezes nem sou usada, no meu verdadeiro sentido… Às
vezes, é só mesmo para picar o colega do lado ou atirar de uma
ponta à outra, para aqui e para ali. Já pararam para pensar?! Será que
uma caneta não tem sentimentos? Será que não se magoa quando
cai, pois se calhar até se magoa, se calhar até chora… Mas ninguém
repara, pois não passo de um objeto… Nunca ninguém parou para
pensar nisto?
Será que eu sinto alguma coisa? Pois é mesmo esse o problema
dos humanos… só pensam em si… no seu próprio umbigo…não se
importam nem com os animais, nem com os objetos, com nada! Às
vezes nem consigo próprios se importam… pois bem, este é o mal
do mundo, nomeadamente dos humanos. Mas, pronto, como foram
eles que me inventaram, não me posso queixar… Apenas sirvo para
escrever, pintar ou ser atirada!
Esta é a minha vida… Complicada? Sim, todavia, a minha função
é apenas ser utilizada como um objeto de escrita ou desenho e receio
nunca passar disso…
Ana Jorge, nº1017/12 8ºB
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Alguns alunos do IPE participaram no concurso “Uma aventura literária 2016” da Caminho,
na modalidade texto original. Não fomos vencedores mas não nos sentimos vencidos pois
é sempre bom participar. Aqui ficam dois trabalhos…

Uma aventura
inesperada

D

e ténis desapertados e de andar arrastado lá vai César Augusto, mais uma vez, ao gabinete do diretor da escola E.B.2,3 do
Sardoal… no primeiro dia de aulas.
– Olhem… vem ali mais um! – diz Joana, aluna do 7º C.
César Augusto chega e Repolho Pimpolho Folha Fina pergunta-lhe:
– Então o que fizeste tu?
– Nada! Estava na aula de matemática e a professora perguntou-me “Menino, como se chama?”; “Chamo-me César Augusto, Imperador Romano filho de Caio Octávio e Ácia…” “Rua! Não estamos numa
aula de história, estamos numa aula de matemática.”
– Bem, pelo menos tu ainda conseguiste ir à aula, já eu nem isso.
Estava no corredor, a atar o sapato e o auxiliar perguntou-me o meu
nome e eu respondi “Esfregona”, porque é assim que todos me chamam por causa dos meus caracóis, e ele mandou-me para aqui!
– Mas tu chamas-te mesmo esfregona? – perguntou Einstein.
– Não, eu chamo-me Repolho Pimpolho Folha Fina.
– Olha, devo ter sido registado pelo mesmo funcionário que tu!
– Eu chamo-me Einstein, porque, quando os meus pais chegaram
ao registo, o senhor perguntou-lhes se estavam ali para me registarem
e a minha mãe virou-se para o meu pai e disse:
– Aquele senhor deve ser um Einstein! E ele escreveu Einstein no
meu nome.
– Então e porque estás aqui? – pergunta o Esfregona.
– Eu estava na aula de português e disse “Daqui a dez segundos vai
acontecer uma coisa lá à frente”. “Menino, tem alguma coisa para dizer?”, perguntou a professora. “Sim, professora, queria dizer-lhe que se
continuar a andar dessa maneira… Catrapum! …vai tropeçar na mochila
do António.” “Rua! Para o gabinete do diretor!”, ordenou a professora
enquanto se levantava.
– Eu já disse muitas vezes que este tipo de situações não é admissível!
Ouviram eles um grito, vindo da sala do diretor, interrompendo
assim a sua conversa.
Em sintonia, cruzaram os olhares e começaram a correr para o ar-

mário das limpezas. Até que em certo momento, Repolho Pimpolho
encosta-se a uma porta e cai, o que provocou a queda de todos os
outros. Foram dar a um lugar escuro, húmido e a cheirar a mofo. Acenderam, logo, a lanterna de um telemóvel.
– Então sempre é verdade… as histórias que me contaram afinal
não são mitos. Os túneis sempre existem… porque no século XII, no
tempo da Inquisição, as pessoas escolhidas para serem mortas, fugiam
pela igreja através destes túneis… – Conta César Augusto.
– Pareces uma enciclopédia falante, mas ouve lá, como é que saímos daqui? – perguntou Joana.
Einstein começou imediatamente a fazer os cálculos para a descoberta do ponto de saída:
– A diagonal da escola até ao convento é de 423,49498 metros e o
cateto que vai da escola até ao convento é de 412 metros… ora, como
já sei um cateto e a hipotenusa… precisamos de…?
– Uma escada! – exclama Esfregona.
– Não! – Responde Einstein. Precisamos do outro cateto para sabermos quanto temos de subir até à saída. Isto são os cálculos do teorema
de Pitágoras. A soma do quadro dos catetos é igual ao quadrado da
hipotenusa…
– Sim, sim! Isso é muito bonito mas o que estou a dizer é que está
ali uma escada – diz Esfregona.
Os quatro amigos andam uns metros até à escada e começam a
subi-la. Nessa altura a luz do telemóvel começa a falhar. No alto da sua
sabedoria a Joana diz:
– Se isto eram túneis de fuga, provavelmente usariam lâmpadas de
azeite. Vá, procurem uma lâmpada de azeite!
Voltaram a descer os degraus e começaram a busca. Procuraram,
procuraram… e a certa altura César Augusto encontrou uma lâmpada
com um resto de gordura.
– E agora como funciona? – pergunta ele.
A Joana explica:
– Precisamos de um pedaço de madeira ou cortiça e algo para
servir de pavio.
– Deves pensar que isto é um centro comercial – afirma César Augusto a rir.
– Piada ou não, eu gosto de fazer esculturas com rolhas e tenho
aqui uma. Acho que um atacador pode servir para o pavio.
Começaram a trabalhar no assunto e entretanto conseguiram acabá-lo.
– E agora como a acendemos? – pergunta Einstein.
– Eu tenho o isqueiro do meu pai e foi por causa dele que fui para a
rua durante a aula de química no laboratório – diz Joana.
Então acenderam a lâmpada e subiram as escadas. Perceberam,
assim, que estavam na antiga cisterna. Já depois de andarem um pouco, encontraram uma corda com nós que dava para a saída do local.
Começaram a subi-la e Einstein diz:
– Não podem subir todos ao mesmo tempo se não a corda parte,
apesar de ser recente provavelmente para o uso na manutenção da
cisterna, é preciso ter em conta…
Os outros o interromperam- no de imediato:
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– Está bem, está bem!
E um a um subiram a corda. Aí tiveram de rastejar por um túnel até
um alçapão que estava no topo de umas escadas e gritaram:
– É a saída, é a saída! Finalmente!
Saíram e foram parar trás do altar da Igreja de Santa Maria da
Caridade no Sardoal.
Enquanto caminhavam para a porta, César Augusto lembrou-se de
perguntar:
– Então, Joana, afinal porque usas esse lenço?
– Este lenço chama-se “hijab” e uso-o porque sou muçulmana.
– Ah! É por isso que te chamam terrorista na escola? – continuou ele.
– Não!… É que já fiz explodir uma bomba…
– A sério? – perguntaram os outros surpresos.
– Sim – disse ela. – Uma bomba de confettis e purpurinas na festa
do meu irmão Samir.
Todos se riram.
– Então e agora, voltamos para a escola? – pergunta César Augusto.
– Naah…! – responderam em uníssono.
João Gaspar Mariz, Nº177/13 7ºA

Uma aventura
no FBI
No início, era só mais um dia de trabalho normal, como todos os
outros, sem crimes ou assaltos.
Ia eu a caminho do trabalho quando o Dave me ligou. Ele estava
muito preocupado, pois o chefe queria falar connosco urgentemente. O
que teríamos feito de errado?
Apanhando alguns atalhos, cheguei finalmente ao trabalho. Mal saio
do carro, aparece o Dave que me agarra pelo braço e me leva ao escritório do nosso chefe Carl.
– Pessoal, tenho um trabalho para vocês. Houve um assassinato perto
do Central Park, na rua 85th St Transverse. Ao que parece, uma mulher foi
apunhalada e depois foi atirada para o meio da estrada onde foi atropelada. A Cloe e o Mike vão convosco, eles são mais experientes – disse ele.
Depois destas palavras, eu e o Dave fomos a correr para o carro e lá
nos fizemos à estrada.
Chegámos, saímos do carro e a primeira coisa que vimos foram fitas
da polícia e sangue por todo o lado. Havia um cheiro muito estranho no
ar e ouviam-se muitas sirenes.
De repente, ouvimos alguém a chamar-nos. Era a Cloe e o Mike.
Pelos vistos eles tinham chegado primeiro que nós e já estavam a investigar o cadáver.
O Mike foi ter connosco e disse para avisarmos a sede de que já
tinham descoberto de quem era o cadáver. Ela chamava-se Emily Jennis e tinha 29 anos. Era professora de uma escola primária e vivia em
Brooklyn.
Depois de algumas horas de investigação e mais umas tantas de
autópsia, a Cloe descobriu que a vítima tinha sido morta há pouco tempo.
Tinha vestígios de álcool no seu estômago. Ao que parece, fora embria34 | Querer é poder | Maio 2016

gada e levada até ao local da sua morte.
Foi um dia muito cansativo e eu já estava farta. Afinal, resolver um
crime não era tão espetacular como parecia. Fiquei toda a noite a pensar
sobre o crime, não dormi quase nada. Eu não ficaria descansada até o
resolver.
No dia seguinte, eu e o Dave fomos à procura de pistas. Fomos falar
com familiares, amigos e até com antigos colegas de escola, mas todos
diziam que nunca a matariam. Ninguém tinha motivos para a matar.
Parecia que ela era perfeita. Dirigimo-nos à escola onde ela trabalhava
para falar com a sua chefe.
– A Emily era uma rapariga impecável, não sei porque alguém haveria de a matar, a não ser… a Becky – disse ela.
– Quem é a Becky? – perguntámos.
– Em 2008, só havia uma vaga, a Emily e a Becky lutavam por ela,
mas é claro, como a Emily era mais qualificada e dava-se melhor com as
crianças, ficou ela com o cargo – informou-nos.
– E sabe onde ela está agora? – perguntámos.
– Se não me engano, ela trabalha na esquadra da polícia – respondeu.
Depois de mais algumas perguntas, fomos à procura da Becky.
Quando a encontrámos, falámos calmamente com ela, o que foi estranho. Normalmente, os criminosos fogem sempre. Ela afirmou não ter
morto a Emily. Disse que eram grandes amigas e, então, começou a chorar… mostrou-nos as fotos de duas crianças de mãos dadas, afirmou serem ela e a Emily. Disse que naquela data tinha estado o dia todo no hospital com a mãe. Até nos mostrou o recibo do parque de estacionamento.
Não podia ter sido ela a culpada. Então quem foi? – questionámo-nos.
Voltámos à escola onde ela trabalhava, para falar com a diretora.
Mas, quando chegámos ao seu escritório, ela já não estava. De seguida, ouvimos um grito que vinha do exterior. Vimos um homem com
uma máscara de ski a empurrar a diretora para dentro do carro… Eu só
tive tempo de tirar uma foto à matrícula. Tentámos persegui-lo, mas
perdemo-lo de vista.
Regressámos ao gabinete de investigação. Passado algum tempo,
descobrimos que aquele carro pertencia a John Smith. Fomos o mais
rápido possível à sua procura.
Chegámos a sua casa, batemos à porta, mas ninguém abriu. Tivemos
de a arrombar. A casa parecia vazia, mas, de repente, ouvimos um grito
que nos guiou até à cave. Entrámos e a primeira coisa que escutámos
foi um tiro. Depois, vimos a diretora amarrada e um homem morto com
uma arma na mão e uma carta na outra.
Depois de desamarrarmos a diretora, chamamos o 112 e, enquanto
esperávamos, começámos a ler a carta. Pelos vistos tinha sido ele a matar Emily porque o seu filho fora expulso por sua causa. Ele era completamente maníaco, não escrevera coisa com coisa.
No fim, as coisas acabaram bem. Eu e o Dave ficámos com mais
experiência em resolver crimes e a diretora, depois do interrogatório,
voltou para casa, sã e salva.
Juliana Dinis Amaro, Nº1007/13 7ºA

notas soltas

Uma Aventura no Pilão

A

próxima aula é a de Português. Ouve-se o toque de entrada para aula, mas a Professora Florbela não apareceu. Veio a
Sargento Pinto avisar que a Professora estava doente e que
tínhamos as próximas duas horas livres.
– Boa, Boa! – gritámos nós.
– Vamos jogar futebol?! – Sugeriram o Faustino e o Mamadú.
– Nada disso, vamos mas é visitar o Museu da escola – disse eu (já
agora ainda não me apresentei, eu sou a Maria).
– Isso é uma verdadeira seca, é só história e mais história, não há
nada de divertido! – exclamou o Faustino.
– Para ti, só jogar futebol é que é divertido! Deixa-te de coisas e anda
daí! – respondi-lhe eu, já irritada.
– Está bem, convenceste-me. Vamos lá! – disse o Faustino.
Já no Museu, demos por nós a rir às gargalhadas com as fotos dos
graduados de antigamente, até que a Leonor disse:
– Olha, Mamadú, este pareces tu! Quando se ri, só se veem os dentes…
Não ouvimos o Mamadú responder e ficámos todos aterrorizados: o
Mamadú tinha desaparecido!
– AHHHHHHHHHH!!! – ouvimos um grito longínquo que parecia vir do
fundo dum poço.
– Só pode ser o Mamadú, venham comigo, temos de ir ajudá-lo! –
exclamei eu.
Corremos até ao pátio dos claustros, donde parecia vir o grito, mas
não víamos o Mamadú. De repente, fomos assombrados por um outro
grito, ou melhor, por vários gritos. Desta vez, os gritos eram da Leonor
e do Faustino que tinham caído no buraco, deixado pelo pilar principal
(aquele que tem uma barretinaI e a frase “Querer é Poder, desde 1911
II
”esculpida).
Apressei-me a espreitar e, qual não é o meu espanto, quando vejo
tudo escuro e nem um sinal dos meus amigos.
– O que é que eu faço agora?! – pensei eu, a tremelicar, cheia de medo
e com muita vontade de fugir dali para fora.
Quando comecei a dar os primeiros passos para fugir, fui interrompida
por uma voz rouca de um rapaz, que me sussurra aos ouvidos:
– Lembra-te que “Querer é Poder”, que PilãoIII unido é Pilão mais forte!
Os teus amigos contam contigo!
Se já estava assustada, ainda fiquei mais, pois a voz não tinha corpo.
Não queria acreditar que podia ser um fantasma, mas, na verdade, era
o que parecia ser. Inspirei-me nas palavras da voz, ganhei coragem e
disse-lhe:
– Não sei quem és, mas tens razão: tenho de ajudar os meus amigos.
“Querer é Poder”!
Tão depressa acabei a frase, como apareceu, ao meu lado, um rapaz
que simpaticamente me disse:
– Acabaste de dizer as palavras-chave e, por isso, a minha voz ganhou
corpo. Sou o Cartolas, muito prazer. Já deves ter ouvido falar de mim, sou
aquele miúdo que morreu no acidente de cavalo e, como gostava tanto
da nossa escola, ficou cá a viver. Anda daí, vou mostrar-te onde estão os
teus amigos.
Eu não queria acreditar, mas, curiosamente, perdi o medo e não hesitei em acompanhar o Cartolas, que me mostrou a corda que me podia
levar ao fundo do buraco. Agarrei-me à corda e, em menos de nada, já
estava no fundo do buraco. Na verdade, era uma linda porta de entrada

para um sítio inacreditável: uma sala forrada a ouro e a pedras preciosas
que tinha ao meio uma barretina gigante em ouro.
– Maria! Maria! – gritaram os meus amigos ao ver-me.
– Que bom encontrar-vos! Estava muito preocupada – disse-lhes eu
com um grande sorriso.
– Já viste como esta sala é espetacular? – perguntou-me o Mamadú.
– Só é pena as paredes terem-nos prendido – choramingou a Leonor.
– Presos nas paredes?! Como assim? – perguntei eu admirada.
– Quando o Mamadú tentou tirar uma pedra preciosa da parede, fomos todos presos pelas paredes. Até pareciam ter braços! – explicou o
Faustino.
– Preciso de vos ajudar a sair daí. Temos que arranjar uma solução –
disse-lhes eu, enquanto pensava onde é que o Cartolas estaria, até que
senti uma ligeira brisa de ar e ouço:
– Lembra-te que “Querer é Poder”, que Pilão unido é Pilão mais forte!
– Ouviram o que eu ouvi?! – perguntei eu aos meus amigos.
– Mas, o que é que havia para ouvir?! Não ouvimos nada. Deves ter
batido com a cabeça nalgum lado – troçaram de mim os meus amigos.
De facto, não dava para ver o Cartolas, mas eu sentia que ele estava
comigo e pensei no que ele me tinha dito. Então, ganhei força e gritei:
– CamaradasIV, digam comigo: “Querer é Poder” e nós queremos que
as paredes nos libertem! Prometemos não tirar nada do que faz parte da
história desta sala e respeitar a história do nosso Pilão:
PILÃO, NOSSA CASA,
TÃO RICA DE TRADIÇÃO,
É BELA E RIDENTE,
ASSIM CONTINUARÁ!V
Quando demos por nós, já estávamos sentados na sala de aula a
ouvir a professora de História, enquanto perguntávamos, entre dentes,
uns aos outros:
– Será que adormecemos e sonhámos durante o “furo” de Português
ou será que existe mesmo um tesouro de história e tradição no nosso Pilão?
Não tenho dúvidas de que o nosso Pilão é um tesouro de história e
tradição, mas, quanto ao resto, fica a dúvida por esclarecer.
Até à próxima aventura…
I Barretina é uma espécie de chapéu, rígido e alto com um penacho na parte superior,
que faz parte da nossa farda de cerimónia e que é o símbolo mais importante da
nossa escola que é o Instituto dos Pupilos do Exército (I.P.E).
II 1911é o ano de fundação do I.P.E..
III Pilão é o nome que internamente damos à nossa escola (I.P.E).
IV Camarada é o nome pelo qual tratamos os amigos na nossa escola (I.P.E.).
V Excerto da canção “Pilão Nossa Casa” que faz parte do reportório principal do I.P.E..

Maria Miguel Lascasas Andrade, 5º B
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Quadros

2.º Período – Ensino Básico - 2.º Ciclo
Turma

N.º

Nome
QH

06/15

5.ºA

5.ºB

6.ºA

6.ºB

Distintivos
de Mérito

Quadros
QMAL

QMAMF

DMO

DMP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

Omar Djá

DMDP
X

132/15

Ânia Pinheiro

X

285/15

Francisco Cabral

X

293/15

Miguel Soeiro

310/15

Guilherme Santos

1005/15

Maria Mendes

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51/15

Vicente Pires

122/15

Edgar Bolas

170/15

João Tikhikh

479/15

Leonor Fernandes

586/15

Luís Monteiro

X

573/15

Rúben Roque

X

X

X
X

X

X

X

X

X

1205/15

Maria Andrade

X

X

X

38/14

Gustavo Zacarias

X

X

X

X

X

39/14

Afonso Oliveira

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100/14

Dilan Dias

140/14

Luís Palma

172/14

Isabel Abrantes

348/14

Miguel Almeida

594/14

Madalena Branco

36/14

Lucas Cayolla

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

93/14

Catarina Afonso

204/14

Gabriel Simões

X

234/14

Luís Campos

X

329/14

Guilherme Correia

X

478/14

Alexandra Mogas

516/14

Nuno Silva

537/14

Rafael Frade

1505/14

Bruna Marques

X

X

X

X

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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Quadros

2.º Período – Ensino Básico - 3.º Ciclo
Turma

N.º

QH

7.ºA

7.ºB

8.ºA

8.ºB

Distintivos
de Mérito

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

46/13

Diogo Carmo

X

145/13

Renato Mateus

X

177/13

João Mariz

436/14

Henrique Gil

1007/13

Juliana Amaro

1089/13

Maria Gião

25/13

Duarte Vieira

58/15

Francisco Gomes

216/13

Henrique Simões

224/13

Salvador Conde

288/13

Telmo Costa

324/13

José Ribeiro

382/13

Beatriz Almeida

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Guilherme Dinis

X
X

1034/13

Filipa Araújo

88/12

Afonso Carvalho

X
X

X

X

273/12

Ilídio Francisco

X

290/14

João Mesquita

X

349/12

Rafael Costa

368/12

Emanuel Fernandes

X

416/12

Rodrigo Fernandes

X

X

X

X

538/12

Guilherme Bolas

1402/14

Inês Mota

151/12

Diogo Rebelo

X

227/15

Mário Mendes

X

272/12

Gonçalo Fonseca

340/15

Tomás Bauwens

567/15

Ivana Pires
Guilherme Oliveira

DMDP

X

Sofia Silva

Ana Jorge

DMDO

X

527/13

579/12

DMP

X

437/13

1017/12

DMO

Distintivos de
Mérito Desportivo

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
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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Quadros

2.º Período – Ensino Básico - 3.º Ciclo e Secundário
Turma

N.º

QH

9.ºA

9.ºB

10.ºA

10.ºB

Distintivos
de Mérito

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

DMO

DMP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

DMDP

5/11

Frederico Nogueira

X

86/11

Catarina Moura

X

X

165/13

David Cardiga

X

X

171/13

Kevin Vidigal

279/11

Diogo Paulo

338/14

João Carvalho

8/11

Carlos Henriques

102/13

Frederico Oliveira

X

154/13

Gonçalo Paulo

X

235/14

João Bento

2/10

Mariana Baptista

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

4/10

David Barroso

62/15

Bernardo Ferreira

X

87/10

Rafael Branco

156/15

Daniel Afonso

X

213/12

Francisco Marques

X

543/10

Iúri Silva

195/13

Figueiredo

233/15

Stelavich Carrinho

237/15

Fábio Nunes

396/15

Mariana Machado

452/14

Pedro Pereira

489/15

Diogo Rodrigues

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

735/14

David Amaral

X

X

X

X

1033/15

Jéssica Inês

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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Quadros

2.º Período – Ensino Básico - 3.º Ciclo e Secundário
Turma

N.º

QH

10.ºC

11.ºA1

11.º B

12.ºA1

12.ºA2
12.ºA3
12.ºB

Distintivos
de Mérito

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

DMO

DMP

X

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

DMDP

5/11

Frederico Nogueira

249/15

José Carvalho

X

425/15

Pedro Melo

X

275/14

Gaião

X

451/10

Azevedo

X

193/13

Leitão

X

61/12

David Lima

104/08

Fábio Carvalho

X

149/09

Joel Salvador

X

214/12

Walter Godinho

X

422/14

Daniela Marques

X

X

X

1025/14

Matilde Figueiredo

X

X

X

137/13

Pedro Afonso

X

167/11

Daniel Vlas

X

255/13

Luis Canarias

1011/12

Rita Esteves

281/13

Leonardo Braz

1248/12

Bogdan Herashchenko

24/11

Manuel Medeiros

1408/12

Bruno Correia

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

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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Distintivos de Mérito
1ª Companhia | 2º Período 2015/2016
OURO

293/15
Miguel
Soeiro

479/15
Leonor
Fernandes

537/14
Rafael
Frade

1005/15
Maria
Mendes

1205/15
Maria
Andrade

PRATA

36/14
Lucas
Cayolla

38/14
Gustavo
Zacarias

93/14
Catarina
Afonso
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39/14
Afonso
Oliveira

100/14
Dilan
Dias

51/15
Vicente
Pires

478/14
Alexandra
Mogas

Escritos
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Distintivos de Mérito
2ª Companhia | 2º Período 2015/2016
OURO

177/13
288/13
João Mariz Telmo Costa

PRATA

88/12
Afonso
Carvalho

165/13
David
Cardiga

216/13
Henrique
Simões

349/12
579/12
Rafael Costa Guilherme
Oliveira

272/12
Gonçalo
Fonseca

1402/14
Inês Mota
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Distintivos de Mérito
3ª Companhia | 2º Período 2015/2016
OURO

396/15
Mariana Machado

PRATA

24/11
Manuel
Medeiros

233/11
Stelavich
Carrinho

2/10
Mariana
Baptista

543/10
Iuri Silva

4/10
David Barroso

87/10
Rafael Branco

1025/14
Matilde
Figueiredo

167/11
Daniel Vlas

249/15
735/14
422/14
José Carvalho David Amaral Daniela Marques
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1033/15
Jéssica Inês

Escritos

INSTITUTO DOS PUPILOS DE EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Desportivo
1ª Companhia | 2º Período 2015/2016

PRATA

06/15
Omar Djá

38/14
Gustavo
Zacarias

39/14
Afonso
Oliveira

36/14
Lucas Cayolla

516/14
Nuno Silva

594/14
Madalena
Branco
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Distintivos de Mérito Desportivo
2ª Companhia | 2º Período 2015/2016
OURO

145/14
Renato Mateus

288/13
Telmo Costa

324/13
José Ribeiro

5/11
Frederico
Nogueira

PRATA

177/13
João Mariz

1007/13
Juliana
Amaro

1089/13
Maria Gião

216/13
Henrique
Simões

88/12
Afonso
Carvalho

538/12
Guilherme
Bolas

340/15
Tomás
Bauwens

165/13
David
Cardiga

279/11
Diogo Paulo

338/14
João
Carvalho

102/13
Frederico
Oliveira

154/13
Gonçalo
Paulo

235/14
João Bento
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Escritos

DICAS, DICAS, DICAS…
A escola é muito mais do que o local onde podes aprender as várias matérias das disciplinas,
em que tens muitas obrigações e deveres.

O

IPE, a tua escola, é também um sítio onde podes conhecer
coisas que te ajudam no dia a dia. Os professores procuram
dar-te ferramentas úteis para que possas superar as tuas
dificuldades.
Nesse sentido, sendo esta revista um excelente veículo para transmitir mensagens, deixo-te um conjunto de DICAS úteis que podes
utilizar para teres uma vida saudável, boas notas e realizares um bom
treino de musculação.
Lê e vê como é fácil… Basta querer… e “QUERER É PODER!”

10 Dicas para uma vida mais saudável
1. Comer é divertido... Aprecia a tua alimentação;
2. O pequeno-almoço é uma refeição muito importante;
3. Come alimentos variados, a variedade é a receita para a saúde;
4. Baseia a tua alimentação em hidratos de carbono;
5. Come frutos e produtos hortícolas em cada refeição e nos
lanches;
6. D
 emasiada quantidade de gordura saturada não é bom para a
tua saúde;
7. Come regularmente e escolhe uma grande variedade de lanches;
8. Bebe bastantes líquidos (água ou sumos naturais);
9. Escova os dentes pelo menos duas vezes por dia;
10. Mexe-te! Faz atividade física todos os dias.
Segue estas 10 dicas… Vão ajudar-te a manter a forma e a saúde.

É tão fácil como andar de bicicleta!
1. Comer é divertido... Aprecia a tua alimentação
Partilhar uma refeição com a família e amigos em casa ou na escola é uma ótima maneira de desfrutar dos alimentos. É divertido ver
a escolha de alimentos das outras pessoas.
2. O pequeno-almoço é uma refeição muito importante
Depois de uma noite de sono, os níveis de energia estão baixos.
Então, quer estejas em aulas ou no fim de semana, começa o dia com
um bom pequeno-almoço: Pão ou torradas ou cereais com leite, fruta
ou iogurte.
3. Come alimentos variados, a variedade é a receita
para a saúde
Por dia, necessitas de mais de 40 tipos diferentes de nutrientes (tais
como vitaminas e minerais) para uma boa saúde. Na verdade, não há
alimentos bons nem maus, por isso não precisas eliminar os alimentos
de que gostas. A melhor maneira de se ter a certeza que se obtém o
equilíbrio certo é comer uma ampla variedade de alimentos em cada dia.
4. Baseia a tua alimentação em hidratos de carbono
Cerca de metade das calorias da tua alimentação devem vir de
alimentos ricos em hidratos de carbono, como cereais, arroz, massa,
batata e pão, por isso, é uma boa ideia incluir pelo menos um deles
em cada refeição. Experimenta pão integral.
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5. Come frutos e produtos hortícolas em cada refeição
e nos lanches!
Os frutos e os produtos hortícolas estão entre os alimentos mais
importantes no fornecimento de muitas vitaminas, minerais e fibras.
Por exemplo, um copo de sumo de fruta ao pequeno-almoço, talvez
uma maçã e uma banana como lanches e dois tipos de produtos
hortícolas nas refeições principais.
6. Cuidado com as gorduras!
Comer muitos alimentos ricos em gorduras (como batatas fritas,
carnes fritas e enchidos, tortas e bolos), pode não ser muito bom para
o teu organismo. Além disso, não abuses dos produtos para barrar,
tais como a manteiga e as margarinas.
7. Come regularmente e escolhe uma grande variedade
de lanches
Os lanches podem preencher as lacunas, mas não devem funcionar como substitutos das refeições principais, apenas como extras. Há
diversos tipos de lanches disponíveis. Podes optar por iogurte, alguns
frutos frescos ou secos sem sal, tiras de produtos hortícolas como cenoura e aipo, bolachas de arroz ou talvez uma fatia de bolo de frutos
secos ou de pão com queijo.
8. Bebe bastantes líquidos
Sabias que mais de metade do teu peso é apenas água? Portanto,
para além de forneceres ao teu corpo todos os alimentos de que
necessitas, precisas de pelo menos 5 copos de líquidos por dia. É
particularmente importante beber em abundância se o tempo estiver
muito quente ou se tiveres feito muito exercício. A água é ótima. Os
sumos de fruta, chás, leite e outras bebidas podem ser ocasionalmente boas alternativas.
9. Escova os dentes pelo menos duas vezes por dia
Comer alimentos ricos em açúcar ou amidos muitas vezes durante o dia pode contribuir para o aparecimento de cáries. A melhor
maneira de manteres um sorriso bonito é escovar os dentes duas
vezes ao dia com uma pasta dentífrica com flúor. Além disso, após
escovares os dentes antes de dormir, não comas nem bebas mais
nada, apenas água!
10. Mexe-te! Faz atividade física todos os dias
Assim como uma bicicleta pode ficar enferrujada se não for utilizada durante algum tempo, os nossos músculos e os ossos também
devem manter-se em movimento. A atividade física é necessária para
manter o coração saudável e os ossos fortes e pode também ser uma
boa diversão e convívio.

10 Dicas para estudares e conseguires
boas notas
Estamos na reta final do ano letivo, mas ainda faltam os exames
nacionais.
Para conseguires boas notas é importante estudares. Mas, se és
daqueles que passas horas a estudar e, quando chegas ao final, parece que não aprendeste nada… vou-te dar umas dicas poderosas
que te vão ajudar a aumentar significativamente a tua aprendizagem,
melhorando a tua concentração e memorização.
Inclui algumas destas dicas nos teus estudos e vais sentir uma
grande diferença na hora de aprender.
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1. Ensina outras pessoas;
2. Descobre qual teu horário de maior produtividade nos estudos;
3. Pratica o que aprendeste;
Dica prática: Resolve questões de provas antigas.
4. Cria objetivos definidos para estudar e aprender;
5. Faz atividade física;
6. Toma um banho para relaxar;
7. Evita o stress, porque prejudica a tua aprendizagem;
8. Sê persistente nos teus estudos. Não desistas…
Dica prática: Estuda todos os dias.
9. Estuda em grupo;
10. Escreve o que estudas para aprenderes mais facilmente.

10 Dicas para o teu treino de musculação
1. Conhece o teu corpo e cria objetivos:
Faz uma avaliação física com o teu professor, analisa a tua composição corporal, pensa num objetivo.
Alimenta-te corretamente, treina e sente os resultados. Treina de
forma segura, eficaz e acima de tudo, mantém-te natural.
2. Aquece bem:
O aquecimento melhora a flexibilidade e aumenta a síntese de
proteínas, além de ajudar a prevenir lesões.
Dica: 10 minutos de aquecimento geral.
3. Supera os teus limites:
Realiza alguns treinos em pirâmide.
Inicia uma série com menos carga e mais repetições e vai aumen-
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! ! !
!
! ! ! tando a carga e reduzindo as repetições.
!

! ! ! 4. Varia os exercícios:
! Embora o teu de treino deva ter como base exercícios clássicos
! ! ! para ganho de massa muscular, as variações de ângulo e posição
!corporal podem ser alteradas para atingir os músculos de maneira
! ! ! diferente e, finalmente, confundir o grupo muscular alvo.
!
! ! ! 5. Treino invertido:
! É uma técnica muito simples que faz a musculatura sair da rotina
programada, gera uma espécie de confusão muscular. Começa pelo
último exercício e termina com o primeiro.

6. Diminui os intervalos de descanso:
Descansa um máximo de 60 a 90 segundos entre as séries.
Irás reduzir o volume de treino e aumentar a intensidade.
Faz exercícios de alongamento durante o período de repouso, para
relaxar e promover o fluxo sanguíneo para o músculo.
7. Vai alterando cada período de treino:
O segredo para ter ganhos sustentáveis é alternar períodos de aumento progressivo de sobrecarga com períodos de cargas mais leves
para recuperação. A cada semana de treino intensivo, faz um pequeno ajuste na carga e no volume.
8. Programa-te:
Após meses a realizar treinos no limite, é interessante um período

curto para recuperar a tensão nos tendões, ligamentos, articulações,
músculos e sistema nervoso. Isso faz com que voltes com mais disposição e condições para superar ainda mais os teus limites, sem riscos
de lesões, evitando o “overtraining”.
9 – Foca-te no resultado:
Os teus ganhos dependem do esforço e de uma série de outros
fatores.
Genética, raça, alimentação, disponibilidade de tempo para o treino, qualidade dos equipamentos e dos profissionais que te acompanham, bem como os anos dedicados à atividade física.
10 – Faz mudanças nos treinos:
Fazer mudanças nas dietas e no descanso são ideais para que a
estagnação não aconteça e o processo de evolução do corpo ocorra.
Deixo-te algumas técnicas que podem ser utilizadas para dares um
“choque” no corpo:
• Reduz os intervalos entre os exercícios
• Aumenta a carga na última série
• Troca a ordem de execução dos exercícios
• Combina exercícios de grupos musculares diferentes
• Faz treinos mais compactos (mais intensidade e menos volume)

BONS TREINOS!
Prof. Pedro Fernandes.
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A Máquina do Beijo
1.
Que frio é o momento
Que escapa à minha razão?
É o gelo do tormento
Ou o vazio da solidão?

3.
Passo de leve meus olhos na silhueta vagarosa tua,
Levezinho inspirando em segredo esse escondido perfume,
Corporizando em mim a suavidade desse teu dom,
Como poema inacabado que não consigo declamar,
Como beijo por mim roubado, na naturalidade desse fugaz teu
olhar.

Cai o figo da macieira
Cai a neve no verão
Caio eu a noite inteira
No profundo desta imensidão.

E a sombra da tua sombra a minha sombra assombrou,
Escapa de levezinho esse beijo ao teu perfume deixado,

E aos deuses rezo
Neste alegre lamentar
Que no teu calor fique preso
Que preso no meu possas tu ficar.

Fica a sombra tua e minha,
Fica o sol fica a lua
Fica o poema inacabado...

	
  

	
  

2.
Trago inconstante em mim a batida do meu coração,
Trago constante assim a inconstância duma certa ilusão.
É neste incerto sentir, que se solta a certeza da minha prisão.
É essência, é silhueta, é esse teu deambular.
Que tolda o traço do meu ser,
que me turva a vista,
que encarcera a simplicidade do meu pensar.
E passo assim esta noite
Aprisionando-te no meu lamento,
Libertando de mim essa doce ilimitação.
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4.
Quando longe passas
Levando contigo este meu secreto sentir,
e ao vento amordaças a percepção e o desejo,
Engolindo no espaço que te circunda os olhares que te cobiçam
as formas,
vergando as folhas e sombras da natureza que se unem para te
mirarem.
Ondulas tuas pernas puxando a graciosidade desse fino movimento, que se captura pela imensidão de um piscar.
Retortas o espaço que te abraça, libertando uma maresia que teima em não me largar.
Aprisionando-me neste arco reflexo do qual não consigo fugir,
do qual não consigo nem quero sair.
5.
Passa o tempo por nós
Sem por nós passar
É o teu beijo que de mim foge
Ou sou eu que o não consigo apanhar?
Inquieto é o meu desejo
Na inquietude deste frenesim
Fujo eu desse beijo
Ou são teus lábios que fogem de mim?
São assim as minhas horas

	
   Neste incerto constante sentir

Sem promessas sem demoras
Apenas com esse beijo a fugir.
jb/tc
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A Olaria de S. Domingos de Benfica

O

ntem fui visitar a Olaria, fui conhecer a nova fornada, e que
linda fornada…
Estavam muito bem formados à espera de conhecerem
os padrinhos e serem apresentados aos mestres oleiros
que os vão amassar e transformar em belas peças de porcelana.
Confesso que me veio uma lágrima aos olhos, um barro mesmo
depois de ser transformado e cozido, de ter levado uns tombos na
vida, e já estar um pouco lascado… não é de ferro.
Foi há cinquenta e nove anos que, barro em bruto, entrei naquela olaria.
Os oleiros não eram meigos, faziam-nos levantar da cama às seis
da manhã, e às seis e meia já nos estavam a amassar na sala de
estudo… e no inverno aquilo custava à brava, a olaria era gelada
e desconfortável… O mestre oleiro, o senhor Alfredo, dizia que não
tinha dinheiro “pró aquecimento”.
Às sete e meia, lá ia a malta a correr para o refeitório. A ementa
era sempre a mesma: café com leite e uma carcaça com manteiga…
Foram dez anos a comer pão com manteiga e a beber café com leite… Odeio pão com manteiga e café com leite!
Em quinze minutos deglutíamos a primeira refeição e toca de correr para a formatura… A toque de caixa lá ia a malta a marchar, o Zé
das Porcas ao lado do pelotão obrigava a malta a marchar “à Pilão”,
pé lançado para a frente assentando a sola no chão com força para
ouvir a pedras vibrarem, o braço direito esticado à altura do ombro,
mão fechada… debaixo do braço esquerdo, e bem apertados contra o
corpo, os livros e os cadernos diários… é que a malta dormia e comia
na olaria de S. Domingos e era amassado na olaria da Estrada de
Benfica. O ritual era repetido para vir almoçar, para regressar às aulas
da tarde e para o regresso no fim do dia escolar.
Mas o dia não acabava aí… Seguia-se hora e meia de estudo assistido até às oito da noite… Saíamos a correr para o refeitório do mestre

Cuco… E depois do jantar e até às dez da noite era hora de recreio…
À “voz do clarim” a malta ia para a cama, e às dez e meia da noite
“tocava a silêncio”…
Era o meu toque preferido… Era o momento de recolhimento absoluto. Adoro ouvir o silêncio. Eram horas de dialogar com o meu
amigo Talhinhas…
Os mestres oleiros amassavam a malta oito horas por dia, de
segunda-feira às oito da manhã, até sábado às seis da tarde… Ao
domingo íamos ver o futebol à Luz ou a Alvalade onde tínhamos
entrada grátis.
Os barros que não se conseguiam moldar às exigências dos mestres oleiros e recebiam notas negativas eram recompensados com
umas horas de “estudo suplementar” ao sábado à tarde e no domingo de manhã, e só saíam da olaria uma vez por mês no chamado
“dia de saída geral”.
Se persistiam em não se deixar moldar, voltavam no ano seguinte
à estação inicial.
E agora perguntam os meus leitores… e o barro aguenta?
E eu respondo-vos: aguentam… aguentam… e os que não aguentam são rejeitados.
Eu aguentei dez anos, voltei duas vezes ao início da estação… claro
que não fizeram de mim uma grande peça, mas com os ensinamentos que recebi na Olaria de S. Domingos fui-me aperfeiçoando ao longo da vida… ainda não sou uma peça de porcelana tipo Vista Alegre,
mas sou razoavelmente perfeito para ser aceite pelos meus pares.
Manuel João Mourato Talhinhas
Coronel de Artilharia
Ex-aluno número 169/56, concluiu o Curso Técnico de
Viaturas Auto/Rodas e lagartas.
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A propósito do 30.º Congresso Anual
da Associação Portuguesa
de Professores de Inglês

T

eve lugar em Aveiro, nos dias 22, 23 e 24 de abril, mais um
memorável congresso da APPI, este ano sob o tema: Global
understanding-strategies for the classroom, e as professoras
de Inglês do Instituto dos Pupilos do Exército estiveram presentes, participando ativamente nos vários workshops, talks e lectures.
Cada encontro de professores é um momento de partilha de experiências, saberes, dúvidas, angústias, mas também ânimo renovado
e vontade de continuar ativo, atual, cooperante, guia e educador de
gerações que se sucedem.
A sessão de abertura colocou-nos desde logo uma questão pertinente: “What do you want your students to remember about your
class (in twenty years time)? A resposta não é simples nem rápida,
mas lembra-nos caminhos que um dia decidimos seguir, práticas letivas que usámos ou teimamos em usar, tomadas de consciência de
fazer diferente, enfim, não foi fácil responder. Foram ouvidas várias
opiniões, e se algo fez eco nos nossos corações de professores, que
tendem a ser um pouco maiores do que a maioria, é que gostamos
de pensar que somos lembrados como alguém que marcou a vida dos
seus alunos de forma positiva, quando se recordam de uma música
que um dia ouviram na aula de inglês e que despertou neles a consciência cívica para um problema ambiental, que foi a falar Inglês que
descobriram um talento nato para as línguas, que foi em contexto de
sala de aula que por exemplo “conheceram” a Austrália e a sua cultura, que o relativismo cultural e a tolerância foram os temas do seu
primeiro debate sério, que a timidez da primeira apresentação oral foi
superada por insistência nossa para que o fizessem a cada tema, e
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tantas outras memórias boas, mas sobretudo pelo envolvimento de
professores e alunos de forma comprometida e global na aprendizagem da Língua e da Cultura Inglesa.
Neste congresso foi dado especial enfoque à necessidade de envolver os alunos, de uma forma mais dinâmica e ativa na realização
das atividades em sala de aula. Foram apresentadas estratégias que
permitem ao aluno, por exemplo, levantar-se na aula, exprimir-se e
trocar ideias de uma forma mais autónoma. Foram sobretudo estas
novas ideias para a aprendizagem gobal e a grande abertura e humildade dos oradores face ao seu excelente trabalho, o que mais nos
preencheu e nos deu força para continuar.
Mas o que mais acrescentámos? Acrescentámos ao ensino do Inglês a promessa que nos trouxe a Internet, que está longe de ser
cumprida: uma nova modalidade de ensino; o ensino a distância.
Todos sabemos que temos a rádio, a televisão mas também outras tecnologias, incluindo os sistemas tutoriais inteligentes e outros
sistemas da Inteligência Artificial. Mas, colocam-se as seguintes questões: será finalmente possível uma verdadeira rutura relativamente
ao paradigma tradicional da educação centrada na sala de aulas e no
professor, privilegiando a construção do saber? Em suma, o e-Learning estimula a autoaprendizagem, pelo que se insere no conceito de
educação ao longo da vida. É uma evolução necessária no contexto
educativo face aos requisitos da sociedade atual – uma sociedade da
informação, da aprendizagem e do conhecimento. E nós queremos
que os nossos alunos aprendam ao longo da vida.
No momento em que se amplia o conceito de ensino, o âmago da
questão passa a ser “o que é educar?” e “o que é educação?” Neste
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âmbito, aconselha-se aos mais incrédulos, mas interessados ou curiosos a conhecerem a abordagem de Paul Driver. Este professor, não
esteve presente no congresso, mas através de um dos congressistas
apresentou o seu trabalho inovador nesta área.
É imperiosa uma nova cultura da aprendizagem considerando a
conjunção de diversas mudanças sociais, tecnológicas e culturais. A
exigência de mudança não é apenas resultado da sociedade da informação, mas sobretudo da sociedade da aprendizagem. E é pelos nossos alunos que queremos essa mudança, porque é afinal pelos nossos
alunos que continuamos a acreditar na formação contínua. Queremos
estar na linha da frente na preparação de cidadãos completos, globais, capazes e confiantes, para que eles sintam e saibam que ser
um aluno português é também ser reconhecido como comunicador
fluente e proficiente de inglês, em qualquer contexto profissional,
cultural e social. A sua proficiência na língua inglesa poderá marcar a
diferença do lugar a ocupar num mundo cada vez mais competitivo
e globalizado. Que as aulas de Inglês os ajudem a ter confiança e a
acreditar que as ferramentas que colocamos ao seu dispor são das
mais úteis e atuais.
Nós, professoras, acreditamos que estes momentos de partilha de
experiências, com rigor, qualidade e profissionalismo, organizados há
já trinta anos pela Associação Portuguesa de Professores de Inglês,
marcam a diferença na nossa prática pedagógica e na forma como
queremos continuar a desenvolver o nosso trabalho e a preparar cidadãos globais, autónomos e úteis. Foi uma vivência humana única,
que nos enriqueceu pelos referenciais educativos apresentados e nos
proporcionou o estudo de todas as áreas de conteúdo importantes
na aprendizagem da língua inglesa, especialmente os processos de
operacionalização, mas sobretudo fez-nos aprender a estar mais próximas do mundo real, porque a natureza das coisas e da vida reside
basicamente em apre(e)nder o real, verdadeira alquimia!

Pub

A servir o concelho

Ana Tendeiro, Helena Gameiro, Rosa Ribeiro, Sofia Batista
Professoras de Inglês
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Conceção do Ensino e os seus
Desafios

A

crescente complexidade e diversidade das sociedades
atuais exige dos professores uma maior preparação profissional e autonomia para enfrentarem diferentes problemas e desafios. Os professores de hoje não podem
esquivar-se a esta realidade social, que é plural e cada vez mais
complexa. Devem ter uma boa formação teórica e prática, independentemente dos alunos para quem irão ensinar no futuro. Só
assim poderão ter uma leitura crítica da educação e das propostas
de mudança.
Savater, F. (2006, p.147) afirma que “a educação é tarefa de
sujeitos e a sua meta é formar também sujeitos, não objetos nem
mecanismos de precisão: daí que tenha por selo uma forte componente histórico-subjetiva, tanto em quem ministra como em quem
a recebe”.
Durkheim refere que “o homem que a educação deve plasmar
dentro de nós não é o homem tal como a natureza o criou, mas tal
como a sociedade quer que seja; e ela quere-o conforme o requeira
a sua economia interna. […] Portanto, uma vez que a escala de
valores muda forçosamente segundo as sociedades, a hierarquia
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em causa nunca permaneceu igual em dois momentos diferentes
de história. Ontem, era a valentia a primar, com todas as faculdades
que as virtudes militares acarretam; hoje em dia [Durkheim escreve
no final do século XIX], é o pensamento e a reflexão; amanhã, será
talvez, o refinamento do gosto e a sensibilidade perante as coisas
da arte. Desta maneira, tanto no presente como no passado, o nosso ideal pedagógico é, até aos pormenores mais ínfimos, obra da
sociedade.”
Este conceito torna-se difícil de definir, uma vez que varia de
pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. Está dependente
do contexto, dos momentos histórico-sociais e pessoais, dos valores
que a sociedade, o professor e os alunos atribuem à educação e está
ainda condicionado pelos fatores humanos, pedagógicos, científicos,
culturais e profissionais (Cunha 2008).
Este autor refere ainda que os professores, além de terem um
conhecimento da matéria de ensino e do currículo, precisam de ter
um conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o que vai permitir que o aluno se aproprie da matéria de ensino de forma eficaz,
impondo um cunho pessoal no ensino, abstendo-se em parte dos
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objetivos e comportamentos estandardizados.
Rink (1993) refere que um dos fatores que ajuda a melhorar
a atenção e a comunicação entre os agentes de ensino e os praticantes é a clareza da apresentação. A forma clara como o professor transmite a informação deve apoiar-se nas seguintes linhas
mestras: orientar o praticante para o objetivo da tarefa; dispor a
informação numa sequência lógica; apresentar exemplos corretos
e errados; personalizar a apresentação; repetir assuntos difíceis de
compreender; recorrer às experiências pessoais dos alunos; utilizar o
questionamento e apresentar a tarefa de forma dinâmica.
Rink (2003) aponta, ainda, para os elementos caraterizadores
da eficácia do docente: o tempo que dedicam a uma boa exercitação, a adequação da exercitação aos objetivos de aprendizagem e
a cada aluno, o sucesso obtido por eles e o nível de processamento
cognitivo na realização das tarefas, a coordenação entre os sistemas de ecologia da aula (instrução, gestão e socialização do aluno)
criando um ambiente propício à aprendizagem, a eficácia da comunicação através da forma como apresenta as tarefas, a explicação,
a demonstração e a utilização de palavras-chave, a qualidade do
feedback e um bom desenvolvimento do conteúdo. A eficácia é um
elemento fundamental para se trabalhar o “Bom Professor”, uma
vez que tem um papel fundamental na preparação e transmissão do
conhecimento, que por sua vez é refletida na qualidade e aquisição
desse conhecimento pelos alunos, que está diretamente ligada à
aprendizagem.
Um “Bom Professor” é ainda aquele que consegue criar um
ambiente afetivo entre professor/aluno e aluno/professor, influenciando variáveis como a motivação, coesão dos grupos, gestão de
conflitos e emoções, o empenho, a participação, a competitividade
e o desenvolvimento pessoal e social (Rosado & Ferreira, 2011).
Neste sentido, estes autores (p.192) afirmam que uma dimensão de
paixão e de motivação é importante no plano de ação do professor.
Acrescentam ainda que “a convicção e a paixão dos professores, e

o seu entusiasmo podem constituir uma arma negocial poderosa,
já que essa energia pode fazer prevalecer a sua própria agenda,
afetando a dos seus alunos”.
Segundo Siedentop (2000), o pior que acontece na docência é
observar professores que sabem como ensinar bem, mas não estão
motivados para tal.
Sabe-se ainda que um “Bom Professor” é aquele que não se
limita a trabalhar apenas as capacidades cognitivas e motoras, mas
também as competências relacionadas com a cidadania. Trabalha a
responsabilidade, a autonomia, o fair-play, a cooperação, a motivação, o empenho, a superação, preparando-os, assim, para as adversidades sociais. Deve possibilitar a aprendizagem de diferentes conhecimentos, contemplando três dimensões: procedimental (saber
fazer), conceitual (saber sobre) e atitudinal (saber ser).
Além de tudo isto, o professor deve estar em constante atualização e consequente evolução, reinventando as suas práticas e
métodos, por forma a maximizar a qualidade do ensino-aprendizagem, superando os seus pontos mais vulneráveis. Como refere
Cunha (2008), a competência não é necessariamente proporcional
aos anos de prática, nem o melhoramento do ensino se processa
automaticamente. Todos os professores têm de atualizar os seus
métodos e as suas técnicas, bem como procederem a uma séria
autoavaliação, pois só a prática isolada do ensino não garante a
evolução.
Assim, devemos “compreender que ensinar consiste num processo de desenvolvimento que se desenrola ao longo de toda a
vida, durante o qual se vai gradualmente descobrindo um estilo
próprio, mediante a reflexão e pesquisa critica” (Monteiro e Monteiro, 1996, p.14).
Tiago Selas
Asp Oficial
Mestre em Ensino da Educação Física
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Diabetes

O

que é?
As células utilizam a glicose (açúcar) como fonte de
energia, no entanto para que a glicose seja capaz de entrar
para as células, ela precisa de insulina. Num organismo
saudável, a insulina é produzida em quantidades suficientes face à
quantidade de glicose em circulação. Por exemplo, após uma refeição
completa, os níveis de glicemia (quantidade de glicose no sangue)
aumentam, o que leva o pâncreas a libertar insulina para que a glicose possa entrar nas células e ser utilizada como energia. A diabetes é
uma doença que ocorre em alguns casos devido à insuficiente produção de insulina pelo organismo, noutros casos à insuficiente ação da
insulina e, frequentemente, à combinação destes dois fatores.

medida que o tempo passa, o organismo vai tendo maior dificuldade
em compensar este desequilíbrio e os níveis de glicose sobem. Tem
como principais fatores de risco a obesidade, o sedentarismo e a predisposição genética.
A Diabetes Gestacional é a que ocorre durante a gravidez. Esta
forma de diabetes surge em grávidas que não tinham Diabetes antes
da gravidez e, habitualmente, desaparece quando esta termina.
Valores de referência (Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal):

Que tipos de diabetes existem?
• Diabetes Tipo 1 - Diabetes Gestacional
• Diabetes Tipo 2 - Outros tipos de Diabetes
A Diabetes Tipo 1 (Diabetes Insulino-Dependente), atinge na
maioria das vezes crianças ou jovens, podendo também aparecer em
adultos/idosos.
As células do pâncreas deixam de produzir insulina pois existe uma
destruição maciça destas células, ou seja, a falta de insulina e não
está diretamente relacionada com hábitos de vida ou de alimentação
errados. As pessoas com este tipo de Diabetes necessitam de terapêutica com insulina para toda a vida porque o pâncreas deixou de a
poder fabricar.
A Diabetes Tipo 2 é o tipo mais comum de Diabetes. A grande
maioria dos adultos com Diabetes após os 35 anos é do tipo 2. É
causada por um desequilíbrio no metabolismo da insulina. Existe um
défice e resistência à insulina, sendo necessária uma maior quantidade de insulina para a mesma quantidade de glicose no sangue. À
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Hiperglicemia
Ao aumento excessivo da glicose no sangue, chama-se Hiperglicemia. O açúcar elevado vai provocando os seus estragos mesmo
sem se dar por isso sendo essa a razão pela qual, às vezes, já podem
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existir complicações (nos olhos, por exemplo) quando se descobre a
diabetes.
Hipoglicemia
A hipoglicemia geralmente ocorre em diabéticos que utilizam fármacos para controlar a doença, sejam eles insulina ou antidiabéticos
orais. Esta condição pode acontecer essencialmente por três motivos:
toma excessiva/incorreta da medicação, jejum prolongado e exercício
físico inadequado.
Os níveis de açúcar no sangue não devem estar abaixo dos 70mg/
dl. Se toma medicamentos para controlar a Diabetes é necessário ter
muita atenção com a alimentação para que os níveis de açúcar não
desçam demasiado.
Sintomas
Quando a glicemia está muito elevada, podem existir sintomas
como:

em 2 ocasiões separadas de curto espaço de tempo
Quando a glicemia está muito baixa, podem existir sintomas como:

Diagnóstico:
O diagnóstico é feito através dos sintomas que a pessoa manifesta e é confirmado por análises de sangue com valores de açúcar
aumentados (hiperglicemia) e açúcar na urina (glicosúria). Pode ser
uma pessoa com Diabetes se:
- Tiver uma glicemia ocasional de 200 mg/dl* ou superior com
sintomas.
- Tiver uma glicemia em jejum (8 horas) de 126 mg/dl ou superior

Prevenção:
Embora a Diabetes não tenha cura, um bom controlo da glicemia
vai permitir que tenha uma vida perfeitamente normal e saudável.
A prevenção e o controlo da Diabetes envolvem cinco pontos importantes: conhecer bem a Diabetes, adotar uma alimentação saudável
e equilibrada, praticar exercício físico de forma regular, controlar periodicamente os níveis de glicemia no sangue e tomar a medicação
quando prescrita pelo médico.
Alimentação:
Para ajudar a controlar os fatores de risco e complementar o tratamento recomenda-se uma alimentação variada, com redução da
ingestão de gorduras, sal, fritos e pratos com molhos gordurosos e
aumento da ingestão de fibras. Deve incluir as porções corretas de
nutrientes e de vitaminas e hidratos de carbono. A roda dos alimentos
indica-nos quantas porções de cada grupo devemos ingerir, no entanto essas porções devem ter em conta fatores como a constituição
física da pessoa e o seu nível de atividade física.
É importante que a ingestão dos alimentos seja fracionada, isto é,
que faça pequenas refeições ao longo do dia. O recomendado é entre
5 e 6 refeições diárias. A medicação será muito mais eficaz se a pessoa tiver forma de aprender a melhorar os seus hábitos alimentares.
1.º Sarg Vilhena, enfermeiro IPE
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FITESCOLA

O

s professores de Educação Física do IPE participaram numa
Sessão de Sensibilização sobre a plataforma FITescola, no
passado dia 7 de abril, que teve lugar na Faculdade de
Motricidade Humana.

O que é a FITescola? Consiste numa plataforma online de avaliação da aptidão física dos alunos e de promoção de estilos de vida
saudáveis.
É um recurso educativo que deverá ser usado nas escolas a nível
nacional, a partir do próximo ano letivo (2016-17), a fim de monitorizar a aptidão física dos alunos do Ensino Básico e Secundário.
A Plataforma FITescola foi concebida e desenvolvida pela Faculdade de Motricidade Humana como uma linha direta de apoio aos
professores de Educação Física, alunos e seus encarregados de educação, proporcionando deste modo aconselhamento, materiais de informação para alunos, pais e professores e ainda formação específica
contínua para professores de Educação Física.

como, seguir o seu percurso desportivo, através do histórico, que é
possível criar, sobre a sua participação desportiva no âmbito do Desporto Escolar e, por fim, obter um certificado.
A plataforma FITescola dispõe também de um conjunto diversificado de recursos interativos que foram concebidos para o processo
educativo da atividade física, da aptidão física, da alimentação e da
regularização do sono, visando alterar comportamentos sedentários.
Esta vasta informação é recebida através de relatórios individualizados que são passíveis de ser gerados para cada temática.
A equipa FITescola adverte-nos para o seguinte:
“A informação gerada por esta plataforma e a sua monitorização
ao longo do tempo são muito relevantes para o sistema educativo,
pelo facto de comportarem muitos elementos operacionais e interativos para a qualidade do ensino e para o sucesso educativo, sempre
em função de uma nação com mais jovens preferencialmente ativos
e saudáveis, com impacto no bem-estar diário e na economia da
saúde.”

Esta ferramenta pedagógica tem como finalidade diagnosticar a
aptidão física de cada aluno e da população escolar e também incentivar os alunos para a prática de atividade física adequada.

Para mais informações, será importante acedermos online ao site
fitescola.dge.mec.pt.

Acedendo à plataforma, os alunos poderão monitorizar a sua atividade física e a sua aptidão física, ao longo do trajeto escolar, bem

A professora de Educação Física
Irma Pinheiro
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O mundo está a mudar e a sala de aula também

Sala de aula 3.0

Já alguma vez ouviu falar de consultores de eficiência, chefs de comida 3D, agricultores urbanos,
psicólogos e terapeutas de plantas, especialistas em nano-armas, designers de avatares
ou nanomédicos? É provável que não porque estas são profissões que ainda não existem mas
que poderão empregar milhões de pessoas dentro de duas décadas.

N

um artigo recente, Thomas Frey, diretor-executivo do Da
Vinci Institute, revelou que fruto do elevado progresso tecnológico, até 2030 mais de dois milhões de empregos vão
desaparecer, dando lugar a novas ocupações. A título de
exemplo, os drones ou os automóveis sem condutor irão criar novos
especialistas em tráfego aéreo de veículos não tripulados ou designers de viaturas autónomas.
Perante tão grande transformação, o papel dos agentes educativos, sobretudo dos professores, é, mais do que nunca, crucial. Para
além da transmissão de conhecimentos, cabe-lhes, cada vez mais,
proporcionar às futuras gerações capacidades adequadas ao século
XXI.
E, de facto, ao longo dos últimos anos, tem sido preocupação dos
docentes promoverem atividades que envolvam os mais novos nas
competências do futuro, promovendo a colaboração entre pares, a
capacidade de autorregulação, a inovação e resolução de problemas
reais, o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e nas
competências de comunicação (ITL Research). Têm sido, aliás, apostas
e, este ano, juntamente com a professora de Ciências Naturias, Maria Alexandra Gonçalves desafiámo-nos a promover atividades que
fossem ao encontro destes objetivos. Daí nasceu o projeto “xTreme
Classroom”: uma vertente curricular em que, no fundo, levamos a sala
de aula a um nível seguinte. Através do uso de tecnologias, como internet, computadores ou programação, desenvolvemos um conjunto
de atividades em que cabe ao professor orientar o trabalho dos alunos na sala de aula, dando-lhes um feedback da evolução das tarefas,
incutindo-lhes a discussão em grupo.
Em Matemática, por exemplo, fazemos o uso de aplicações como
o Geogebra, App´s interativas, entre outros ambientes. Pretende-se,
através da manipulação destes softwares interativos, que eles sejam
capazes de desenvolver e ter o prazer em descobrir mais sobre a nova
tecnologia. Em simultâneo, o docente que acompanha os diferentes
grupos de trabalho lança sugestões de melhoria e eventuais correções.
Algo que também tem suscitado muito a curiosidade dos mais
jovens, tem sido o OneNote, um bloco de notas digital. Esta aplica-

ção mantém as aulas estruturadas e organizadas por separadores e
páginas, informação que é acessível aos alunos e onde o professor, a
partir do seu computador ou tablet, pode efetuar correções e emitir
alertas à turma em tempo real. Desta forma, o feedback é imediato
e os alunos vêem as suas sugestões de melhorias. Para além disso,
este projeto integrou a programação no processo de ensino e aprendizagem, onde dá a possibilidade aos educandos, através de jogos, de
desenvolverem o seu raciocínio lógico e dedutivo, resolverem problemas e, acima de tudo, gostarem de trabalhar em equipa.
Em Ciências Naturais, Maria Alexandra Gonçalves, adaptou igualmente a tecnologia ao trabalho escolar. Recorre, por exemplo, ao
Skype in the Classroom. Basta uma câmara de vídeo, colunas de som,
computador e ligação à internet. O intuito é desmistificar o conceito
de sala de aula, propondo que ela se abra ao exterior, ultrapassando
fronteiras. Já houve aulas em que, sem sair da escola, as crianças
puderam entrevistar técnicos do Jardim Zoológico de Lisboa sobre animais em vias de extinção. É que, além de terem de formular questões
e pesquisarem sobre o tema, eles acabam por desenvolver capacidades comunicativas e de diálogo.
É um trabalho inovador e que foi reconhecido, recentemente, pela
Microsoft, com o prémio Expert Educator 2016. É, portanto, com imenso orgulho que alcançamos este pequeno estatuto que, além de valorizar o nosso empenho e dedicação, concede ao Instituto Pupilos do
Exército (IPE) um grau superior ao seu ensino.
José Marques
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A importância das palavras-passe no mundo digital
Atualmente, e na maioria das aplicações e serviços digitais, cada vez mais temos de nos registar e
criar não só um nome de utilizador, mas também uma palavra-passe ou senha de acesso. Já alguma vez
contabilizou em quantos sites ou aplicações está registado?

E

ste artigo pretende, de uma forma simples, explicar a importância de utilizarmos uma palavra-passe, de não a partilharmos com ninguém e dos cuidados a ter para garantir
esta confidencialidade.

Para que serve este “par” nome de utilizador/palavra-passe?
A resposta é simples e fácil de perceber: para garantir ou certificar que a pessoa em questão é a responsável pelo acesso ao
serviço ou aplicação. As palavras-passe funcionam como a primeira linha de defesa contra acesso não autorizado aos seus dados ou
aos dados da sua organização ou instituição.
Responsável pelo acesso, o que quer isto dizer? Então
e se descobrirem a minha senha e entrarem de forma
indevida? Que culpa tenho eu?
Ora bem, pode não ter culpa nenhuma e ser uma falha de segurança da própria aplicação, mas também pode dar-se o caso de
não ter sido suficientemente cauteloso a escolher ou a “esconder”
a sua palavra-passe, ou mesmo no pior dos casos, nem ter definido uma palavra-passe.
Para perceber melhor, vamos fazer várias analogias. Imagine
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que sai de casa e deixou a porta aberta! Sente alguma responsabilidade no caso da sua casa ser assaltada?
E se deixou a chave na porta? E se a deixou debaixo do tapete?
E se a deu a guardar a uma pessoa conhecida?
Todas estas situações podem ser relacionadas com as palavras-passe. Ora vejamos, deixar a porta aberta é praticamente o mesmo que não definir nenhuma palavra-passe. Qualquer pessoa que
saiba onde mora (o seu nome de utilizador) poderá entrar em sua
casa (na aplicação).
Deixar a chave na porta, pode ser associado ao facto de deixar
a sua senha gravada nos computadores a que várias pessoas têm
acesso, por exemplo, nas salas de aula ou na biblioteca.
Quanto ao deixar a chave debaixo do tapete é semelhante a
utilizar uma senha demasiado óbvia, que a maior parte das pessoas consegue descobrir.
Outro erro bastante comum nesta questão das palavras-passe é
o facto de utilizar a mesma palavra-passe para todas as situações
ou aplicações.
Neste caso, o problema consiste no seguinte: se, por algum
motivo, essa palavra-passe for revelada ou descoberta, será muito
fácil entrar em todas as outras aplicações. É como ter uma chave-mestra, que abre todas as portas. Se a perdermos, corremos o
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Agora bastará recriar a base da palavra-passe escolhida e adaptá-la para os diferentes sites, sem correr o risco de se esquecer,
nem o de utilizar sempre a mesma.

risco de entrarem por todas as portas que essa chave consegue
abrir. Depois, em vez de termos de mudar apenas uma fechadura,
temos de mudar todas as fechaduras que essa chave abria, para
não deixar nenhuma porta vulnerável.
É importante perceber que a pessoa portadora das
credenciais de acesso a uma aplicação ou serviço digital é responsável pelo mesmo e pode colocar em perigo
não só a confidencialidade dos seus dados como de toda
a organização, causando um grande prejuízo.
Já vimos que, pela sua importância, a escolha da palavra-passe
não pode ser negligenciada, assim sugiro algumas dicas para poder definir uma palavra-passe fácil de recordar e segura.
•P
 ara ser segura deverá conter uma combinação de letras
(maiúsculas e minúsculas), números, caracteres especiais
(#$_-/?~<>+*^).
• T er pelo menos 8 caracteres
Um truque que pode utilizar é o de criar palavras-passe com
as iniciais de uma música que goste. Por exemplo, “A Rosinha dos
limões” pode dar origem a uma palavra-passe do género: ARdl~s.
Para que fique com pelo menos 8 caracteres, basta adicionar uma
ou duas letras do site ou aplicação que vai utilizar: no caso do
Facebook poderiam ser as duas primeiras consoantes, a palavra
passe ficaria: ARdl1~sFc.
Imagine o nome de um filme ou livro, por exemplo, “Harry
Potter e a pedra filosofal”; podia utilizar HPeapfFc. Atenção, falta
acrescentar um número para que fique mais segura, pode escolher o número 1 (por ser o primeiro livro da série) e um caráter
especial. Escolha um de que não se esqueça (!) e coloque-o onde
preferir, por exemplo, !1HPeapfFb. Neste exemplo, e para ser mais
fácil de memorizar, utilizei o caráter que está na mesma tecla que
o número escolhido.

Alguns cuidados que deve ter na gestão da sua senha
• Nunca divulgue a sua senha;
• Não a escreva;
• Não selecione “lembrar a minha senha / remember my password”, se utilizar computadores partilhados;
• Crie senhas diferentes para diversos tipos de proteção, ou
seja, crie uma senha para informação que considera ser muito
importante (por exemplo: conta de correio eletrónico) e outra
senha para a informação que considera ter pouca importância
(por exemplo: jornais online);
•M
 ude a sua senha regularmente, evitando manter a mesma
por mais de dois meses;
• S e por algum motivo divulgar a sua senha a alguém, altere-a
assim que for possível.
Evite os erros mais comuns dos utilizadores ao definirem uma
palavra-passe:
•A
 palavra-passe contém o nome do utilizador, o nome real ou
o da empresa.
• Contém uma palavra do dicionário completa.
•A
 palavra-passe é semelhante à utilizada anteriormente, na
mesma aplicação, e só altera o número para o seguinte.
•U
 tiliza uma das palavras-passes mais comuns encontradas
online:
• password
•1
 23456
•1
 2345678
•q
 werty
• a bc123
• iloveyou
• s porting
•1
 234567
• a dmin
•b
 oss
• letmein
• t rustno1
•p
 assw0rd
•q
 azwsx
Para se poder prevenir, estas são as técnicas mais utilizadas
para descobrir palavras-passe:
•O
 atacante, conhecendo os dados pessoais da vítima, como
o seu nome e datas de nascimento, ou dos filhos, o nome
do animal de estimação, o seu clube de futebol, pode tentar
combinações destes dados.
•O
 atacante pode recorrer a um programa que usa um dicionário, em que é utilizada uma lista de palavras comuns.
•A
 palavra-passe fica gravada para posterior acesso.
É importante não esquecer que a proteção dos seus dados pessoais é da sua responsabilidade, assumindo todos os riscos e as
consequências. No entanto, e no que respeita às organizações, a
responsabilidade é de TODOS NÓS. Cada um tem de cumprir com
a sua parte: utilize SEMPRE uma palavra passe SEGURA e nunca a
divulgue a ninguém.
Patrícia Castanheira Dinis
Professora de Informática – IPE
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F igura 1: A imponente, bela e «magnífica Torre de Belém», aparece na gravura de Dirck Stoop de1662 com o
título «A Torre e entrada da Barra de Bellem» (grafia
da época). Museu de Lisboa. Câmara Municipal de Lisboa.

Repórter da História

«Belém: Um Rei e a sua Torre»
Há muito que se sabia da necessidade de fazer construir uma fortaleza dentro de água, em frente a
Belém, para guarda da cidade e do porto de Lisboa e cobertura da bacia do Tejo por tiro de artilharia.

G

arcia de Resende, na «Crónica de D. João II», e Damião de
Góis, na «Crónica do felicíssimo rei Dom Manuel», contaram-nos como tudo se passou e referiram que D. João II já
tinha mandado Garcia de Resende «fazer uma fortaleza em
frente a Belém».
Aliás, havia a necessidade de mandar edificar três torres em lugares diferentes para triangular os fogos na defesa da barra do rio Tejo
e de Lisboa: na margem esquerda do rio, a torre de São Sebastião da
Caparica e, na margem direita, a torre de São Vicente, em Belém, e,
em Cascais, a torre de Santo António. O tempo passou… o rei faleceu
em 1495… e o seu sucessor, D. Manuel, manteve o projeto da construção que faltava, no rio, junto a Belém, ou, como também diziam,
no Restelo. Assim, apelidaram essa edificação de muitas maneiras:
Baluarte do Restelo, Fortaleza do Baluarte, Castelo do Restelo, Castelo
de S. Vicente a par de Belém.
Porque foi conhecida naquela época por Torre ou Castelo de S.
Vicente?
A razão mais evidente é que foi D. Manuel quem escolheu provavelmente o seu nome e foi ele quem ordenou a colocação de uma
imagem, de uma escultura desse santo nesta fortaleza… Não nos
podemos esquecer que S. Vicente é o Santo Padroeiro da cidade de
Lisboa…
D. Manuel planeava edificar, naquele local, uma cidade digna do
grande império que administrava. Quem entrasse a barra do Tejo poderia ver a Torre de S. Vicente, o Mosteiro dos Monges da Ordem de S.
Jerónimo-Panteão Real e ainda um palácio real e demais instalações
militares. Seria a constatação do seu poder!
D. Manuel mandou, então, edificar, no século XVI, o Baluarte de São
Vicente a par de Belém ou o Baluarte do Restelo, como era vulgarmente conhecido na tipologia militar, ordenando que o queria construído
dentro de água e não em terra, na margem direita do rio Tejo como
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Figura 2: Forte de São Sebastião na Caparica, no local do antigo forte do século XV.

Figura 3: A Torre de Santo António, em Cascale (grafia da época), do século XV, como aparece numa pintura na obra posterior de Braun e Hogenberg in Civitates Orbis Terrarum de 1572.
(Ambos os Fortes foram construídos no reinado de D. João II).
hoje está, em resultado do progressivo assoreamento do rio.
Concebido por Francisco Arruda (já anteriormente credenciado pelas praças fortes edificadas no Norte de África), foi construído entre
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1514 e 1520 em lioz branco, sendo constituída por duas parte, a Torre
e o Baluarte.
A Torre tem uma planta quadrangular recuada, de influência medieval, no seguimento das Torres de Beja e de Estremoz. Apresenta
merlões e balcões, tem cerca de trinta metros de altura e o Baluarte
acasamatado, baixo quase ao nível da água. Foi a primeira fortificação
abaluartada construída em Portugal.

Figura 5: Escultura de um Rinoceronte, perpetuando, na pedra
do monumento, o esplendor das Embaixadas portuguesas.

Figura 4: Corte da Torre, mostrando os seus cinco pavimentos
(inserido na obra «A Magnífica Torre de Belém» de José Garcia, seguindo a classificação e legenda da Direção Geral do
Património Cultural:
-1. Piso subterrâneo, 0. Nave do baluarte, 1. Terraço do baluarte, 2. Sala do governador, 3. Sala dos reis, 4. Sala das
audiências, 5. Capela, 6. Terraço.
A arte do manuelino desenvolveu-se no reinado de D. Manuel
I, estando ligada aos Descobrimentos Portugueses. As estruturas da
construção são góticas com uma decoração ligada ao mar como conchas, corais, plantas (algas), pérolas, cordas (cabos), por vezes cordas
retorcidas, âncoras, correntes (amarras) de âncoras, redes, a Cruz da
Ordem de Cristo, a Esfera Armilar (que representa o globo terrestre), o
Brasão Real de D. Manuel I, folhagem e animais exóticos vistos pelos
portugueses nas suas viagens marítimas. A decoração do monumento
ajudava a tornar conhecido o discurso propagandístico real e estatal.
A Torre de Belém apresenta, numa mísula da guarita (a noroeste),
a escultura de um rinoceronte, que representa o episódio curioso do
animal que, em 1515, vindo de Cambaia para Portugal, foi enviado
como presente ao Papa Leão X. O rinoceronte morreu num naufrágio
já perto de Itália, mas foi posteriormente empalhado e, mesmo sem
vida, foi entregue ao Sumo Pontífice. Ficaram conhecidas as Embaixadas com ofertas de animais exóticos, como em 1514, quando o Embaixador de Portugal, Tristão da Cunha, ofereceu ao Papa um elefante
branco, que, ensinado, fez três vénias e borrifou com água os cardeais.
Estes presentes tinham uma explicação. O soberano português
pretendia mostrar o seu poder e o de Portugal, com a conquista de
territórios no Oriente e a criação do Império Português da Índia.
A simbólica manuelina, com a Cruz da Ordem de Cristo, a Esfera
Armilar, o Brasão Real de D. Manuel I, passa nessa altura a representar
também o Rei, o Reino de Portugal, o Estado português e o Império.
Há, assim, toda uma simbologia relacionada com o poder e a história pátria, magistralmente representadas na Esfera Armilar e na Cruz
de Cristo, ligadas aos descobrimentos marítimos, à expansão portu-

Figura 6: Xilogravura gravada em 1515 de um Rinoceronte de
autoria de Albrecht Dürer.
guesa e à difusão do cristianismo no mundo onde os portugueses
chegaram.
O monumento destaca-se pela celebração do seu nacionalismo,
glorificando, na sua decoração, o Rei, o Cristianismo e o Império.
Ostenta orgulhosamente na pedra a história de Portugal de então,
na sua luta constante pela fé, pelo dilatar do Reino de Portugal
na Europa, depois em África e dominando mais tarde o Oceano
Índico… lá longe, onde alicerçou e construiu o Império Português
do Oriente.
Quando a imponente, bela e «magnífica Torre de Belém» foi construída, estava-se na época áurea do comércio do Oriente… tendo o
Rei o monopólio do comércio das especiarias. Chegavam a Lisboa
ouro, pedras preciosas, escravos e… como não podia deixar de ser,
inúmeras especiarias.
D. Manuel, tão rico e poderoso, era também Grão-Mestre da Ordem de Cristo, (tendo sido o primeiro Rei a acumular estes cargos).
Pensou ir combater na Terra Santa contra os muçulmanos, mas não
conseguiu o seu intento de levar a Cristandade para a Grande Cruzada
que ele planeara para 1505-1506.
A sua corte era das mais ricas da Europa. Aí havia grandes festas
e saraus. O Soberano assistia desta Torre à partida ou à chegada das
naus que vinham da Índia, no lugar que para ele tinha sido construído:
a Sala dos Reis.
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Figura 7: «Loggia» renascentista com janelas manuelinas, de
influência mudéjar, vendo-se integrada na decoração da pedra rendilhada, a Cruz da Ordem de Cristo.

Figura 9: No Terraço do Baluarte, veem-se ameias e seis guaritas cilíndricas, encimadas por cúpulas de gomos.

Figura 8: Detalhe do Brasão existente na Torre de Belém, composto pela coroa real sobre um escudete.

Figura 10: A imagem de pedra da Virgem Maria e do Menino
Jesus conhecida como «Nossa Senhora das Graças» (pelas
graças alcançadas pelos fiéis) ou «Nossa Senhora do Bom Sucesso ou de Belém ou ainda do Restelo», devido à localização
da própria Torre.

Esta Nossa Senhora ficou também conhecida pela “Virgem das
Uvas” ou «Nossa Senhora das Uvas» visto ter na mão esses frutos e
na simbologia cristã estar associada ao sangue de Jesus Cristo e à Eucaristia. A escultura, estando virada para o rio, ficou ligada à proteção
que daria aos navegantes, auxiliando-os no sucesso das viagens…
Os fabulosos lucros do comércio das especiarias (pimenta, gengibre,
canela, açafrão) estiveram na base dos fundos necessários para a
construção de novos castelos, fortificações, palácios, igrejas e reparações nos já existentes.
No dia de Reis, a 6 de janeiro de 1501 ou 1502, perto da praia do
Restelo, no local de onde partiam as naus para o Oriente, mandou
erguer o Mosteiro de Santa Maria de Belém, que foi entregue aos
monges da Ordem de S. Jerónimo, passando este a ser conhecido pelo
Mosteiro dos Jerónimos.
Aos frades foi pedido que rezassem pela alma de D. Manuel, quando este morresse, e pelas almas dos navegantes portugueses que se
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faziam à vela pelo Oceano fora em vidas de aventuras e de perigos…
Nicolau Chanterènne teve a preocupação de representar na sua
escultura (figura 11) uma imagem o mais verdadeira possível do monarca. Mas como seria ele psicológica e moralmente?
Cumpridor, gostando de exercer bem a governação do Reino e do
Império, cristão praticante, intolerante com os Hebreus e Muçulmanos.
É claro que o «Venturoso», cognome de D. Manuel I, como sabemos, herdou o trono de Portugal, apesar de não estar destinado a ser
Rei. Era filho de D. Fernando, Duque de Viseu, que por sua vez era filho
do Rei D. Duarte e de D. Beatriz, neta do Rei D. João I.
É preciso notar que só foi Rei, porque o Príncipe Herdeiro D. Afonso
(filho de D. João II) faleceu. Com a morte de D. Afonso e, depois, com
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Figura 11: Escultura orante de D. Manuel I, protegido por S. Jerónimo, que está de pé ao seu lado, feita pelo francês Nicolau
Chanterènne em 1517, tendo a particularidade de representar
fielmente o soberano. Está inserida no portal ocidental do
Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa. Foto da Direção-Geral do Património Cultural.
o falecimento de D. João II, em 1495, foi aclamado Rei. Tinha vinte
e dois anos. Inteligente, continuou a política expansionista do seu
antecessor.
Na ida da segunda Armada para a Índia, comandada por Pedro Álvares Cabral, desta vez em 1500 para assegurar o controlo do comércio das especiarias, a frota desviou para sudoeste e foi ter à Terra da
Vera (Verdadeira) Cruz, conhecida depois como o Brasil. O achamento
dessa terra maravilhosa derivou do acaso, de uma tempestade, de
ventos fortíssimos e correntes adversas?
É preciso notar que o Império Português assentava nos descobrimentos, nas guerras contra os muçulmanos no Índico, contra os piratas europeus no Atlântico (e ainda os outros inimigos que se foram

Figura 12: D. Manuel I de Portugal, apresentado como «Rei do
Mar» no mapa-múndi do cartógrafo alemão Martin Waldseemüller, de 1516, mostrando a repercussão das descobertas
marítimas portuguesas nos outros estados europeus.
arranjando ao longo dos tempos), nas conquistas, isto é, na expansão
territorial e marítima.
Os Portugueses, pela sua audácia, experiência e saber, faziam esquecer as viagens dos povos da Antiguidade como as dos Fenícios,
Gregos e Romanos…
Percebe-se, assim, o fascínio do cartógrafo alemão Martin Waldseemüller pelo Rei de Portugal e pelo seu povo, que chegara tão
longe a novas terras e a novos mares. Alusão ao facto de Portugal
controlar os mares devido às suas extraordinárias façanhas marítimas,
chegando em 1498 com a Armada de Vasco da Gama à Índia por mar,
criando posteriormente o primeiro Império Global.
E segundo Luís de Camões, no Canto Sétimo dos Lusíadas, havia
uma certeza para Portugal «E se mais mar houvera, lá chegara».
Compreende-se, pois, que o poderoso D. Manuel, Senhor de tama-

Figura 13: O Mosteiro dos Jerónimos, uma das obras-primas do manuelino. Foto da Direção-Geral do Património
Cultural.
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nho império, se intitulasse então «per graça de Deus Rei de Portugal
e dos Algarves, d´Aquém e d´Além-Mar em África, Senhor de Guiné,
Senhor do Comércio, da Conquista e da Navegação da Arábia, Pérsia e
Índia» graças à epopeia do povo português… E mais uma vez citamos
Camões: «E julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei se
de tal gente» (Lusíadas, Canto I, 10).
O Rei foi também um «homem do seu tempo» e, como tal, há a
apontar-lhe a expulsão dos judeus entre outras medidas mais duras
que determinou.
Qual a razão dessa expulsão? Ao casar-se com D. Isabel, (viúva do
anterior Príncipe-Herdeiro D. Afonso e filha dos Reis Católicos) comprometeu-se a essa medida intolerante por pressão dos citados Reis.
O casamento durou pouco tempo, pois a Rainha faleceu de parto em
1498, quando nasceu o Príncipe D. Miguel da Paz, Herdeiro dos Reinos
de Portugal, Castela e Aragão que, por sua vez, morreu cedo. Só tinha
dois anos e, naquele breve espaço de tempo de vida, tinha sido (em
teoria) o Príncipe mais poderoso da Península Ibérica.
O Soberano português ainda casou em 1500 com outra filha dos
Reis Católicos, D. Maria, que em 1517 faleceu de parto ao dar à luz o
seu nono filho.
Teve os seguintes filhos deste segundo enlace: D. Isabel, D. Beatriz,
D. Luís, D. Fernando, D. Afonso, D. Maria, D. Henrique, D. Duarte e D.
António.
Em 1518 celebrou-se o terceiro casamento, desta vez com D. Leonor de Áustria, irmã do Imperador Carlos V. Nasceram dois filhos: D.
Carlos e D. Maria.
Em 1521, D. Manuel faleceu aos cinquenta e dois anos, no Paço da
Ribeira, em Lisboa, de peste, identificada naquele tempo como febre
modorra. As pessoas enfraqueciam, estavam com sono e finavam-se
a dormir… e foi o que sucedeu.
As exéquias reais decorreram no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, tendo sido sepultado na Igreja velha. Só em 1551 foi o seu corpo
trasladado para o altar-mor da Igreja de Santa Maria no Mosteiro dos
Jerónimos.
Por Maria de Jesus Pessanha Caimoto Duarte.
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Ascensor

Íamos os dois no mesmo exíguo espaço,
subindo, andar após andar.
Um escasso “bom dia” marcou o encontro
e a pequena fresta que nos franqueia o mundo
se encerrou ali, na palidez monótona do instante.
Atentamente, fitámos as paredes cor de cinza,
como se levassem inscritas as memórias da vida
e eram apenas a evasão possível
no fugaz encontro que um mero “bom dia” entardeceu.
Que dirá para si mesmo a minha ocasional companhia
que comigo carrega o desconforto do momento?
Talvez pense de mim que guardo no silêncio
o ódio suposto que lhe não tenho.
Fixo dentro o arrepio das muralhas erguidas,
a lucidez dos gestos que não tive,
a maresia das palavras indizíveis.
(Somos segredos inefáveis que o tempo murmurou
e assim ficamos no espaço acanhado
onde o abismo nos devora.)
Parámos, então, no piso que eu não soube.
– Não é aqui que sai? – inquiriu.
– Ah! É aqui mesmo! – e um sorriso
levou, no erro, a penúria do silêncio desconforme.
Fechou-se a porta sobre o futuro que não houve.
Eu aqui e ela do outro lado da falésia
onde o mundo fervilha para cada ser.
Pus a chave à porta e renasci quotidiano
num dia qualquer do tempo desigual,
onde uma estranha turbulência nos fez acontecer.
Jorge Paulo

Escritos

A todos os alunos do IPE

Variações de uma equação
Numa sala, vários jovens estudam matemática. Um deles, conhecido como o Músico está
particularmente expressivo, abanando-se ao som da música. O professor, conhecido como o Maestro,
circula de lugar em lugar, esbracejando e apontando. No caderno do músico, numa equação,
uma variável e uma constante encontram-se, ocasionalmente.

C

onstante: Oh, uma incógnita.
Variável: Incógnita, não. Sou uma variável.
Constante: Desculpe, isto é uma equação. A senhora é
uma incógnita.
Variável: O Músico disse-me que eu era uma variável e, para ser
sincera, tanto se me dá.
Constante: O Músico disse-lhe isso? E o Maestro? O que disse o
Maestro?
Variável: Ficou muito aborrecido. Falou, falou, falou, fartou-se de
escrever mesmo aqui ao lado, na zona do Papel de Ninguém e o
Músico esteve sempre calado, a acenar com a cabeça.
Constante: E depois, quando o Maestro se foi embora?
Variável: O Músico encolheu os ombros e continuou a chamar-me
de variável.
Constante: Típico… Não a incomoda, portanto, ser uma variável?
Variável: Não. Uma incógnita é desconhecida e uma variável, podendo tomar qualquer valor, também nunca é verdadeiramente conhecida.
Constante: Que seja variável, então. Também com este corrupio…

Variável: Pois, isto está animado. Está à espera?
Constante: Sim. De mais uma propriedade.
Variável: Propriedade? Então espero consigo. Também preciso de
uma propriedade.
Constante: Acho que já vai ser a 3.ª…
Variável: Está aqui há muito tempo?
Constante: Há 4 ou 5 passos… Esta resolução não é muito eficaz…
Variável: Concordo. Já me cruzei com o Igual 2 vezes. Ele riu-se.
Disse-me: «Então?!? Não para quieta?»
Constante: Bem, se estamos juntas, então isto está longe de acabar.
Variável: É melhor esperar. Ora diga-me, o que gostava de ser?
Constante: Gostava de ser o infinito.
Variável: Sonha alto…
Constante: Não, alto não. Longe. Para se ser o infinito tem de se
sonhar longe.
Variável: Alto, longe… compreende, eu agora sou uma variável.
Para mim é a mesma coisa.
Constante: Como é que para alguém que é variável, alto e longe
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são a mesma coisa? Bem, se ainda não sabe se é variável ou incógnita, é natural estar confusa…
Variável: São a mesma coisa, pois ambas têm uma variação. Não
é a mesma, mas é uma variação. Se varia, para mim está bom. É a
minha nova natureza.
Constante: E a variável? Qual é o seu sonho?
Variável: Eu sonho em viver num denominador, deve ser entusiasmante…
Constante: Dizem que é perigoso, por causa dos Limites…
Variável: Sim, é verdade, mas somos importantes… Numa função,
o sr. Domínio vem sempre falar connosco, a explicar quais os valores
que não podemos tomar… Já viu? O Sr. Domínio…
Constante: O Sr. Domínio…
(A Variável e a Constante suspiram em uníssono. De repente surge
uma Propriedade, chorosa.)
Constante: Sr.ª Propriedade, como está? Algum problema?
Propriedade: Não se faz, não se faz…
(A Propriedade parece ainda não ter reparado na presença da
Constante e da Variável.)
Variável: Sr.ª Propriedade…?
Propriedade: Ah! Olá! Desculpem, não vos vi… snif, snif…
Variável: O que lhe aconteceu?
Propriedade: O que me aconteceu? Está a perguntar o que me
aconteceu…? Uma desgraça…
Constante: Que desgraça? Esteja descansada, a sua presença é necessária neste tipo de equações, não vai ser dispensada…
Propriedade: Antes fosse, antes fosse. Não há respeito, este Músico não tem respeito.
Variável: Então?
Propriedade: ENTÃO? É O SINAL! TROCAM-ME SEMPRE… snif, snif,…
sempre o sinal… Estou tãaaaaao faaaaarta… eu apenas mudo a operação, nunca o sinal… tãaaao faaaaaaarta…
Constante: Pronto, já começou…
Variável: O quê?
(A constante e a variável falam baixinho.)
Constante: O drama… veja.
Propriedade: Tenho anos e anos de trabalho árduo em equações
e depois estes amadores não me tratam com o respeito que eu mereço…
Variável: Como assim?
Propriedade: Todas as grandes civilizações me trataram com respeito…
Constante: Pois, pois, isto hoje está pior do que é costume… (falando baixinho)
Propriedade: Presenciei muitos homens, grandes homens, felizes
por terminarem uma grande demonstração comigo… eu encerrei com
chave de ouro muitos resultados matemáticos.
Constante: chave de ouro… esta é nova! (continuando a falar baixinho)
Propriedade: E estes miúdos tratam-me como se eu fosse uma…
Constante: uma…
Propriedade: uma… snif, snif,…
Variável: Isto afinal é divertido… (diz num aparte)
Propriedade: uma… pilha!
Constante: sim… e de nervos!
Propriedade: eu devia ser um…
Variável: Mas isto não acaba?!? (aparte)
Propriedade: um… um verso de um soneto de Shakespeare! Isso!
Um verso de um soneto!
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Constante: E pior do que a emenda! (A constante distraiu-se e
falou mais alto que o normal)
Propriedade: Ele não emenda nada! Nem tem borracha! Raio do
Músico!
Constante: Olhe… acho que vai ter de partir… estão a chamá-la
no ecrã…
Propriedade: (Sem ouvir a Constante) Raio do Músico! Só ouve
aquela música enquanto nos… nos assassina aqui!
Variável: Que música ouve ele?
Propriedade: Música? Barulho! Punk pós-industrial com influências
de música improvisada…
Constante: Sim, tanto a música como a matemática parecem-me
bastante… improvisadas…
Variável: Ele há de aprender, não se preocupe. Quase todos passam por isto…
Propriedade: Mas nós é que sofremos! Será que eles não percebem? Devem-nos respeito!
Constante: Sim, sim, respeito e estudo e empenho… Olhe, vai entrar ao serviço outra vez! Aproveite agora. O Maestro está a olhar para
ele, portanto pode ser que ele não se engane.
Propriedade: Adeus, minhas caras companheiras de infortúnio. Ficaríamos lindas em Shakespeare…
Constante: Sim, sim, nós somos mais Nicholas Sparks… Vá, adeus,
despache-se para ver se chega a nossa vez…
(A propriedade afasta-se e outra chega logo a seguir, parando perto da Variável.)
Constante: Olhe, parece que chegou a sua vez. Como é que vai
para o outro lado?
Variável: Infelizmente, a subtrair. É desagradável.
Constante: O quê?
Variável: A subtração. Acabo de chegar ao outro lado e provoco
logo uma confusão.
Constante: Mas porquê a confusão?
Variável: Porque… é estranho, sabe? Eu vou para o outro lado subtrair, mas quem faz o trabalho é o coeficiente. Eu fico na mesma.
Constante: Pois, percebo o que diz…
Variável: Percebe?
Constante: Sim. Os coeficientes é que vão realizar a subtração e a
variável não muda…
Variável: Ainda bem que percebe. Para uma variável não mudar é
muito desagradável…
Constante: Eu sinto exatamente o mesmo.
Variável: Sente? Como?!
Constante: Se chegar aqui uma constante a bordo de uma Propriedade, nós mudamos. Somos constantes e mudamos.
Variável: A não ser que a outra seja 0…
Constante: Ah, nunca temos essa sorte…
Propriedade: Boa tarde. A Sr.ª Variável…?
Variável: Sou eu. Boa tarde, Sr.ª Propriedade.
Propriedade: Está pronta para partir? Não temos muito tempo.
Variável: Estou. Deixe-me só despedir da Sr.ª Constante.
Propriedade: Sr.ª Constante? Peço desculpa, não a tinha visto, por
causa do sinal. Como está?
Constante: Sr.ª Propriedade, boa tarde. Estou bem, obrigada. Desde
há bocado…
Propriedade: É verdade, isto hoje tem sido uma azáfama… já conheciam o Músico?
Constante: Não. Deve ter vindo de um carrocel…
(As três riem-se ruidosamente. Os restantes termos da equação
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olham-nas, incrédulos.)
Propriedade: Sr.ª Variável, temos mesmo de ir. Do outro lado já
estão à nossa espera. Adeus, Sr.ª Constante. Até à próxima.
Variável: Adeus, Sr.ª Constante. Gostei de falar consigo.
Constante: Igualmente, Sr.ª Variável. Mande cumprimentos ao
Igual.
Variável: Serão entregues. Pode ser que no fim fiquemos só os
três, nós as duas e o Igual.
Epílogo
A Propriedade partiu com a Variável, deixando a Constante só, à
espera.
No final, cumpriu-se o desejo da Variável e da Constante. Chama-

ram o Igual e foram tomar um chá. A resolução tinha sido extensa e
estavam cansadas.
Depois da equação, a Constante foi convidada por um Polinómio
para fazer o papel de expoente. Ficou maravilhada quando verificou
que seria o Maior Grau.
A variável foi convidada por uma função racional para viver no
denominador. Qual não foi o seu espanto, quando viu que iria viver
no condomínio Raiz Quadrada. Ficou feliz e, apesar de variável, nunca
mais quis mudar.
Tiago Ribeiro

Lamento de um órfão
No tempo em que ninguém festejava o dia dos meus anos,
Eu era infeliz e todos estavam mortos.
Na casa estranha onde cresci,
Até eu fazer anos era uma maldição de há séculos,
E a tristeza de todos, e a minha, enchia a malga no refeitório das
manhãs.
No tempo em que ninguém festejava o dia dos meus anos,
Eu tinha a grande doença de perceber tudo quanto me acontecera,
De ser excessivamente lúcido entre paredes desertas,
E de ter perdido as esperanças que talvez outros houvessem tido
por mim.
Nunca tive esperanças, que as não sabia ter.
Quando olhava para a vida, não lhe reconhecia sentido.
Sim, o que fui de suposto a mim-mesmo,
O que fui de lágrimas e esquecimento.
O que fui de serões na solidão do quarto,
O que fui de ninguém me amar e eu não ser menino,
O que fui — ai, meu Deus!, o que só hoje sei que fui…
Tão perto do que sou!…
(E o eco disso todos os dias…)
O tempo em que ninguém festejava o dia dos meus anos!
O que eu sou hoje é essa humidade nos corredores do fim das
casas,
Pondo verdume nas paredes…
O que eu sou hoje (e a casa que nunca tive treme através das
minhas lágrimas),
O que eu sou hoje é nunca ter havido a casa,
É terem morrido todos,
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um fósforo frio…
No tempo em que ninguém festejava o dia dos meus anos…
Como uma pessoa sem sonho nem destino, esse tempo!
Desejo físico da alma de jamais se achar ali outra vez,
E, contudo, moram comigo todos os minutos que fui
Numa viagem metafísica e infernal,
Com uma unidade medonha de eu para mim…
Ah! Comer o passado que nunca foi
Como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes!

Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há
aqui…
A mesa posta com muitos lugares, louça com desenhos sumidos,
quebrada nos rebordos,
No refeitório onde comia a sopa da minha angústia.
Os aparadores com as loiças do costume e nenhuma das que ousara querer.
As senhoras velhas, que mães nunca seriam.
Os gritos das crianças… e nada era por minha causa,
Mesmo no dia dos meus anos,
No tempo em que não era para os outros coisa alguma…
Para, meu coração!
Não penses! Deixa o pensar na cabeça!
Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus!
Nunca fiz anos.
Duro apenas.
Somam-se-me dias.
Serei velho desde sempre.
Mais nada.
Raiva de nunca haver guardado
um passado qualquer na algibeira da vida:
Talvez o tempo em que alguém me houvesse amado
Enquanto punha sobre a mesa do carinho
A memória das minhas tropelias,
No dia infinito dos meus anos perdidos!
Jorge Paulo. Pastiche de Álvaro de Campos, Aniversário.
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One-Way
Ticket

T

his book has three short stories. They are all about travelling by train, about different people and their stories. I
think the book is good and interesting.
The main characters of the first story are Bill, a young
man, Julie and the man with the brown hat. By the end of the story
Bill is very unhappy because Julie, his wife, ran away from the train
with another man.
In the second story the main characters are Melanie, Carol and
Tom. This story has an unexpected end - the police discovered
dollars in Tom’s bag and he was arrested, so he didn’t go to Cyprus
or to North Africa that winter. I didn’t like the ending of this story
because it looks like the story hasn’t finished. I don’t know if the
girls did “that” to Tom or if the money was really his.
Finally, in the third story, a mysterious one, the main characters
are Mr. Harris, Carl, Elena and the guard. My favorite part in the
story is when the guard told the real story of Elena and Carl to Mr.
Harris – Eight years before Elena had murdered her brother Carl
with a knife in the train. Now they are both train ghosts.

Eragon

E

ragon is a fantasy adventure
story. The author is Christopher
Paolini.
The main characters are Eragon, a human, and Saphira, a female
dragon.
I read Eragon because it talks about
magic, dragons and several adventures.
My favourite part is the end when
Eragon kills Durza, a spectrum, with the
help of Arya, a female elf, and Saphira.
In my opinion, the book is awesome
and I recommend it.
Henrique Simões 216/13, 7º B

The
Canterville
Ghost

João Gaspar Mariz 177/13, 7ºA

Saga Twilight

L

ast month, I finished reading Saga
Twilight, by Stephenie Meyer. It´s a
fantasy love story.
The story takes place in Forks.
The main characters are Bella and Edward.
They are very different but there is something that connects them... The only
problem is that Edward is a vampire and
Bella a human... According to vampires´
rules they can´t date/marry with humans.
But at the same time they are in
love , so they must fight against everyone
around them to be happy.
I enjoyed the book a lot because it is very romantic, emotional
and a little bit scary. I couldn´t stop reading it! But for me the best
part was when they met for the first time.
The ending of the story surprised me because they were not
supposed to stay together, but sometimes love wins.
Beatriz Almeida 382/13, 7º B
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Y

esterday I finished reading The Canterville Ghost, by Oscar Wilde. It´s a fantasy and horror story.
The story takes place in a house called Canterville Chase. The
main characters are the Otis family and the
ghost. This story is about a ghost who lived in the Canterville house, and a family
of American people who bought this house because they didn´t believe in ghosts.
This family moved into this house, they
weren’t scared and they even enjoyed
the Canterville ghost.
I liked this book because it is funny
and scary at the same time. I read it in
two days, it is very good. The best part
for me was when the ghost put blood
on the stairs and the Otis family cleaned it every day. Later they discovered it was just ink.
The ending of the book is good because the ghost falls in love
with Mr Otis’s daughter. I didn´t like one thing - this ghost could
touch people, he made noise, he walked like a human and he
couldn’t fly, but I liked the book.
Telmo Costa 288/13, 7º B

english corner

Amazon Alert
The
Canterville
Ghost

L

T

itle and author –The Canterville Ghost, Oscar Wilde.
Where the story takes place – The story takes place in a
house in Canterville.
Main characters – Mr. Hiram D. Otis, Mrs. Otis, Mrs. Ummey, Mr. and Mrs. Otis’s daughter and the ghost.
Adjectives to describe it – fantastic, great, funny.
My favourite part – My favourite part was when the children
played pranks on the ghost. It was very funny.
The ending of the story – The ghost got married to Mr. and Mrs.
Otis’s daughter.
Something you didn’t like – I liked everything on this book.
Guilherme Pereira Dinis 437/13, 7ºB

ast week, I read “Amazon
Alert”, by Paul Davies. It´s
an incredible adventure
story.
It takes place in Vila Nova.
The main characters are Lucia,
Rosanna and Pedro. They see a
boat moving along the river with
a dead body in it…
I liked the book because I like
adventure stories. It is very exciting and I enjoyed it very much.
My favourite part is when
they are running through the forest trying to arrest the criminals.
In the end they are safe, but ...
I didn’t like one thing - the
book is very small.

Juliana Amaro 1007/13, 7º A
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The 10th graders, who have been studying the topic “A world of many languages”, were asked to write
texts reflecting on language learning, English courses and exchange programmes.

O

ne of the best ways to learn a language is to participate on
an exchange programme. If my school adopted this type of
programme, I would apply for it.
This is one of the million ways to learn a language, a culture, and I think it is one of the best ways, too.
One day, one of my teachers told me that we grow up mentally if we
visit some countries and get to know their cultures.
Everyone should travel around the world, but it’s better to go while
at school, because you normally go with a scholarship.
One of the best ways to learn a language is to live where it is spoken.
Just, go for it! 						
Jéssica Inês, 1033/15, 10ºB

W

hen I arrived in London for my summer course, I really
liked what I saw: the Big Ben, the London Eye, so many
new things.
Everyone talking in English with me, and I... I was
confused and I didn’t understand what people were telling me.
However, after 2 weeks I was feeling as a native English speaker, I
was a new person, who could speak English! I was happy. Now I could
talk with whoever I wanted, with no problems.
Henrique Figueiredo, 195/13, 10ºC

E

xchange programmes are very nice, because you meet new people, cultures and lifestyles.
An exchange programme between two schools is a very important thing to improve the relationship between students, learn
a new language, meet new people and have a time out of your own
school.
I would like to take a part on an exchange program because I’d like to
have a good time out of Portugal, know new cultures, meet new people,
have a different lifestyle and daily routine.		
		
Alexandre Carvalho, 246/13, 10ºC

I

think that exchange programmes are very good and useful, because
during an exchange program you can learn a new language, interact
with new people from new countries and visit very fun and beautiful
places, such as monuments and amusement parks.
I am considering taking an exchange program called Erasmus in a few
years and will ask to go to Belgium, France or to England and stay with
some of my relatives there. Erasmus is one of the best ways to learn new
cultures, new languages and visit new places. I think that everyone that
has the chance to take an exchange programme, should definitely take it.
João Mata Có, 334/13, 10ºC
70 | Querer é poder | Maio 2016

E

xchange programmes are a very good way to learn new languages, cultures and customs of other countries. People usually do it
at university time, because they are adults at that age and they
don´t have the obligation to work.
It must awesome to know different people and make new friends as
well as to know the country.
I know some people that went on exchange programmes and loved
it, so I´ll probably do it!
						
José Carvalho, 249/15, 10ºC

E

xchange programmes are one of the best ways to learn a language, know about the country, its culture and daily routine. Besides
learning the language and many other things, we get to know a
lot of people from different countries around the world.
Many people all over the world are filled with stereotypes about
certain countries. An example of one of those stereotypes is that people
say that all Russians drink vodka. Many Russians drink vodka but just
because vodka was created in Russia, that does not mean every single
Russian drinks it. My point is, by getting to know people from different
countries we can know if these stereotypes are really true.
One of the great advantages of studying abroad is that, by living in
the country where the language you want to learn is spoken as the first
language or mother language, it is much easier to learn it.
If I had a chance, I would totally get into one of these programmes
to improve my English or to learn a language I would really like to speak.
My advice for people that aren’t sure whether to join an exchange
programme or not is: ‘’Go for it and enjoy it while it lasts!’’
						
Stelavich Carrinho, 233/15, 10ºB

english corner
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LE COIN DU FRANÇAIS

L’avenir dépend de chacun de nous

La guerre est dévastatrice			
Les personnes s’enfuient			
Les attentats tuent des innocents		

Il faut faire appel à la paix
Il faut donner abri aux réfugiés
Il faut être en alerte

La faim et la pauvreté sont réelles		
Le pétrole domine encore			
L’avidité gère les peuples			

Il faut contribuer avec des dons
Investissons dans les énergies renouvelables!
Distribuons la richesse !

L’environnement continue en danger		
La pollution détruit les espèces			
L’avenir est menacé				

Réutilisons! Réduisons! Recyclons!
Protégeons la biosphère!
L’avenir dépend de chacun de nous.
Turma do 9.º A
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TREFFPUNKT – DEUTsCH

DEUTSCH IST SUPER! TREFFPUNKT - DEUTSCH
“Ponto de Encontro de Alemão”

Mein Haustier
(O meu animal de estimação)

I

ch habe eine Hundin.
Sie heißt Mia und sie ist braun und weiß.
Sie ist zwei Jahre alt. Sie frisst alles.
Sie spielt mit Gummiknochen.
Sie schläft in meinem Zimmer auf meinem Teppich.
Sie ist so lieb.
Salvador
Conde,224/
13, 7ºB

Mein
Lieblingstier
(O meu animal favorito)

M

ein Lieblingstier ist meine Schildkröte.
Sie heibt Garfunkel.
Sie ist bunt und sehr lieb.
Sie kommt aus dem Geschäft.
Sie mag Thunfisch.
Sie wohnt im Terrarium.
Manuel Quitéria,
412/14,7ºB

Mein
Lieblingstier
(O meu animal favorito)

M

ein Lieblingstier ist der Hund.
Meine Großeltern haben eine Hündin. Sie heißt
Runa. Ihre Rasse ist Pit Bull.
Sie ist vierzehn Jahre alt.
Sie ist hellbraun, groß und laut.
Sie frisst Fleish und Hundfutter.
Sie mag rennen.
Henrique Simões, 216/13, 7ºB

Mein
Lieblingstier
(O meu animal favorito)

M

ein Lieblingstier ist der Hund.
Leider habe ich keinen Hund.
Mein Lieblingshund ist weiß und groß.
Ich mag die Rasse Golden Re-

triever.
Hunde mögen Fleisch und sind sehr schnell.
Sie wohnen zu Hause.
Sie können schwimmen und denken.
Ich mag gern schlaue Hunde.
Sie sind gute Freunde.
Telmo Costa, 288/13, 7ºB
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Mein Tagesablauf
(A minha rotina diária)

I
I

ch stehe jeden Tag um sieben Uhr auf. Dann mache ich den CD-Spieler an und höre Musik. Um halb acht trinke ich einen Kakao.
Um zehn vor acht gehe ich in die Schule und treffe meine Freundinnen.
Manuel Quitéria, 412/14,7ºB

ch wache um halb sieben Uhr morgens auf. Um sieben Uhr komme ich in der Schule an. Wir haben Unterricht bis zwanzig vor
eins. Von zwanzig vor eins bis zwei Uhr habe ich Mittagspause.
Nachmittags habe ich Unterricht bis zwanzig vor sieben. Dann
gehe ich nach Hause. Ich habe Abendessen und ich schlaffe. Am
nächsten Tag ist wieder das Gleiche.
José Ribeiro, 324/13, 7ºB
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I
I

ch stehe jeden Morgen um 6.25 Uhr auf. Die Schule beginnt um
8 Uhr und beendet um 18.40 Uhr. Jeden Montag und Donnerstag
spiele ich Handball um 18.40 Uhr. Am Freitag habe ich Musik und
Chorprobe um 11 Uhr.
Telmo Costa, 288/13, 7ºB

ch stehe jeden Morgen um 6.25 Uhr auf. Der Unterricht beginnt
um 8.00 Uhr. Ich habe Mittagessen um eins. Nachmittags hört der
Unterricht um 18.40 Uhr auf. Ich habe Abendessen um sieben Uhr.
Henrique Simões, 216/13, 7ºB

EFEMÉRIDES E EVENTOS

Discurso do Diretor do IPE por
ocasião do festival dos EME

E

xmo. Sr. Tenente General, Vice-Chefe do Estado-Maior
do Exército
Meu General,
Exmo. Sr. Major General, Diretor de Educação,
Exmo Sr Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos
de Benfica,
Exmo Sr Coronel Diretor do Colégio Militar,
Exmo Sr Vice Presidente do Sport Lisboa e Benfica,
Exmas Autoridades Civis e Militares,
Exmos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Alunos,
Esta noite não há tema.
Para os Gregos, no princípio era o Logos.
No princípio, era a conceção e a conceção era divina.

Hoje vamos apreciar a Conceção e a Obra, a Teoria ou Visão
de Deus e a Prática.
Esta noite prestamos homenagem à civilização Grega.
Homenageamos o sistema de educação e formação ética da
Grécia Antiga, a paideia.
Esta educação, sinónimo de cultura ou de civilização, incluía
a ginástica e a música para além de outras matérias como a
gramática, a matemática, a geografia, a filosofia e a história
natural. O objetivo deste sistema de ensino, era a formação
integral do cidadão, justo, capaz de liderar, de ser liderado e de
ser útil à sociedade.
Um projeto educativo simples.
Nada de novo, embora por vezes esquecido.
Esta paideia, esta cultura ou, se quiserem, esta civilização
que nos serviu de berço, baseava-se na mimese dos pais e dos
seus ídolos, nomeadamente dos atletas e dos guerreiros.
Esta educação não visava apenas o conhecimento das maMaio 2016 | Querer é poder | 75

EFEMÉRIDES E EVENTOS

térias essencialmente cognitivas, mas também se preocupava
com a excelência moral e física, na busca da aretê, que formasse uma aristocracia de mérito.
Uma aristocracia que entendia o belo e que tinha horror ao
ridículo, que amava a autonomia e a liberdade e que não simpatizava com a eficácia dos Persas.
Esta noite, é da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles. Mais de Aristóteles. De dois sistemas que se completam,
mas que são distintos, totalmente distintos. Ambos buscam a
aretê, mas por caminhos diferentes que raramente se cruzam.
Platão e Aristóteles, esta noite mais Aristóteles.
Esta noite, não há tema.
Esta noite falta-nos um.
Falta-nos o 333/43.
Fazia-nos sempre companhia nestas noites Gregas. Nestas
noites de Excelência.
Ocupava o seu lugar, com a esposa, na primeira fila da tribuna principal. Há muito que tinha atingido a excelência. Há muito
que pertencia à Aristocracia do Mérito.
Aos 10 anos ninguém lhe vaticinava um futuro promissor: os
deuses, talvez Gregos, tinham-lhe virado as costas.
Aos 10 anos, em 1943, em plena II Guerra Mundial, era
Judeu e órfão de mãe.
A República, através do Instituto, deu-lhe o colo de que
precisava e ele agradeceu e correspondeu, chegando a Porta-Estandarte do Instituto dos Pupilos do Exército de 1950 a 1952.
Como ele referia num artigo que publicou no Boletim dos Antigos Alunos, durante dois anos teve a Pátria na mão.
A Pátria não o rejeitou e ele carregou-a, como também referia, “com muita Honra e mais tarde com imensa saudade”.
Hoje, falta-nos o 333/43.
Falta-nos o Técnico de Máquinas e Eletrotecnia, falta-nos o
que foi jornalista do Mundo Desportivo, falta-nos o pedagogo e
o extraordinário contador de histórias e da História.
Hoje falta-nos o Selecionador Nacional de Futebol de Juniores que foi campeão da Europa com José Maria Pedroto.
Acima de tudo, falta-nos o Amigo, o Conselheiro, o Otimista
que hoje se sentaria naquela cadeira onde colocámos a Barretina dos Pupilos.
No final, vai faltar-nos a palavra amiga, a sua avaliação do
Coro e da Classe Especial, a avaliação da nossa paideia, da educação dos nossos Alunos.
Obrigado, Dr. David Sequerra.
O seu lugar cativo na 1ª fila, o lugar que conquistou entre
nós estará sempre ocupado. O seu lugar é nosso. Foi a República
que nos outorgou esse lugar há 105 anos!
É o lugar do Porta Estandarte, é o lugar do que, no Instituto,
continua a ter a Pátria na mão.
Bem-vindos ao oitavo Festival dos Estabelecimentos Militares de Ensino.
Boa noite.

Coronel Miranda Soares

3.º encontro de
natação, nível 2,
desporto escolar

N

o dia 23 de abril, na piscina do complexo desportivo
Casal Vistoso, realizou-se o 3.º encontro de natação, nível 2, do Desporto Escolar. O IPE participou com treze
alunos.
Destacaram-se os alunos:
Paulo Andrade (5A) – 2.º Lugar 25m Costas
Ânia Pinheiro (5A) – 2.º Lugar 25m Livres e 3.º Lugar 25m
Costas
Telmo Costa (7B) – 2.º Lugar 25m Bruços
Carlos Almeida (7B) – 1.º Lugar 25m Costas e 2.º Lugar em
25m Livres
Maria Laranjeira (8B) – 3.º Lugar 25m Costas
Diogo Ramos (8B) – 1.º Lugar 25m Livres e 2.º Lugar 25m
Costas
Mário Mendes (8B) – 3.º Lugar 25m Livres.
Na prova de Estafetas, o Instituto participou com uma equipa
do escalão infantil B masculino, onde obteve o 1.º Lugar.
Equipa constituída por Telmo Costa, Afonso Oliveira, Carlos Almeida e Luís Delgado.
Parabéns pela forma como todos participaram!
Prof. Eugénia Marques
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“O ATLETA DO MÊS”

F

inalmente o 3º período deste ano letivo.
A competição para O Atleta do Mês está ao rubro no IPE.

As aulas de Educação Física têm decorrido num clima competitivo,
mas leal. Os alunos estão empenhados e motivados para alcançar
este importante trofeu.
Eis os 6 primeiros classificados dos meses de MARÇO e ABRIL de
cada turma:

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 5º ANO A

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 6º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

310

Guilherme
Santos

88

1º

594

Madalena
Branco

73

1º

266

Liujing Yang

87

2º

140

Luís Palma

72

2º

132

Ânia
Pinheiro

86

3º

136

Caterina
Monteiro

71

3º

1005

Maria
Mendes

86

4º

172

Isabel
Abrantes

70

4º

388

José
Pereira

86

5º

428

Alícia
Nicolau

70

5º

6

Omar Dja

85

6º

1302

Irina Barros

70

6º

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 5º ANO B

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 6º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1205

Maria
Andrade

69

1º

36

Lucas
cayolla

87

1º

170

João Tikhikh

67

2º

516

Nuno Silva

86

2º

303

Gonçalo
Silva

66

3º

1211

Maria
Oliveira

85

3º

51

Vicente Pires

65

4º

234

Luís Campos

85

4º

573

Rúben Roque

65

5º

76

83

5º

393

Tomás
Fernandes

65

6º

Joana
Rodrigues

85

Diogo
delgado

83

6º
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ATLETA DO MÊS | MARÇO | 7º ANO A

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 8º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1007

Juliana
Amaro

40

1º

340

Tomás Bauwens

100

1º

141

Bruno
António

39

2º

579

Guilherme
Oliveira

93

2º

177

João
Mariz

38

3º

151

Diogo Rebelo

91

3º

297

89

4º

52

Ramalho

36

4º

Denílson
Costa

1089

Maria
Gião

35

5º

227

Mário
Mendes

80

5º

319

Salgueiro

35

6º

121

Gonçalo
Teixeira

77

6º

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

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº
288

NOME

PONTUAÇÃO

TELMO
COSTA

150

324

JOSÉ
RIBEIRO

124

2º

224

SALVADOR
CONDE

122

3º

527

SOFIA SILVA

120

4º

382

BEATRIZ
ALMEIDA

119

5º

JOSÉ JUMBI

114

47

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO
1º

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

165/13

David
Cardiga

44

1º

338/14

João
Carvalho

40

2º

356/13

Vasco
Fernandes

39

3º

13/11

Bruno Nunes 39

4º

269/14

Samuel
Sousa

38

5º

30/14

Rui Brites

37

6º

6º

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 8º ANO A

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 9º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

538

GUILHERME
BOLAS

79

1º

350

PEDRO MORA

71

2º

250

FREDERICO
PINTO

68

3º

88

AFONSO
CARVALHO

64

4º

290

JOÃO
MESQUITA

57

5º

1402

INÊS MOTA

56

6º
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

102/13

Frederico
Oliveira

46

1º

1525/15

Raquel
Martins

45

2º

235/14

João Bento

45

3º

347/14

Inês Menezes

44

4º

1097/15

Ema Silva

42

5º

20/14

Yuri Oliveira

34

6º
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ATLETA DO MÊS | MARÇO | 10º ANO A

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 11º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

4

DAVID BARROSO

40

1º

104

FÁBIO CARVALHO

211

1º

543

IÚRI SILVA

39

2º

366

DIOGO PERES

175

2º

221

ANDRÉ MARQUES

37

3º

149

JOEL SALVADOR

169

3º

156

DANIEL AFONSO

36

4º

1025

159

4º

87

RAFAEL BRANCO

34

5º

MATILDE
FIGUEIREDO

62

BERNARDO
FERREIRA

29

6º

197

CARLOS SILVA

147

5º

215

WILSON OLIVEIRA

140

6º

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 10º ANO B

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 12º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1019

JOÃO SILVA

25

1º

128

1º

DAVID AMARAL

22

2º

EDUARDO
MONTEIRO

58

735
233

STELA
CARRILHO

19

3º

281

LEONARDO BRAZ

56

2º

98

TOMÁS FERNANDES

46

3º

452

PEDRO PEREIRA

18

4º

167

DANIEL VLAS

46

4º

237

FÁBIO NUNES

16

5º

207

FRANCISCO VIEIRA

45

5º

489

DIOGO
RODRIGUES

15

6º

137

PEDRO AFONSO

44

6º

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 12º ANO B
ATLETA DO MÊS | MARÇO | 10º ANO C
CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1408

BRUNO CORREIA

61

1º

195

HENRIQUE
FIGUEIREDO

24

1º

35

ANTÓNIO PINHEIRO

59

2º

275

BERNARDO GAIÃO

22

2º

1043

LINO OLIVEIRA

52

3º

193

JOÃO LEITÃO

18

3º

97

ÁLVARO PINOTE

48

4º

342

CHIMBUNGO

17

4º

24

MANUEL MEDEIROS

39

5º

334

JOÃO CÓ

16

5º

546

DUARTE COUTINHO

37

6º

246

ALEXANDRE
CARVALHO

15

6º

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 11º ANO A
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

61

DAVID LIMA

197

1º

1350

DAVID
SANTOS

181

2º

247

FRANCISCO
SEQUEIRA

170

3º

453

RAFAEL
PINHEIRO

167

4º

471

TIAGO SOUSA

166

545

JOSÉ MELO

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 5º ANO A
CLASSIFICAÇÃO FINAL

166

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

26

João Santos

119

1º

266

Liujing Yang

118

2º

5º

1005

Maria Mendes

118

3º

6º

310

Guilherme Santos

118

4º

569

Luís Delgado

118

5º

293

Miguel Soeiro

117

6º
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ATLETA DO MÊS | ABRIL | 5º ANO B

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 7º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

479

Leonor Fernandes

120

1º

288

TELMO COSTA

91

1º

1205

Maria Andrade

120

2º

224

SALVADOR CONDE

90

2º

367

Margarida Costa

119

3º

276

CARLOS ALMEIDA

88

3º

559

Luís Pedro

119

4º

527

SOFIA SILVA

87

4º

573

Rúben Roque

118

5º

139

5º

Gonçalo Silva

117

6º

FRANCISCO
FIGUEIRAS

86

303

437

GUILHERME DINIS

84

6º

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 6º ANO A
ATLETA DO MÊS | ABRIL | 8º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

265

José Salvador

108

1º

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

100

Dilan Dias

107

2º

538

GUILHERME BOLAS

61

1º

88

AFONSO CARVALHO

59

2º

250

FREDERICO PINTO

49

3º

140

Luís Palma

107

3º

39

Afonso Oliveira

107

4º

594

Madalena Branco

105

5º

290

JOÃO MESQUITA

46

4º

203

Artur Suponyev

105

6º

1402

INÊS MOTA

44

5º

273

ILÍDIO FRANSCISCO

42

6º

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 6º ANO B

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 8º ANO B

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

76

Joana Rodrigues

101

1º

36

Lucas cayolla

91

2º

341

Leandro
Palmeirão

90

3º

231

Ruben Inês

90

4º

516

Nuno Silva

89

5º

85

Diogo delgado

89

6º

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

340/15

Tomás Bauwens

106

1º

579/12

Guilherme
Oliveira

105

2º

227/15

Mário Mendes

99

3º

151/12

Diogo Rebelo

94

4º

297/14

Denílson Costa

70

5º

1017/12

Ana Jorge

69

6º

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 7º ANO A

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 9º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1089

Maria Gião

48

1º

1007

Juliana Amaro

47

2º

1111

Mariana Gomes

47

3º

390

Maria Safaneta

47

4º

1415

Ana Monteiro

46

5º

319

Salgueiro

46

6º

80 | Querer é poder | Maio 2016

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

338/14

João Carvalho

69

1º

279/11

Diogo Paulo

68

2º

30/14

Rui Brites

65

3º

356/13

Vasco Fernandes

63

4º

86/11

Catarina Moura

62

5º

165/13

David Cardiga

62

5º

171/13

Kevin Vidigal

62

5º

EFEMÉRIDES E EVENTOS
ATLETA DO MÊS | ABRIL | 9º ANO B

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 10º ANO C

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

235/14

João Bento

77

1º

195

HENRIQUE
FIGUEIREDO

39

1º

1097/15

Ema Silva

75

2º

249

JOSÉ CARVALHO

33

2º

102/13

Frederico Oliveira

72

3º

342

CHIMBUNGO

21

3º

347/14
20/14

Inês Menezes

66

4º

275

BERNARDO GAIÃO

19

4º

Yuri Oliveira

66

5º

193

JOÃO LEITÃO

18

5º

378/13

Diogo Marcelino

65

6º

342

DIOGO PONTE

16

6º

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 10º ANO A

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 12º ANO A

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

213

FRANCISCO
MARQUES

37

1º

281

LEONARDO BRAZ

108

1º

255

LUIS CANARIAS

105

2º

62

BERNARDO FERREIRA

35

2º

1248

BOGDAN
HERASHCHENKO

101

3º

221

ANDRÉ MARQUES

33

3º

98

TOMÁS FERNANDES

97

4º

280

JOSÉ TRINDADE

29

4º

167

DANIEL VLAS

94

5º

4

DAVID BARROSO

27

5º

207

FRANCISCO VIEIRA

88

6º

543

IÚRI SILVA

25

6º
ATLETA DO MÊS | ABRIL | 12º ANO B

ATLETA DO MÊS | ABRIL | 10º ANO B
CLASSIFICAÇÃO FINAL

CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

97

ÁLVARO PINOTE

102

1º

237

FÁBIO NUNES

30

1º

35

ANTÓNIO PINHEIRO

89

2º

735

DAVID AMARAL

28

2º

24

MANUEL MEDEIROS

83

3º

1019

JOÃO SILVA

26

3º

1043

LINO OLIVEIRA

79

4º

83

RAQUEL GONÇALVES

21

4º

124

MIGUEL DUQUE

76

5º

452

PEDRO PEREIRA

18

5º

10

JESSICA CARVALHO

74

6º

489

DIOGO RODRIGUES

16

6º
Parabéns aos vencedores.

ATLETA DO MÊS | MARÇO | 11º ANO A
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

61

DAVID LIMA

197

1º

1350

DAVID
SANTOS

181

2º

247

FRANCISCO
SEQUEIRA

170

3º

453

RAFAEL
PINHEIRO

167

4º

471

TIAGO SOUSA

166

5º

545

JOSÉ MELO

166

6º

		

Professor Pedro Fernandes
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Alocução da cerimónia
da certificação do SGQ-APCER

E

ra uma vez uma escola centenária chamada Instituto dos
Pupilos do Exército que acreditava nos ventos de mudança e se queria reafirmar no panorama do Ensino nacional.
O seu Diretor, homem de visão, determinado e empreendedor, pensou na melhor forma de o fazer e eis que surge no
horizonte a ideia da Certificação em Qualidade: candidatou-se à
obtenção da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela
APCER, no âmbito da Norma ISO 9001:2008.
Tudo começou formalmente em janeiro de 2015, contratou-se uma empresa consultora especialista na matéria, fizeram-se
reuniões, delinearam-se estratégias, estabeleceram-se metas e
objetivos, constituíram-se equipas e definiram-se prazos de conclusão. Os prazos eram muito ambiciosos e uma escola não é uma
empresa; presta um serviço à comunidade, aos cidadãos e ao país,
mas o produto final tarda em materializar-se e os frutos colhem-se de forma cíclica e com uma cadência de mais ou menos oito
em oito anos. Tudo nos parecia difícil de atingir e concretizar, pois
era necessário fazer um diagnóstico puro e duro da organização.
O Instituto nada temeu, mais uma vez deitou mãos à obra e
assente nos desígnios que se preza de manter, o de “Formar cidadãos úteis à Pátria”, definiu a sua Política de Qualidade, com os
seguintes objetivos:
• Fomentar a satisfação dos seus alunos e encarregados de
educação numa lógica de melhoria contínua;
•P
 romover e desenvolver uma cultura organizacional capaz de
estimular a motivação, o envolvimento para qualidade e a
formação dos seus educandos;
• Cumprir os requisitos legais impostos pela legislação em vigor;
•D
 esenvolver a educação ambiental, contribuindo para a manutenção da Bandeira Verde da Eco-Escolas, condição fundamental para a participação e envolvimento de toda a Comunidade Educativa;
• Promover a criação de parcerias que contribuam para o crescimento social e económico sustentado e para o desenvolvimento da comunidade em geral;
• Buscar a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão
da Qualidade.
Para que tal acontecesse reunimos de novo e apresentamos
a ideia a toda a comunidade. Não foi pacífico nem rapidamente
aceite, não por haver alguma opinião desfavorável, apenas por
receio do desconhecido, afinal, uma escola não é uma empresa.
Fez-se um diagnóstico e constatou-se que era necessário operacionalizar de forma articulada, a organização, o seu modo de
funcionamento, o seu Projeto Educativo e o seu Regulamento Interno em processos. Tudo bem feito, estes Processos resultariam
em Procedimentos, Input; Output e recursos. O produto final teria
de ser um serviço bem prestado a alunos e Encarregados de Educação, respeitando escrupulosamente os requisitos aplicáveis da
Norma ISO 9001:2008.
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Durante mais de um ano desenvolveram-se todas as atividades necessárias, fez-se o mapeamento dos processos, recebeu-se formação, reuniu-se, observou-se o Instituto como que de fora
para dentro, discutiram-se rotinas, pensou-se na forma como se
planeia, executa e avalia em meio escolar e como se dirige uma
escola. Mais uma vez, nada de novo. Já o fazemos há 104 anos!
Constituíram-se mais equipas e, de súbito, já éramos muitos
mais os envolvidos; nomearam-se responsáveis por processos,
que explicaram o que faziam e como faziam, afinaram-se práticas
e rotinas, colocando-se tudo no papel, perdão, nos modelos dos
procedimentos. Passara meio ano e tínhamos 23 Processos!
Planeou-se um novo ano letivo: admitiram-se novos alunos,
receberam-se novos Encarregados de Educação, novos colaboradores, novos professores, jovens militares, novas verbas, nova
legislação, enfim a escola seguiu o sua missão. Afinal fazemo-lo
todos os anos há já 104 anos, a bem da verdade, sem interrupções
dignas de reparo.
Reunimos de novo, recebemos nova formação, nomearam-se
ainda mais equipas e auditamos internamente. Auditar é que era
novo. Elaboraram-se checklists e pelo Instituto dentro passamos
tudo a “pente fino”. Afinal, somos uma escola, admitimos alunos, gerimos a receita e a despesa, planeamos, ministramos o
2.º e 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, na vertente
profissional, ministramos formação aos alunos pelo Corpo de Alunos, avaliamos, dirigimos, vivemos o Instituto no seu dia a dia. O
diagnóstico foi-nos favorável. O que fazemos fazemos bem e com
qualidade. Ainda assim, revimos o Sistema aqui e ali; e o que não
parecia tão bem ou podia ser melhorado foi alvo de Planos de
Ações Corretivas.
Mostramo-nos prontos para sermos Auditados Externamente
e nada tememos. Mais uma vez, fomos auditados ao pormenor,
procedimento a procedimento, serviço a serviço, responsável a
responsável, e mais uma vez fomos bem-sucedidos como escola
que se orgulha de prestar serviço público com qualidade.
Chegados agora ao dia 10 de março, preenchemos os requisitos legais da Normas e demais requisitos legais e estatutários;
os processos e a documentação do sistema de gestão da organização estão conforme e desenvolvidos de acordo; a liderança e o
compromisso da Direção para com o Sistema de Gestão, o envolvimento e a participação dos colaboradores auditados e a Cultura
organizacional do Instituto dos Pupilos do Exército estão conforme,
reunimos condições para a concessão da Certificação!
Que a história do Instituto centenário, hoje certificado pela APCER, seja para sempre uma melhoria contínua, que ainda agora
começou!

Ana Johane Tendeiro,
Docente do Gabinete de Autoavaliação
do Instituto dos Pupilos do Exército

EFEMÉRIDES E EVENTOS

FCT na Vodafone

N

o âmbito do protocolo estabelecido entre o Instituto dos
Pupilos do Exército e a Vodafone Portugal, teve hoje, dia 2
de maio, início a formação em contexto de trabalho (FCT)
dos alunos do 11.º ano do curso de Técnico de Gestão de
Equipamentos Informáticos.
Esta formação pretende fortalecer os conhecimentos dos alunos
em matérias ministradas ao longo do curso, bem como na integração
dos mesmos na realidade do mercado de trabalho na área das redes
e telecomunicações. Estes alunos foram acompanhados por uma delegação do Instituto, nas pessoas do sr. capitão Azedo, comandante
da terceira companhia, sargento chefe Lopes, professor do curso e
professor João Cortez, diretor do curso.
Fomos extremamente bem recebidos, por parte da equipa que
gere o projeto “Bright Future”, doutora Diana Pinto e engenheiro João

Cruz, que conduziram o briefing inicial, com a transmissão de informações acerca da empresa, procedimentos internos da Vodafone e
plano do estágio. Ao longo da manhã, foram-se juntando a este briefing, o diretor da área de operações, engenheiro José Oliveira, que
deu as boas vindas aos alunos e que lhes transmitiu a importância
desta área no mundo das comunicações e das perspetivas futuras
do seu percurso académico e profissional, bem como o engenheiro
Pedro Real, responsável da área que acolheu os alunos. Esta sessão
contou ainda com a participação de responsáveis de várias áreas da
Vodafone, nomeadamente da área de infraestruturas físicas e de infraestruturas lógicas, para sensibilizar os alunos para as questões da
segurança física e da segurança informática, inerente ao trabalho diário nesta organização.
O Diretor do curso de TGEI
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Desfile náutico

R

ealizou-se este sábado dia 30 de Abril, no rio Tejo, um
desfile náutico em embarcações yolle.
Cerca de 20 embarcações dos diferentes clubes de
remo de lisboa, embelezaram as margens do Tejo nesta
excelente manhã, com os turistas a apreciarem este belo evento.
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Este desfile enquadrou-se no início das comemorações do aniversário da Associação Naval de Lisboa.
O IPE esteve presente com uma embarcação de 4 remadores,
dando mais cor ao desfile e dignificando a própria instituição.
Eis algumas fotos do evento.

EFEMÉRIDES E EVENTOS

Orquestra de alunos e ex-alunos
do Instituto dos Pupilos do Exército

N

o final do ano letivo de 2014-2015, fruto de uma conversa
com o Presidente da Associação dos Pupilos do Exército, sr.
Fernando Baptista Pires, com o ex- aluno João Paulo Marques e a professora de Música Irene Aleixo, surgiu a ideia
de criar uma orquestra com alunos e ex-alunos no IPE.
Rapidamente se passou das palavras à ação e, por sua vez, à
música. Nasceu assim a orquestra de alunos e ex-alunos do IPE, constituída por trinta alunos e sete ex-alunos.
Este projeto pretende, através da aprendizagem musical, aprofundar uma série de competências fundamentais para o crescimento dos
nossos alunos e, paralelamente, apurar o sentido estético, cultivar a
interação social, companheirismo e respeito pelo próximo, apostando
na valorização do ensino da música.
Com poucos meses de existência e com apenas um encontro semanal, alunos e ex-alunos levam este projeto muito a sério e a motivação que os move é contagiante.
Apresentaram-se pela primeira vez no VIII Festival de Estabelecimentos Militares de Ensino, que decorreu no dia 15 de abril, no
pavilhão n.º 2 do S. L. Benfica, onde interpretaram um instrumental
– “Medley Piratas das Caraíbas” e o Tema “I see Fire”, com a colaboração do grupo coral do IPE.
Professora Irene Aleixo
Maio 2016 | Querer é poder | 85

Discurso do Diretor do IPE
por ocasião do 25 de Maio de 2016

E

xmo. Sr. Tenente General, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército
Meu General,
Exmo. Sr. Major General, Diretor de Educação,
Exmo Sr Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos
de Benfica,
Exmo Sr Coronel Diretor do Colégio Militar,
Exmas Autoridades Civis e Militares,
Exmos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Caros Alunos,
22 de Maio, 25 de Maio, 29 de Maio…
Na entrada do mosteiro que nos acolhe, na sala da roda dos desvalidos encontra-se escrito numa placa:
“Este mosteiro foi edificado pelo vitoriosíssimo Rei D. João I. Foi concedido
no dia 22 de Maio do ano do Senhor de 1399, a rogo dos nossos reverendos
padres e, de forma evidente, do Senhor João das Regras, doutor em ambos
os direitos e de Frei Vicente, Mestre insigne em Ciência, vida e honestidade.
Foi recebido pelos frades da nossa Ordem e consagrado a Deus no dia 29 do
mês de Maio, festa do Corpo de Cristo desse ano, de 1438 da era de César”.
22 de Maio, 25 de Maio, 29 de Maio…
Há mais de 500 anos que se ensinam jovens neste Chão.
Quinhentos anos, incluindo Frei Bartolomeu dos Mártires.
Há 105 anos que a República nos atribuiu este espaço sob a proteção
do Exército.
Estranho para os dias de hoje… talvez não.
A República quis recuperar o Renascimento que não percebemos e o
Iluminismo que não vingou. A República quis fundar a Escola Nova onde,
simbolicamente, Portugal se tinha enganado no seu trajeto. Era preciso
mudar a Escola.
Era preciso encontrar a Escola Clássica, da mesma forma que o centro
da Europa a procurou e a encontrou.
A Escola tinha que voltar a preparar para a vida, tinha que ser prática
e reduzir a retórica.
A vida tornava-se mais exigente. Para ganhar o Céu não bastava ser
Bom e Honesto, também era necessário ser Útil.
Por outro lado, o sentido de justiça voltava a incluir a preocupação
com o outro, em lhe atribuir o que é justo.
A Escola tinha que voltar a formar Cidadãos e deixar de formar súbditos, a Escola tinha que voltar a formar Homens e Mulheres, justos, capazes
de liderar, capazes de ser liderados e úteis. Úteis à Cidade ou à Pátria na
nossa linguagem.
O local dessa Escola Reformadora tinha que ser neste espaço, pela
simbologia que inclui e no perfeito equilíbrio entre a liberdade criativa proporcionada pelo Corpo Docente e a eficácia e exigência do Corpo Militar. O
Justo Meio entre a Liberdade dos Gregos e a eficácia dos Persas.
A República quis voltar a D. João I, o vitoriosíssimo, recomeçar o caminho e evitar a educação que nos levou a D. Sebastião e ao nevoeiro.
Voltemos aos símbolos: na capela dos Castros encontram-se lado a
lado dois homens que consubstanciam o nosso apogeu e a nossa queda:
D. João de Castro, Vice-Rei da Índia e nosso Patrono e D. Francisco de Castro
o Inquisidor Mor do Reino. Lado a lado estão duas Escolas: uma que tem a
sua génese em Aljubarrota e na Escola de Sagres e que nos levou à Índia

e ao Oriente e a outra que nos conduziu a Alcácer-Quibir e à perda da
nossa Liberdade. De um lado a aprendizagem com base na experiência
sem medo de errar e do outro o ensino retórico, assente em dogmas.
Dum lado a dúvida e a discussão e do outro a certeza, embora temporária.
Dum lado o caos criador, do outro a ordem redutora.
Dum lado a Grécia. Do outro lado, a Pérsia.
A Liberdade necessita de Eficácia, desde que esta não se apodere daquela.
A Liberdade sem eficácia não existe, só existe na cabeça dos que não
sabem o que é a experiência da vida.
Como referiu Roosevelt num discurso na Sorbonne em 1910, sobre a
Cidadania numa República:
“Não é o crítico que importa; não é aquele que aponta como o homem forte fraqueja, ou onde aqueles que realizaram algo poderiam tê-lo
feito melhor.
(Não).
O crédito pertence ao homem que se encontra na arena, cuja face está
manchada de poeira, suor e sangue; aquele que se esforça com bravura;
que erra, que se depara com um revés após o outro, pois não há esforço
sem erros e falhas; aquele que se esforça para alcançar os seus objetivos,
que com entusiasmo e grande devoção, se entrega a uma causa nobre;
que, no melhor dos casos, conhece no fim o triunfo da grandiosa
realização , e que no pior dos casos, se falhar, ao menos falha ousando”.
Os Dois Capitães, Comandantes de Companhia do Corpo de Alunos,
percebem perfeitamente estas palavras.
Para eles, a minha continência.
Não podemos ficar pela palavra, pela pregação.
A ordem que se apoderou do Mosteiro foi a dos Irmãos Pregadores,
que nos conduziram a D. Francisco de Castro, à Inquisição.
22 de Maio, 25 de Maio, 29 de Maio…
Sabiamente, a Providência fundou-nos a 25 de Maio, no justo meio
entre o 22 e o 29 de Maio.
Sabiamente, a República conceptualizou este modelo de ensino que
se equilibra entre a Criatividade e a Liberdade dos Académicos e a Ordem
e a Eficácia dos Militares.
Entre a Grécia e a Pérsia.
Como defendia o falecido Secretário Geral das Nações Unidas, Boutros
Ghali, o círculo virtuoso duma Nação é formado pelo Desenvolvimento,
pela Democracia e pela Paz.
A Democracia vem como corolário da Paz e do desenvolvimento. Ou
dizendo de outra forma, a Democracia carece de prosperidade e de Segurança, carece dos fins últimos da Política.
A excelência, o círculo virtuoso, encontra-se no equilíbrio, no Justo
Meio, entre os dois modelos: O Grego e o Persa.
Para nós Ocidentais, mais do Grego. Mais da liberdade.
Caros Alunos,
O vosso projeto educativo assenta em muito do que aqui foi dito, assenta
nesta escola sempre Nova que procura formar Cidadãos Justos que partilham
com os mais fragilizados, que sabem liderar e ser liderados e por último que
querem ser e sabem ser Úteis à Sociedade de que todos somos Sócios.
A Cidadania pressupõe justiça na redistribuição e que cada um assuma
ora o seu papel de liderança, ora de liderado de acordo com as necessidades da Cidade, de acordo com a nossa Utilidade.
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A Cidadania pressupõe exemplo e serviço. Nesta Escola não precisam
que se teorize sobre isto, a prática e a vossa vivência diária já vos ensinou.
Talvez lá fora não vos compreendam porque a Cidadania não se explica,
pratica-se. Muitas vezes, na Arena da Vida.
Amanhã, mais uma vez, formaremos na Praça dos Restauradores no
final da Avenida da Liberdade. Formaremos na Praça em que anualmente
no 1º de Dezembro festejamos a recuperação da nossa Independência e
desfilaremos com garbo em frente do Tribunal da Inquisição, hoje transformado em Teatro Nacional. Destroçaremos junto à Estátua do Rei D. João
I, o Vitoriosíssimo depois de ouvirmos a Portuguesa.
Depois, depois vamos a S. Domingos celebrar os nossos 105 anos e a
Vida e Obra de D. João de Castro, o nosso Patrono.
Amanhã demonstramos mais uma vez, com o passo certo, sincronizado com a Banda Militar, que a Liberdade de todos depende da eficácia
da segurança de alguns.
Amanhã é dia de dizer à Cidade que o desenvolvimento também depende da formação da Escola Nova, da Escola do General António Xavier
Correia Barreto.
Amanhã é dia de testemunhar o que nos ensinaram: “Querer é Poder !”.

Sessão de
sensibilização
e esclarecimento
sobre sexualidade e
saúde reprodutiva

Coronel Miranda Soares

3.º encontro de
natação, nível 3,
do desporto escolar

C
D

ecorreu no dia 17 de abril, no parque de jogos 1.º de
Maio, em Lisboa (INATEL), o 3.º Encontro de Natação,
Nível 3, do Desporto Escolar.
O IPE participou com dois alunos.
Foram ainda entregues as medalhas deste encontro bem como
do encontro anterior.
Resultados /Classificação Indivivual:
João Mariz (Infantil B)
Prova 100m Costas – 1.˚ Lugar (Tempo - 1:29:72)
Prova 50m Livres – 4.˚ Lugar (Tempo - 00:36:60)
Afonso Carvalho (Iniciado)
Prova 50m Bruços – 1.˚ Lugar (Tempo - 00:44:19)
Prova 200m Estilos – 4.˚ Lugar (03:01:62)
Parabéns!
Prof. Eugénia Marques

onforme previsto no projeto de Promoção e Educação para
a Saúde, realizou-se, no dia 13 de abril, uma sessão de
sensibilização e esclarecimento sobre sexualidade e saúde
reprodutiva no IPE, dirigida aos alunos de 12.º ano.
Esta sessão teve como objetivos principais a desmistificação de
conceitos relacionados com a sexualidade; o desenvolvimento das
competências para tomar decisões responsáveis e recusar comportamentos não desejados ou que violem a dignidade e os direitos
pessoais; o esclarecimento sobre a utilização, quando necessário,
de meios seguros e eficazes de contraceção e de prevenção do
contágio por Infeções sexualmente transmissíveis; o desenvolvimento de competências para pedir ajuda e saber recorrer a apoios,
quando necessário.
Esta iniciativa contou com a palestrante convidada, sr.ª enfermeira Andreia Nunes, do Hospital D. Estefânia, que desenvolveu
a sua apresentação partindo das questões que, previamente e de
forma anónima, os alunos tinham colocado por escrito numa “Caixa de Perguntas” preparada para o efeito.
Os alunos participaram na sessão de forma interessada, colocando questões e contribuindo com informações pertinentes,
tendo assim esta ação correspondido à sua necessidade de esclarecimento e informação.
A Coordenadora do PES: Alexandra Gonçalves
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IPE vice campeão de Lisboa de futsal
juvenil - Desporto Escolar

N

o passado dia 9 de abril, decorreu a “final four” de Futsal
do escalão de juvenis do Desporto Escolar de Lisboa.
O sorteio ditou o confronto IPE vs Colégio Militar e
na outra meia-final o confronto entre os Salesianos de
Lisboa e o Agrupamento de Escolas D. Dinis.
O jogo começou da melhor forma para a equipa do IPE ao abrir
o marcador logo aos dois minutos de jogo, aquando da marcação
de um pontapé de canto, através do nosso ala Amaral num remate
de primeira.
Decorridos mais três minutos, o nosso pivô Pedro Jesus sofre
falta dentro da área adversária (rasteirado pelo guarda-redes adversário). Na marcação do pontapé de grande penalidade, o capitão de equipa Bruno Correia coloca a bola junto ao poste esquerdo
da baliza, enganando o guarda-redes adversário que se lançou
para o lado contrário.
A meio da primeira parte e na sequência de uma falta cometida próximo da área da baliza adversária, a equipa do IPE obteve
o terceiro golo num pontapé de livre executado pelo seu capitão.
A equipa do Colégio Militar ainda reagiu na primeira parte do
jogo e reduziu para três golos a um, mas logo de seguida numa
rápida transição defesa-ataque a equipa do IPE voltou a ter uma
vantagem de três golos, novamente através do seu capitão de
equipa num bom remate de fora da área.
Na segunda parte da meia-final, não houve golos, sendo de
destacar as boas defesas dos respetivos guarda-redes.
Na final, a equipa do IPE começou a ganhar, novamente através de um golo apontado pelo seu capitão; mas a equipa dos
Salesianos reagiu e conseguiu dar a volta ao marcador.
O jogo foi muito equilibrado até ao final, tendo decorrido de
uma forma bastante aberta em termos táticos. A preocupação
das equipas foi sobretudo tentar obter golo, não assegurando, por
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vezes, da melhor maneira os necessários equilíbrios defensivos,
aquando da perda da posse de bola.
O resultado ficou em seis golos para o Salesianos e quatro
golos para o Pupilos, premiando a equipa que foi mais eficaz na
finalização e confirmando os Salesianos como campeões de Lisboa
e o IPE como vice-campeão. O nosso capitão de equipa voltou a
obter no jogo da final um hat-trick (três golos) como na meia-final,
mas desta vez não foi suficiente para vencer. O último golo da
equipa foi marcado pelo aluno Pinheiro.
Estão de parabéns todos os jogadores da equipa pela forma
como evoluíram em termos técnico-táticos e pela forma solidária
com que jogaram ao longo do ano e em especial na fase final.
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Relatório da visita de estudo
ao Palácio Nacional de Mafra

D

ATA: 24/02/2016
ACOMPANHANTE
Anabela Elias, Fátima Boavida e Manuel Segismundo

CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA VISITA
Os objetivos da visita foram atingidos.
• Desenvolver a criatividade e o sentido estético;
• Desenvolver o espírito crítico;
• Promover atitudes de diálogo, compreensão e tolerância;
• Contribuir para o desenvolvimento harmonioso da personalidade dos alunos;
• Contribuir para o enriquecimento cultural através do contacto
com obras da literatura portuguesa;
• Motivar os alunos para o estudo da obra;
• Despertar o interesse para as várias temáticas que o estudo da
obra suscita.
OCORRÊNCIAS
A visita decorreu de acordo com as expectativas, sem nada a
registar.

AVALIAÇÃO GLOBAL
Os alunos assistiram à peça de teatro Memorial do Convento que
funcionou como motivação para a leitura integral da obra. Assim,
estes tiveram um primeiro contacto com o texto que vão analisar,
reconhecendo a verdadeira função do texto dramático – a representação. A maior parte dos alunos conseguiu distinguir a multiplicidade
de linguagens a que uma representação pode recorrer e entender a
temática abordada. A assistência a esta peça facilitará a compreensão
do texto.
SUGESTÕES
Deve-se proporcionar aos nossos alunos a frequência de exposições, de teatros e espetáculos, com os quais os alunos não estão familiarizados e são importantes para o seu desenvolvimento integral.
O(S) PROFESSORE(ES) RESPONSÁVEL
Anabela Maria Palma Ramos Elias

Secundário, 12.º A e B, Português
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Visita de estudo do 9º ano
ao Pavilhão do Conhecimento

N

o dia 9 de março, os alunos das turmas do 9º ano visitaram
o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, no Parque das
Nações, tendo sido acompanhados pelas professoras Teresa Pericão e Irma Pinheiro.
Pretendeu-se consolidar os conteúdos da Unidade da Eletricidade
do programa curricular da disciplina de Físico-Química, com a realização de um workshop sobre Circuitos em papel casa interativa na
exposição Dóing – oficina aumentada. Os alunos visitaram, ainda, as
atividades permanentes do Dóing - Oficina Aumentada.
A Dóing não é uma exposição. É um espaço para criar, fazer, experimentar, construir e partilhar, onde tentativa e erro se conjugam de
forma divertida e inspiradora, dinamizado com atividades que combinam arte, ciência e tecnologia.
No workshop, os alunos fizeram um circuito elétrico numa folha de
papel e, com recurso a tinta condutora, construíram uma casa que se
ilumina no escuro. Aprenderam mais sobre componentes eletrónicos,
como resistências e transístores, e descobriram como se ligam LEDs.
Já nas atividades permanentes do Dóing, os alunos foram levados
a pensar com as mãos, a fim de contornar obstáculos, superando-se a
si mesmos. Os desafios incluem explorar circuitos elétricos, construir
aviões de papel e testar a sua aerodinâmica, criar percursos para que
um berlinde se desloque entre dois pontos da forma mais rápida,
mais lenta para além de muitos outros.
A promoção e educação para a saúde (PES) também foram consolidadas com a visita às exposições temporárias Espinafres & Desporto
e Viral – Uma experiência contagiante. Ao percorrer todas as áreas da
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exposição Espinafres & Desporto, da cozinha ao parque e à zona de
fitness, os alunos puderam experimentar dezenas de módulos interativos onde a atividade física e o corpo humano estão em destaque.
Ao passear pelo parque, os alunos puderam saltar, correr, pedalar e
descobrir o que acontece ao seu corpo quando fazem exercício. Já, na
cozinha, como somos o que comemos, foi tempo de testar os seus
hábitos alimentares e de ver até que ponto os alunos têm uma alimentação equilibrada. Finalmente, na zona de fitness os alunos mediram a sua tensão arterial, fizeram um check-up, e levaram para casa
todos os resultados no cartão de saúde que recolheram na exposição.
Viral – Uma experiência contagiante é uma exposição interativa
que explora o que é o contágio e como funciona, revelando fenómenos biológicos, sociais e questionando o seu impacto nas nossas
vidas. A exposição tem 24 módulos interativos, divididos em cinco
áreas. Em cada uma, os visitantes exploram o contágio numa narrativa que engloba fenómenos de biologia, epidemiologia e saúde
pública, a ciência das redes, psicologia e as ciências sociais. Como se
controla uma epidemia de gripe? O que é o contágio financeiro? O
que faz um vídeo tornar-se viral? Como contagiar o mundo? Mais do
que uma exposição, VIRAL é uma experiência positiva, divertida e...
contagiante!
Foi com grande entusiasmo que os alunos participaram nesta visita de estudo. Regressámos ao IPE após uma tarde enriquecedora,
havendo ainda tempo para uma paragem no Mc Donald’s…
Teresa Pericão e Irma Pinheiro
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Comentários dos alunos sobre a visita de estudo:
Uma visita de estudo interessante, onde pudemos aprender mais
sobre o funcionamento dos circuitos elétricos, o nosso físico e as
doenças contagiosas e… onde a imaginação é ilimitada!
				
David Cardiga, 9ºA, 165/13
Foi uma visita de estudo bastante interessante, principalmente
a parte do Dóing: aprendemos a fazer um circuito elétrico com tinta
condutora, construindo uma casinha de papel com luz. Fomos, também, a uma exposição chamada Espinafres & Desporto, onde realizámos várias atividades que testavam as nossas capacidades físicas.
Foi uma visita de estudo bastante produtiva pois ficámos a saber
muitas coisas sobre a Física… recomendo que experimentem esta
aventura!
Samuel Sousa, 9ºA, 269/14
Foi uma experiência divertida… uma mão cheia de cultura… ensinou-me várias coisas sobre a eletricidade, nomeadamente a rede
elétrica “espalhada pela casa”… também fiquei a saber que um circuito elétrico não precisa de ser ligado com fios e que pode também
ser ligado com tinta condutora.
Na exposição Espinafres & Desporto vimos a nossa massa corporal, força, percentagem de calorias… mas o que mais gostei foi a
parede de escalada, pois eu e os meus colegas cronometrámos os
tempos de cada um e vimos qual era o mais rápido…
Vasco Fernandes, 9ºA, 356/13
Viral, onde conseguimos interagir uns com os outros, explorando
o que é o contágio e como funciona. O meu módulo interativo favorito
foi o “Sentes o que eu sinto”, pois aqui pudemos observar que os
outros podem ser contagiados pelas nossas emoções como a dor, o
medo, a tristeza, a felicidade, entre outras…
Dóing… onde se conseguiu transformar um espaço pequeno num
espaço que abrange muitos outros… como um ateliê de costura…
onde pudemos montar circuitos elétricos, ou trabalhar com aerodi-

nâmica fazendo aviões de papel ou… construir uma casa a partir de
circuitos elétricos com LEDs.
Espinafres & Desporto, onde conseguimos experimentar diversos
módulos em que a atividade física mais se destaca: na zona de fitness
medimos a nossa tensão, fizemos um check-up e testámos os nossos
hábitos alimentares.
Eu gostei da visita de estudo, achei que foi muito divertida e é
sempre bom aprender coisas novas…
Ana Raquel Martins, 9ºB, 1525/15
No Dóing montei um circuito elétrico constituído por resistências,
LEDs, um interruptor, etc. e liguei todos os componentes com tinta
condutora de cor preta; instalei o circuito dentro de uma casa de papel
e decorei-a a meu gosto. Depois fiz um balão de ar quente e coloquei-o no tubo de vento para voar.
Carlos Henriques, 9ºB, 8/11
Gostei muito… foi a primeira visita de estudo em que não fiquei
parado, fomos de fato de treino, o que nos permitiu ficar à vontade,
praticar desportos, mexer e aprender na exposição Espinafres & Desporto: o que era impossível era parar.
Kevin Vidigal, 9ºA, 171/13
Tivemos o prazer de visitar o Pavilhão do Conhecimento de uma
ponta à outra. Começámos por visitar a exposição Espinafres & Desporto e fizemos alguns exercícios para verificar se o nosso corpo estava em forma. Voltámos a reunir para o nosso workshop no Dóing e
cada um fez a sua casa de papel com um circuito elétrico integrado…
estava diretamente relacionado com a disciplina de Físico-Química…
ainda fomos visitar a exposição Viral em que tínhamos um aparelho
que ao passar por determinados locais nos indicava que estávamos
infetados e, depois, podíamos ler as explicações sobre a melhor forma de tratarmos essas doenças. Chegámos ao fim da visita de estudo
mesmo na hora de fechar…
Catarina Moura, 9ºA, 86/11
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Visita de estudo ao Parque
Florestal de Monsanto
– 8.ºA e 8.ºB –

A

qui mesmo ao nosso lado, visitámos, no passado dia 4 de
março, o parque florestal de Monsanto (PFM). Com cerca
de 900ha, constitui o maior espaço verde da cidade de
Lisboa. A pouco mais de cinco minutos do centro da cidade, este é um património que poucas cidades do mundo se podem
orgulhar de ter. Dentro do PFM, visitámos o espaço biodiversidade
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(16ha de área vedada) e o centro de interpretação de Monsanto. Observámos ainda, sem o mínimo de ruído, o centro de recuperação de
animais silvestres (LxCRAS). Ao longo do percurso, tomámos especial
atenção à biodiversidade envolvente (fauna e flora) e à geologia do
PFM, mas também à sua história e à importância da sua existência,
para nós e demais seres vivos!
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As obras mais relevantes
de 2015 são as seguintes:

Substituição das coberturas dos edifícios 203 e 208

Substituição da cobertura do Pavilhão Gimnodesportivo da 2ªsec

Remodelação do balneário (por baixo)
do alojamento feminino da 2ªsec
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Remodelação da sala para a Associação de Pais

Substituição da Cobertura da Sala D. João de Castro

Substituição da tubagem de água com implementação de infraestruturas para dados eletricidade
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Substituição da tubagem de água com implementação de
infraestruturas para dados eletricidade
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Criação de espaço verde na 1ªsec – Jardim dos Simples

Substituição do Portão de Viaturas da 1.ª Secção
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Substituição do portão da portaria da 1ªsec

Ampliação da sala de estudo do Pupilão

Melhoramento do Hall da messe da Direção na 1ªsec

Criação da Sala de Esgrima na 1ªsec
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Ampliação do vestiário das alunas

Remodelação das Instalações Sanitárias de apoio ao campo de futebol da 2ªsec

Criação do novo local para o Departamento de Expressões na 1ªsec
Maio 2016 | Querer é poder | 97

EFEMÉRIDES E EVENTOS

98 | Querer é poder | Maio 2016

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

