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editorial

Caros leitores!
a honrosa missão que me foi confiada, não só de integrar todos

nenhuma escola do mundo ministra. as paredes, os recantos da nos-

os alunos do instituto dos pupilos do exército no quotidiano des-

sa casa contam a história da nossa instituição centenária que pesa

ta casa, como nos seus valores e tradições, ainda está em curso e

sempre nos ombros de todos os alunos. Transportamos na farda que

provavelmente só estará terminada no final do ano letivo.

envergamos orgulhosos a humildade do trabalho, do fazer sempre

integrar é provavelmente a ação mais difícil que qualquer indivíduo consegue concretizar. devemos tentar ser exemplares e agir
de forma imparcial e equitativa, embora tenhamos a consciência de
que somos humanos e por isso erramos e não somos perfeitos.

melhor que os nossos antigos alunos, antepassados desta casa, que
tanto nos honram.
sinto que estamos no caminho certo, crescemos em número,
somos melhores, somos mais unidos e somos mais fortes.

o empenho de toda a comunidade escolar em fazer mais e melhor tem sido um grande fator motivacional e de avanço na sustentabilidade deste grande projeto que é o ipe, que teve início no ano
de 1911 pelo sonho do nosso fundador, o General correia barreto, o
qual se mantém atual e inequívoco na formação de “cidadãos úteis
à pátria”.
o dia a dia dos alunos desta casa não é fácil, nunca o foi, não

frade 12.ºa

o é e nunca o será. aqui estudamos e obtemos formação que mais
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O outono

A visita da
Gata Borralheira

a
no outono há castanhas
e há árvores despidas.
enquanto as aulas começam
damos às férias despedidas.
no outono há várias cores:
tons de cinza e de castanho.
no caminho para a escola
os amigos acompanho
lana buGarin, 5b

gata borralheira bateu à porta e o pai natal disse:
— quem é?
— É a Gata borralheira.
ele abriu a porta e a Gata ofereceu-lhe logo o seu presente. eram sapatos de cristal. ele não apreciou muito, mas para não ser
indelicado disse:
— eu adoro, vou calçá-los.
afinal, depois de os calçar achou que até nem lhe ficavam nada mal.
convidou-a para jantar e ela aceitou. comeram bacalhau espiritual
com sumo de laranja. no final, a Gata pediu:
— podemos ir andar de trenó no céu, com as renas, principalmente
com o rodolfo? acho que ele é muito fofo.
— sim, podemos.
viram estrelas no céu que formavam desenhos como, por exemplo,
anjos, luas, sóis, presentes, uma estrela ainda maior, etc. entretanto, começou a chover e o pai natal disse:
— vamos embora, que isto está a ficar desagradável!
— não! – retrucou ela.
logo a seguir apareceu um anjo chamado Guardião que disse:
— peçam um desejo!
eles pediram para aparecerem vários desenhos feitos pelas estrelas
para as crianças. desejaram igualmente que a aventura que tinham tido
naquele momento também fosse possível a elas. depois parou de chover
e foram-se embora.
no natal seguinte, aconteceu o que eles tinham pedido e a todas as
crianças apareceu um anjo.
sofia baldo, 1521/16, 5a

Um rapaz
endiabrado
sou um rapaz
sempre a brincar
e sou capaz
de marchar.
no inverno
estou no pilão
para estudar
e ser campeão.
GuilherMe GoMes, 5b
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A capuchinho
e o Pai Natal

No Pilão

devo ao pilão muita coisa.
ele é grande e bom amigo.
É aqui que aprendo e cresço
com o seu saber antigo.
Gosto muito do pilão,
pois o pilão me ajudou.
p’ra sempre no coração,
ele comigo ficou.
Gonçalo GoMes, 162/16, 5b

f

oram-se todos embora, menos a capuchinho vermelho. ela
tinha ficado lá, pois a casa dela era muito longe.
quando toda aquela festa acabou, os dois sentaram-se
no sofá e começaram a conversar ao som da televisão ligada.
– sabes? o jantar estava muito bom. onde aprendeste a cozinhar
assim? – perguntou a capuchinho vermelho.
– ensinaram-me a cozinhar desde muito pequeno. ao longo do
tempo fui aperfeiçoando as minhas técnicas! – disse ele com ar
muito sábio.
a capuchinho vermelho ficou maravilhada com a forma usada
pelo pai natal para falar com ela.
– pai natal, sabes algumas histórias divertidas que me possas
contar? – perguntou a capuchinho vermelho.
– sim, mas porquê?
– porque eu tenho dificuldades em adormecer. se me contares
histórias, eu adormeço mais rapidamente.
então, o pai natal começou a contar as histórias e ela interrompia e dizia:
– a sério? e a seguir?
e ele lá continuava. deve ter contado umas cinco histórias seguidas. só no fim da quinta é que ela adormeceu. Tinha mesmo
um sono difícil. Talvez tivesse medo de que o lobo mau por ali
aparecesse.
MarGarida siMões, 12/16, 5a

Todos os dias no pilão
vivo uma grande emoção
e na formatura
há rigor com fartura.
a camaradagem
guardo como uma imagem.
É aquela sensação
que eu guardo no coração.
a parada é sagrada
e a nós todos agrada.
É nela que vamos marchar
sempre em ordem, sem parar.
júlia casqueiro, 1015/16, 5b
no meu coração
estará sempre o pilão.
há três companhias
que marcham à vez
e foi assim
que o pilão se fez.
ToMás fernandes, 393/15, 5b
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No verão
eu gosto muito do verão.
É quando como gelados,
é quando bebo refrescos
de laranja e de limão.

O príncipe
desobediente

não estamos no pilão,
quando é verão.
É muito divertido
marchar com o pelotão
para a nossa capitão.
estou com os meus colegas
estudo e trabalho com eles.
ah! vai começar o verão
e é quando todos se vão.
comandante de batalhão
comandante de pelotão
quero ser um comandante
mas aí vem o verão.
hoje, segunda-feira,
é um dia de tristeza
mas mal comece o verão
vou para a natação.

n

há muitas coisas bonitas
que fazemos no verão
como jogos eletrónicos
ou ver televisão.
Gosto do verão!
Gosto da praia!
só não gosto
dos dentes temíveis do tubarão!
Toda a gente se queixa
porque está muito calor
mas no inverno é demais
esse frio fustigador!
É muito melhor o calor
do que a chuva ou o frio
É sempre melhor o ardor
do que todo o arrepio!
Gosto do verão
porque posso ir ter com minha mãe
para matar as saudades
do meu coração.
e aí sinto muita emoção
É como ser um campeão.
Todos vão ler este poema
e todos gostarão.
alexandre silva, 414/16, 5b
8 | Querer é poder | Março 2017

um reino distante, governava a rainha peruácia. ela tinha
um filho chamado peruteu que mentia muito, mas a mãe
nunca o conseguia apanhar em falso.
certo dia, aconteceu o episódio que eu vos vou contar. então foi assim:
numa manhã de inverno, o príncipe peruteu disse à rainha peruácia que ia jogar à revolta dos perus com os amigos lá para fora.
— nem penses que vais lá para fora! está a nevar. queres ficar
constipado outra vez!? – ralhou imediatamente a rainha.
em bicos de patas, peruteu saiu, enquanto a mãe se zangava, e
foi lá para fora brincar.
no final da tarde, ele chegou da rua, cheio de frio, e foi ter com
a rainha.
— Minha mãe, ajude-me! estou muito constipado! – revelou o
príncipe peruteu a tremer com calafrios.
— como é que ficaste assim? foste lá para fora brincar? – interrogou a rainha peruácia.
— não, minha mãe! era incapaz de lhe desobedecer! – exclamou
peruteu.
— está bem. vai-te deitar que eu já vou chamar alguém para te
levar um xarope.
o príncipe peruteu foi-se deitar a pensar que a mãe não suspeitava de que tudo o que dissera era mentira. Mas no seu escritório,
a rainha refletia no caso.
ao jantar, peruácia sentou-se e disse ao filho:
— Meu filho, já sei de que maleita sofres tu. sofres de Mentirosidade aguda e desobediência Maligna. são duas doenças terríveis!
leonor de oliveira leiTe cordes valenTe, 1/16, 5b
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As raposas e os ovos da Páscoa

n

a semana da páscoa, uns coelhinhos preparavam os
ovos de chocolate que todos adoravam!
um deles disse:
— vamos parar um pouco e vamos ao café da coelhinha Marta.
e lá foram eles. quando voltaram à sua fábrica, que desilusão!
estavam todos os ovos comidos, nem um ovo tinha sobrado. os
coelhinhos estavam tristes porque faltavam dois dias para a páscoa
e nem um ovo tinham. Mas tinha de haver uma solução.
depois de ter anoitecido, os coelhinhos foram dormir para as
suas tocas. Todos não. o coelhinho artur, que era o chefe da fábrica, ficou a pensar quem poderia ter feito uma coisa tão trágica
como esta. pensou… pensou… e pensou… até que os seus olhos
começaram a fechar-se e foi dormir para a sua toca.
logo de manhã, levantaram-se prontos para um novo dia. apareceram lá duas raposas que pareciam simpáticas. disseram-lhes:
— bom dia, coelhinhos, porque estão com essas caras tristes?
— bom dia, queridas raposas, estamos assim porque comeram
os nossos ovos.
— Meu deus, isso é trágico. será que vos podíamos ajudar?
— claro que sim, se não se importarem.
lá foram as raposas e os coelhinhos para a fábrica e começaram a fazer mais ovos. Mas os coelhinhos tinham sido enganados
porque as raposas eram más, tinham sido elas que haviam comido
os ovos deles. uma delas disse à que tinha engendrado o plano:
— foi a melhor ideia que tiveste, assim comemos o dobro dos ovos.

as raposas estavam a adorar aquele trabalho até que, uns dias
depois, os coelhinhos começaram a achar estranho terem sempre
tão poucos ovos.
no dia em que tinham combinado uma reunião de urgência
por causa do desaparecimento dos ovos, o coelhinho artur disse:
— porque não vieram as raposas?
e saiu da reunião para ir em busca delas. já tinha procurado
em todo o lado e nem rasto delas. só lhe faltava ver na fábrica.
quando lá entrou, ficou com uma raiva desmedida porque as encontrou em pleno banquete de ovos de páscoa. afinal elas é que
andavam a comer os ovos de chocolate. então, o coelhinho artur
perguntou-lhes:
— porque fizeram esta maldade?
— porque adoramos ovos. É verdade que somos mentirosas,
mas vocês são burros porque acreditaram! ah! ah!
Todos os coelhinhos estavam de acordo: as raposas estavam
condenadas a fazer todos os ovos de chocolates que eram necessários para a festa da páscoa.
logo que as raposas acabaram de os fazer, foram expulsas e
nunca mais voltaram.
os coelhinhos estavam felizes e as pessoas também, pois festejaram a páscoa com os seus ovos de chocolate preferidos.
assim se comprova o provérbio:
“Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.”
júlia casqueiro, n.º 1015/16, 5b
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O gato
mentiroso

O barco de
vela amarela

e

lindo e grande,
uma verdade,
uma beldade,
um barco.
este meu barco
tem uma vela.
esta é bela
e amarela.
este meu barco
tem um mastro.
quando atacado pelo Monstro,
se desfaz num caco…
este meu barco
só podia ser meu,
grande e lindo,
este meu barco de vela amarela…
renaTo abranTes, 439/16 (8ºb)

Pai
partiste e deixaste-me
sozinha no mundo,
logo tu,
que davas sentido a tudo.
o brilho do teu olhar
e do teu sorriso
são de encantar
e os mais lindos.
só peço mais um segundo,
nos teus grandes braços,
volta ao mundo
e eu seguirei os teus passos.
agora és uma estrela
e brilhas mais que tudo.
estou à tua espera...
serás sempre o meu orgulho.
caTarina anTunes pinTo, 1065/15 8ºa
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ra uma vez um cão que andava a passear e encontrou um
gato, compulsivamente mentiroso.
— Gostas de jogar à bola? — perguntou o felino.
— sim, gosto muito — respondeu o cão.
— sabes? eu jogo no barcelona.
— a sério? – retrucou o cão. – então deves jogar muito bem à
bola.
— sim, claro. sou considerado o melhor, de entre todos os animais do mundo, a jogar à bola.
— ah! eu ainda só jogo no damaiense – disse o cão.
— ah, ah, ah – troçou o gato. – então não deves jogar nada à
bola.
— olha, não gozes! – admoestou o cão.
— eu sou o melhor da minha equipa a jogar à bola, até foi o meu
“mister” que o disse.
— ai tu estás a gozar? então desafio-te para uma partida de
futebol. vai chamar os teus colegas de equipa.
— ok – respondeu o gato.
enquanto jogavam, o cão viu que o gato não tinha jeito nenhum
para aquilo e disse:
— não parece nada que jogas no barcelona!
e os amigos do gato responderam:
— no barcelona? ele? nem ele nem nós jogamos no barcelona.
— ah, ah, apanhei-te – disse o cão. – afinal não jogas à bola no
barcelona.
e foi assim que todos perceberam que o gato era um mentiroso
e nunca mais foram amigos dele.
não vale a pena ser mentiroso, porque a verdade vem sempre
ao de cima.
Gonçalo Ganchinho GoMes, n.º 162/16, 5b
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Os cães e a cadela

e

ra uma vez dois cães, que eram irmãos, e uma cadela. um era
coxo e chamava-se borracha, o outro chamava-se boby. a cadela chamava-se linda. borracha era o melhor amigo de linda.
boby não gostava nada disso e, por isso, disse:
— Ó linda, o borracha não gosta de ti. ele só diz que está coxo e
conta-te histórias do que lhe aconteceu para te impressionar.
— não, não é — respondeu linda.
depois dessa conversa, a cadela foi perguntar ao borracha se o
que boby lhe tinha dito era verdade. e ele disse que não.
nesse dia à tarde, linda foi dizer a boby o que borracha lhe tinha
respondido.
— claro, achas que ele ia dizer-te que era verdade? pergunta-lhe
então porque é que está coxo – disse boby.
linda perguntou ao borracha e ele disse-lhe:
— ele só diz isso porque gosta de ti há muito tempo.
então linda foi dizer a boby que era um grande mentiroso e que
nunca mais iria olhar para a cara dele.

linda e ele ficaram os melhores amigos para sempre.
esta fábula tem o seguinte significado: «mais depressa se apanha
um mentiroso do que um coxo».
GuilherMe GoMes, 5b

Confusão na Terra dos Contos

c

erto dia, quando os burros apanhavam internet e os unicórnios viviam, havia um minúsculo pedaço de terra no norte do
nosso querido planeta. este boiava pelo mar e tinha uma caixa com um portal roxo. esse portal dava acesso a uma outra
dimensão chamada imaginação, onde havia vários reinos: o reino dos
sonhos, o reino dos pesadelos, o reino dos contos, o reino dos jogos
e outros reinos mais pequenos. o reino dos contos era o segundo
maior, os primeiros eram os reinos dos sonhos e o dos pesadelos.
o reino dos contos era uma terra com vários caminhos verdes
que passavam pelos vários contos e que iam dar a uma torre alta.
nessa torre havia um livro, o livro de Todos os contos. o reino estava
dividido em dois condados: o condado do bem e o condado do Mal.
o condado do Mal queria misturar todas as histórias e tinha um plano
brilhante.
a bruxa Má com os seus poderes conseguiu entrar na torre e
agitou o livro de Todos os contos. Mal isso aconteceu, deu-se um terramoto e os contos ficaram misturados, alguns gravemente afetados
como, por exemplo, a branca de neve e os sete anões, ali-babá e os
quarenta ladrões, o capuchinho vermelho e a cinderela, entre outros.
a polícia tentou neutralizar a bruxa, mas como ela tinha um poder
total dominou todo o reino. entretanto, o monstro do conto a bela e
o Monstro conseguiu escapar aos feitiços e pediu auxílio ao reino dos
sonhos. estes uniram-se e conseguiram expulsar a bruxa. assim tudo
voltou ao normal.
lourenço liMa, 6.º a
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Capuchinho Vermelho ou Gata
Borralheira ou...

e

ra uma vez uma linda rapariga chamada capuchinho vermelho.
ela tinha três irmãos muito maus, os Três porquinhos.
— espera aí!!! isto está mal! eu não sou desta história! quero a minha avozinha! — exclamou a capuchinho vermelho.
entretanto apareceu a sua madrasta maléfica, TerrivelMenTe Má.
— Muah... ah... ah... ah… estás assustada?! prepara-te para o que
aí vem... – amaldiçoou a madrasta (que devia ser amiga da bruxa
Malvada) com uma voz cavernosa.
— capuchinho, lava-me a roupa... traz-me um jogo... e eu quero
que me faças um bolo — disseram os três irmãos.
a rapariga correu para a cave e desabafou com o seu único amigo, o lobo Mau (o quê? o lobo Mau??? as histórias estão mesmo
misturadas).
– estás bem? o que se passa, capuchinho vermelho? — perguntou
o lobo Mau.
— os Três porquinhos são tão maus. Mandam-me trabalhar, eu
tenho que fazer tudo — disse a rapariga chorando.
procurando animá-la, o lobo resolveu contar-lhe uma novidade.
12 | Querer é poder | Março 2017

— ouvi dizer que o príncipe vai fazer uma festa no palácio. Gostavas de ir?
— Mas eu não tenho o que vestir...
— não te preocupes. vou ali ao colombo e já venho.
— ok – concordou a capuchinho espantada.
subitamente, apareceu a rainha de copas.
— espera, lobo. eu sou a fada madrinha da nossa menina.
— És o quê??? – questionaram ambos em simultâneo.
— a tua fada madrinha e vou dar-te o vestido mais lindo do Mundo.
— oh! obrigada. nunca pensei poder conhecer o príncipe.
na festa, a capuchinho vermelho conheceu o príncipe.
— É um enorme prazer conhecer uma donzela tão formosa. eu ser
Tarzan. qual é a sua graça? – questionou o rapaz encantado.
(bem, agora só faltava ela responder “eu ser jane.”)
— capuchinho vermelho.
nesse momento apaixonaram-se e viveram felizes para sempre.
Teresa Mendes, n.º 1005/15, 6.º a

notas soltas

Terra da
Confusão

O Corvo
Assaltante

n

uma terra longínqua, a polícia ouve dizer que alguém
tinha assaltado o maior banco do país. a única pista
que encontraram foi uma venda e uma pena preta e
grossa. desde então, a polícia pôs câmaras de segurança no banco para registar todos os movimentos suspeitos. Mas o
problema não só não se resolveu como piorou: quase todos os dias
ligavam do banco para a polícia, porque lhes faltava mais dinheiro.
a polícia tranquilizava-os dizendo que o dinheiro haveria de aparecer mais cedo ou mais tarde. algum tempo depois, foi avistado por
aquelas paragens um corvo, coisa nunca vista por ali!
a polícia continuou a pesquisar, até que descobriu que aquele
corvo vivia na rua do queijo e o seu objetivo era roubar todos os
bens do banco. desejava muito, de facto, ser o animal mais rico do
país. Mas o que ele não sabia era que a polícia já suspeitava dele.
numa noite de azar, o corvo foi roubar o mesmo banco, mas logo
que entrou, foi preso pela polícia, que já tinha montado vigilância
constante.
levaram-no para a esquadra e lá ficou. quando o interrogaram,
disse à polícia que não era ele o verdadeiro manda-chuva, mas a
polícia já sabia que não havia mais ninguém implicado no caso.
então disseram-lhe:
— “Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.”
francisco araújo, 5a

h

á muito, muito tempo, na Terra dos contos, existiam várias histórias e todas se sentiam felizes. certo dia, uma
bruxa malvada chamada Maléfica abanou o livro da Terra
dos contos e gerou uma grande confusão...
quando o lobo Mau destapou a avó da capuchinho vermelho,
encontrou a cinderela a dormir e, surpreendido, acordou-a:
— Mas... onde é que eu estou? — perguntou ela com uma voz
doce.
— estás na história da capuchinho vermelho — respondeu ele.
— Mas calma, eu ajudo-te a chegar ao fim do livro para conseguires voltar à tua história.
então, o lobo Mau e a cinderela iniciaram a sua caminhada.
uns quilómetros mais à frente, no conto do ali babá e os quarenta
ladrões, encontraram os Três porquinhos e a branca de neve. estes
estavam muito confusos, sem entender o que se passava. explicaram-lhes o que se passara e resolveram partir todos juntos para
o conto da princesa e a ervilha. e assim continuaram a percorrer
todo o livro.
quando finalmente chegaram ao final do livro, todas as personagens dos contos deram as mãos e unidas conseguiram acabar
com a confusão criada pela bruxa. cada uma voltou para o seu
conto e viveram felizes para sempre. quer dizer, o final não foi
nada feliz para a bruxa Maléfica, pois foi para a prisão.
luís delGado, n.º 569/15, 6.º a
Março 2017 | Querer é poder | 13
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As nossas “estrelinhas” vão
passar à história?

n

um universo paralelo, existe um lugar chamado Terra
dos contos, alimentado pela escola dos contos que não
é nada mais, nada menos, do que o sítio onde as nossas várias personagens aprendem a ser “estrelinhas” das
histórias que tão bem conhecemos dos nossos livros de infância.
barooooommm… barooooommm…
— Mas o que é que se está a passar? oh! não! um terramoto!
vamos já para a Terra dos contos para ver se está tudo bem…
— cinderela, minha querida, para lá com isso. ainda se magoam! — alertou a professora com um tom de voz doce e maternal.
— nunca irei parar, professora! peter pan, apanha… — exclamou a cinderela enquanto empurrava o pinóquio como se fosse
uma bola.
— parem lá! chega de serem mal-educados e de assustarem
os outros — diz de um modo tímido o lobo bom (sim, esse mesmo
que antes do terramoto era o lobo Mau).
— colegas, nem os animais devemos assustar quanto mais as
pessoas! — acrescentou a boazela enquanto acariciava o seu querido cãozinho que a acompanhava para todo o lado (é verdade,
nesta história a antiga cruela gosta tanto de animais que até mudou de nome).
— até parece que estão todos amaldiçoados! por favor, ouçam
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os sábios conselhos dos vossos queridos colegas — aconselhou
a professora amiléfica, cujo nome, imaginem, deriva da palavra
“amiga”, pois a nossa conhecida Maléfica já passou à história.
apesar do esforço da nossa doce professora para acalmar a
turma, o ambiente continuava muito agitado, mas mesmo muito!
— vê lá se te calas, lobo bom, ou vamos passar o intervalo
a perseguir-te. nem vais saber de que terra és! — ameaçaram os
Três porquinhos.
— sim, sim, e eu ajudo-te a torturar-te! vais ficar tão aflito
que só vais desejar que te comam para te conseguires escapar de
mim… — acrescentou, com uma expressão assustadora, a capuchinho vermelho.
— Ó boazela, vê lá se te calas ou ainda tenho que pedir ao
gang dos sete anões para te dar uma lição! — ameaçou a branca
de neve.
bem, parece que o terramoto provocou muitos estragos. o futuro da escola dos contos está comprometido e as nossas histórias
de infância correm o risco de passar a ter outras “estrelinhas” com
características bem diferentes daquelas a que nos habituámos…
será que as nossas “estrelinhas” vão passar à história? Medo,
muito medo…
Maria andrade, nº 1205/15, 6º b

notas soltas

Quem me dera...
quem me dera ser rei,
Ter dinheiro até rebentar.
dar um pouco ao povo
para a família sustentar.

O encontro
com Vanina

quem me dera ser inventor,
poder construir o Mundo.
fá-lo-ia com dedicação
e com um amor profundo.
quem me dera ser pintor,
um quadro de família iria criar
e para sempre no meu coração
eles iriam poder ficar.
quem me dera ser escritor,
escrever livros até rebentar.
com desenhos e palavras
as crianças iriam adorar.
este poema chegou ao fim,
Tive muito que pensar.
espero que seja bom,
para o prémio da revista ganhar.
luís delGado, n.º 569/15, 6.º a

Cristiano Ronaldo

e

scolhi referir o cristiano ronaldo por ser um grande homem.
ele nasceu a 5 de fevereiro de 1985. vivia na Madeira e
não era muito rico. estudou e muito jovem foi para lisboa,
para treinar no sporting.
passados alguns anos, foi para o Manchester united e depois
para o real Madrid, como jogador profissional.
recebeu quatro bolas de ouro, botas de ouro e muitos mais
prémios.
ronaldo é uma pessoa lutadora, exemplo para muitas outras
pessoas, porque foi para outros países e lutou pelo seu sonho.
rui nasciMenTo, 7.º a

Q

uando cruzei o mar, enfrentei ondas perigosas, grandes
e brutais e passei por uma valente trovoada. até que
quando o sol brilhou, a tempestade acabou. fui parar a
uma cidade que se chamava veneza. era uma cidade tão

bonita!...
lá todas as jovens olhavam par mim como se eu fosse um anjo.
nesse tempo, eu era um lindo homem. o meu cabelo preto era
azulado como a asa de um corvo e a minha pele estava queimada
pelo sol e pelo sal.
À noite, quando passeava, senti no ar um maravilhoso perfume.
levantei a cabeça e vi uma jovem muito bela a pentear os cabelos… aproximei o meu barco da sua varanda e perguntei-lhe:
— como é que te chamas? eu chamo-me Guidobaldo.
— chamo-me vanina.
— para cabelos tão belos e tão perfumados é preciso um pente
de oiro!
vanina sorriu e atirou-me o seu pente de marfim. na noite seguinte, à mesma hora, tornei a deslizar de gôndola ao longo do canal.
vanina sacudiu os cabelos e disse-me:
— hoje não me posso pentear, porque não tenho pente.
— Tens este que te trago, mas que brilha menos do que o teu
cabelo.
então, vanina atirou-me um cesto para eu colocar o meu presente. conversámos muito e tornámo-nos namorados. casámos secretamente e depois fugimos no meu navio para longe de veneza.
enquanto tudo isto acontecia, jacob orso, que era o tutor de
vanina, mandou os seus cavaleiros procurar-nos. felizmente, isso
não aconteceu, porque fugimos para longe, tão longe, tão longe,
que só nos conseguiam ver como um pontinho no horizonte.
finalmente, chegámos à minha terra e vivemos felizes para
sempre.
fáTiMa nasciMenTo, 7.ºa
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O Último Dia

o

último dia de aulas nunca é excelente. apesar de ficarmos livres das aulas de português e de Matemática, ficamos sem os nossos melhores amigos.
este dia nunca é totalmente feliz. É claro que ficamos felizes por estarmos de férias, mas também ficamos tristes por
estarmos de férias. É estranho, mas é verdade. se perguntarem a
alguém como foram as férias, essa pessoa responderá:
— foram boas! hahahahah!…
ninguém gosta das suas férias, porque durante a maior parte
delas nós ficamos sem nada para fazer.
no último dia de aulas parece que colocam o The Sound of
Silence ou o Hello, porque toda a gente parece que está feliz e tu,
que és o amigo sentimental, és o único que está triste, mas todos
sabemos que isso é mentira.

no fim do dia, tu abraças toda a gente da tua escola, mesmo
que não te dês muito bem com ele ou com ela, deixando-lhes a
roupa um pouco molhada, pois não consegues conter o choro. Às
vezes, chegas a ficar com os olhos doridos de tanto chorar.
enfim, o último dia nunca é excelente.
rafael frade, 7.ºb

Bruno Mars

Barack Obama

B

runo Mars nasceu a 8 de outubro de 1985 em honolulu,
no havai. É cantor, compositor e produtor musical. nasceu
no seio de uma família com fortes ligações à música. a sua
mãe era dançarina.
viajou para los angeles, nos eua, muito jovem, onde desenvolveu a sua carreira de músico e produtor musical. desde cedo começou
a fazer pequenos shows e apresentações.
o álbum de estreia só surgiu em outubro de 2010, o “Doo-Wops &
Hooligans”, editado pelas Atlantic e Elektra Records. o álbum chegou
ao top dos 10 mais ouvidos em seis países, incluindo brasil, frança
e canadá.
bruno Mars já ganhou aproximadamente 12 prémios e várias
nomeações. Ganhou um Grammy Award para melhor performance
pop vocal masculina. É versátil e multifacetado, daí ser comparado a
Michael jackson.
dilan dias, 7.ºb

B

arack hussein obama nasceu a 4 de agosto de 1961, em
honolulu, havai. o seu pai era queniano e a sua mãe
americana. casou-se com Michelle obama em 1992 e
têm duas filhas.
o político norte-americano foi eleito pelo partido democrata,
tendo sido o presidente mais votado do mundo, com 69,4 milhões
de votos, e o presidente mais votado da história dos estados unidos.
advogado, político, 44.º presidente dos estados unidos. fica
para a história como o primeiro afro-americano a ocupar o referido
cargo. o seu mandato presidencial estendeu-se entre 20 de janeiro de 2009 e 20 de janeiro de 2017. o seu antecessor foi George
bush e o seu sucessor é donald Trump.

Maria oliveira, 7.ºa
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Assalto a
ourivesaria

e

ra uma vez um homem que tinha roubado uma grande ourivesaria. depois de algumas investigações, a polícia conseguiu encontrar alguns indícios do assaltante. então, com
muita calma, dois agentes foram ter com o alegado ladrão
para o interrogarem. claro que este negou todos os factos! as
autoridades desistiram de tentar que ele reconhecesse o mal que
tinha feito e resolveram prender o sujeito.
só quando o suspeito chegou à cadeia, depois de ter visto
que não tinha escapatória, é que decidiu contar tudo o que tinha
acontecido. então, a polícia teve pena do homem e deixou-o sair
da prisão sem nenhum tipo de pena. o homem ficou muito feliz.
Moral desta história: mais depressa se apanha um mentiroso
que um coxo.
joão rodriGues sabuGueiro, n.º 589/16, 5a

O cão e o gato

e

ra uma vez um cão e um gato. o cão era amigo do gato, mas
este era muito mentiroso. porém, quase sempre alguém descobria a sua mentira.
um dia, o gato propôs ao cão que fizesse uma corrida contra ele.
— Ó cão ão ão, desafio-te para uma corrida — disse o gato, muito
convencido de que era invencível.
— Ó gato Miau, eu aceito, mas prepara-te para seres derrotado —
respondeu o cão.
e assim foi. À hora certa no sítio certo, lá estavam eles com os
seus equipamentos de corrida. começaram, então, a prova e o gato,
incompreensivelmente, passou pelo cão a toda a velocidade.
“alguma coisa não está bem!” pensou o cão, perplexo.
passados alguns minutos, o cão ultrapassou o gato. de repente,
quem vinha atrás do infeliz gato começou a ver uma nuvem de fumo
que saía estranhamente dos seus ténis. na verdade, ele tinha feito
batota.
— olha, gato Miau, «mais depressa se apanha um mentiroso do
que um coxo» — sentenciou o cão no final da corrida.
o gato, amuado, foi-se embora e o cão feliz seguiu o seu caminho.
MarGarida siMões, 5a

O mocho e o lagarto

e

ra uma vez um mocho que gostava de mentir aos outros. então um dia, um menino disse ao mocho:
— não mintas! não mintas!
o mocho não ligou, foi ter com o seu amigo lagarto e
perguntou-lhe:
— sabias que eu fiquei sem bico?
— ah, ah, ah! – riu o lagarto.
— porque é que te ris?
— porque tu tens o bico na tua cara e, se tirasses o bico, não
respiravas.
quando o lagarto lhe disse isto, o mocho ficou envergonhado e
calou o bico. entretanto, foi-se embora e começou a pensar. porque é
que eu minto sempre? porque será que eu não tenho amigos? provavelmente porque minto sem parar.
É por isso que se diz “apanha-se mais depressa um mentiroso de
que um coxo”. aprende a lição do mocho: não mintas!!!

ToMás fernandes, 393/15, 5b
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O gatinho e o
potro

O tatu, a
toupeira e o
crocodilo

o
u

m potro tinha um amigo improvável: um pequeno gato
vadio! os donos do potro, vendo que se dava muito bem
com o pequeno felino, deixaram-no viver na quinta, para
brincar todos os dias com o seu amigo.
um dia, o potro magoou-se.
— au! au! dói-me o joelho! — disse o potro. — acho que estou
coxo.
— estou assustado, amigo, mas vou ser corajoso! — disse o
gatinho.
e foi a correr chamar os donos, que trataram do pequeno quadrúpede, envolvendo o seu joelho com algumas ligaduras.
um dia, o gatito começou a mentir ao amigo para ele se sentir
bem. e estava a resultar. começou a convencê-lo de que podia
correr à vontade, de que podia brincar à apanhada e de que o seu
joelho ficava bom em apenas dois dias. era tudo mentira! Mas
o potro acreditou e pensou que já estava melhor. porém, ainda
faltava uma semana para ficar curado. quando resolveu fazer uma
corrida, magoou-se ainda mais e teve de receber novamente tratamentos.
com ciúmes da atenção que era dada ao potro, o gatinho começou a fingir que se tinha magoado só para lhe darem mais
atenção. e resultou. Mas o potro viu que, durante todo o dia, o
felino matreiro tinha estado bem e disse de si para si:
— acho que o meu amigo me está a enganar! Tenho a certeza!
então, resolveu confrontá-lo com a sua suspeita. o gatinho não
tendo como negar e disse:
— desculpa, potro, desculpa! podes-me perdoar?
— por agora não, mas algum dia hás de receber o meu perdão!
— confessou o equídeo.
algum tempo depois, o felino e o seu amigo inseparável esqueceram tudo o que tinha acontecido e voltaram a ser amigos. o
gato aprendeu que a mentira nunca dá bom resultado.
Mariana MoTa, 5a
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tatu e a toupeira eram muito amigos. o tatu vivia na
selva exótica perto do celeiro da toupeira e visitavam-se muitas vezes. um dia, o tatu foi fazer uma das suas
habituais visitas à amiga, enquanto estavam a pintar
o celeiro. a pobre toupeira, desastrada e cega, tropeçou na tinta
vermelha e os dois ficaram pintalgados. o tatu disse:
— ora bolas! parece que um palhaço me maquilhou! isto só se
limpa com água, o problema é que o lugar com água mais perto
é na selva onde vivo.
e a toupeira, confiante, disse:
— não faz mal! há lá muitas aventuras e eu quero entrar numa
delas.
e lá foram a caminho do rio. o único problema é que no rio
vivia um crocodilo grande, velho e rude. ele apercebeu-se de que
havia animais a caminho, viu que era um tatu, que tinha uma
casca dura de roer que lhe partia os dentes. viu também que
vinha acompanhado por uma toupeira. como era cega, seria fácil
de apanhar.
quando chegaram, o tatu disse:
— estou esfomeado. vou comer aquelas belas cerejas naquela
árvore. não saias daqui!
o crocodilo aproveitou e disse:
— Ó toupeirinha, sou eu, o tatu. venho aqui para me dares
uma mãozinha, por isso não te importas de vir até aqui, junto à
margem do rio?
a toupeira ouviu aquilo e acreditou tratar-se do tatu. lá foi ela
para o rio. o crocodilo, ansioso por petiscá-la, abriu a boca. neste
momento, o tatu viu tudo o que se estava a passar, atirou-se da
árvore e caiu com tanta força que partiu a cabeça ao crocodilo. e
disse à sua amiga cegueta:
— aquele não era eu, era um crocodilo a tramar alguma. Tem
atenção, toupeira! a verdade é que “mais depressa se apanha um
mentiroso do que um coxo” (neste caso era um cego, mas não
importa).
violeTa lopes, 1035/16, 5a
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A corrida de
cavalos

A caneta
a caneta, a caneta recusou-se a trabalhar.
depois de tanto escrever,
pensou em se reformar,
pois ainda tinha que viver.
a vida que passou,
a escrever e desenhar,
foram muitos que ensinou
e muitos terá de ensinar.
agora sou eu a sugerir
que continue a lutar.
vale a pena pedir.
o saber não ocupa lugar!
afonso oliveira - 7.ºb 39/14

h

á dois anos, o cavalo real, o cavalo do campo e os respetivos donos fizeram uma corrida.
como o dono do cavalo real tinha vários cavalos, durante a corrida fez batota, trocando os animais, para que
estivessem sempre cheios de vigor. apesar disso, empataram a
corrida.
desconfiado de tudo o que tinha acontecido, no dia seguinte, o
dono do cavalo do campo foi ver os animais do dono do cavalo real
e reparou que todos eles estavam muito cansados. percebeu logo
que se passava algo. como o seu animal era muito competitivo,
tinha corrido a grande velocidade, cansando os outros concorrentes. investigou um pouco mais e descobriu que o dono do cavalo
real tinha feito batota.
alguns dias depois, o cavalo do campo, que se chamava branco, foi ter com o cavalo real, que se chamava ponito, para lhe dizer
o seguinte:
— porque fizeste batota?
— não inventes! eu nunca faria batota!
— então como explicas o facto de os cavalos estarem cansados?
— não, sei…
passados dois anos é que se descobriu que o cavalo ponito
estava coxo e que o dono tinha mesmo feito batota.
nessa altura, o cavalo branco disse-lhe, depois de o ver coxear:
— olha, ponito, mais depressa se apanha um mentiroso do
que um coxo!
sofia baldo, 5a

A noite
numa noite fria e singela,
a chuva caía nos cabelos dela.
arrepiada de frio, abracei-me a ela.
sussurrei-lhe ao ouvido: “ficas tão bela!”
o seu olhar carinhoso invadia
o meu coração de alegria.
fez-me pensar que um dia
lhe dedicaria uma melodia.
de repente, parou de chover.
e, sem tempo a perder,
para casa fomos a correr.
esta noite nunca irei esquecer.
Gonçalo andrade 7.ºa

Gonçalo andrade 7.ºa
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O pardal
certo dia, estava eu a passear,
quando por mim passou um pássaro.
parecia uma coruja, mas percebi que não,
porque pousou no meio do chão.
afinal, era um grande pardal!
que vinha lá do fundo do quintal.
achei que não tinha nenhum mal!...

david rodriGues – 7.ºa 344/14

Carta ao Pai
Natal

c

lisboa,12 de janeiro de 2017

aro pai natal,

venho por este meio pedir-te algo um pouco diferente
do habitual... algo que realmente merece a nossa atenção.
o ano de 2016 não foi nada fácil para muitas pessoas. por esse
mesmo motivo, vinha pedir-te para retirares do coração de alguns
o ódio e raiva que, consequentemente, provoca guerras e milhares
de mortes de pessoas inocentes... se puderes, distribui comida
pelos mais humildes e necessitados. acaba com a ganância que se
sobrepõe à necessidade de ajudar o próximo!
Mas acima de tudo, venho pedir-te que distribuas a paz e equilíbrio àqueles que transportam nas suas almas frustação e tristeza.
por vezes, esta nossa realidade é posta de parte. nós, seres
humanos, focamo-nos mais nas nossas próprias vidas e esquecemo-nos dos que nos rodeia.
sei que todos estes pedidos são um pouco difíceis de concretizar sozinho. portanto, podes contar com a minha ajuda. Talvez,
aos poucos e poucos, vamos fazer deste mundo um lugar melhor!
com as melhores saudações,
beatriz almeida.
beaTriz alMeida nº 382/13 (8ºb)

ipe, ipe, ipe,
Mostra-nos como é
ficar firme e de pé,
Gritemos todos: viva, olé!
ipe, ipe, ipe,
queremos te amar,
queremos te respeitar,
por isso, dá-nos fé!

Mar, marzinho
Maré, maremoto,
Meu querido amorzinho,
deixas-me morto.
essa tua beleza,
Tão lindo que tu és…
pareces da realeza,
faço uma vénia aos teus pés.
laura anTunes – 7.ºb
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Carta de um
náufrago...

O Mar
o mar, sempre com a sua beleza
e convívio com a natureza,
ensina-nos muito
e também nos entretém.
por ele, navegámos
e muito descobrimos,
muitos países e ilhas
por nós desconhecidas.
Muito com ele pudemos fazer
descobrir e aprender.
nunca soubemos
o que poderíamos encontrar!
ele também é muito bonito.
nele podemos ver
muitos peixes e algas,
ou até mesmo corais.

Q

ilha desconhecida, 2 de maio 2017

este poema diz-nos
como o mar é importante.
devemos preservá-lo,
mesmo que algo percamos.

uerido amigo,

joão Mariz, 177/13, 8ºa

não sei se tu algum dia receberás esta carta, coisa
que é pouco provável, pois eu lancei-a dentro de uma
garrafa para o mar.
venho aqui contar-te a minha aventura. um dia, li um anúncio
no jornal a informar de que precisavam de tripulantes. eu nem
pensei duas vezes. com a vida aborrecida que tenho, bem precisava de uma aventurinha pelos mares.
deram-me a conhecer o barco e eu aceitei, pois um tempo
fora da cidade (dois anos para ser exato) não faria mal a ninguém!
passado um ano, estava tudo bem. um dia, surgiu uma grande tempestade. as nuvens eram pretas, os relâmpagos azuis e o
oceano estava cada vez mais agitado. Tive medo de morrer, medo
de não ter dito aos meus pais o quanto os amava antes de ter
embarcado.
o nosso barco naufragou. fomos parar a uma ilha sem barco,
sem comida, enfim, sem esperança. até que encontrámos uma
tribo estranha com muita comida, casas e o mais importante, água
potável.
antes de acabar esta carta, só queria que dissesses “obrigado”
aos meus pais pela maravilhosa vida que tive e que lhes dissesses
também que estou são e salvo!
um abraço!
um amigo.

dioGo carMo nº 46/13 (8ºa)

Amor ou ódio
bate leve, levemente
será amor? será ódio?
Ódio não é, certamente!
o amor não dói assim.
amor é uma
forte luz que não se apaga.
Ó luz eterna,
vem cegar-me!
se não cumprir
a minha promessa,
a tua luz é fria,
metade de frio.
não sabes quanto ódio
tens dentro de ti
e quanto amor tenho
dentro de mim?

francisco fiGueiras 139/13
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Carta ao Pai Natal

Q

lisboa, 10 de dezembro de 2016

uerido pai natal,
como sabes, está a chegar o natal, mas este ano é
diferente. não pretendo prendas, nem nada do género.
queria apenas que me devolvesses umas coisas que
me foram tiradas sem sentido ou injustamente. queria e desejo que
me tragas algumas pessoas para passarem estes dias comigo, na
mesa de natal, reunidos e todos juntos a comer e a divertirmo-nos.
queria que me trouxesses o meu pai e o meu avô de volta, com os
seus sorrisos e a sua alegria contagiante, a minha avó, com as suas
histórias e a minha tia, com a melhor comida do mundo.
sei que talvez isto seja um pouco difícil, mas eu sei que serás
capaz de os trazer de volta, pelo menos dois dias. seria uma alegria
enorme para todos lá em casa, especialmente para a minha mãe e
para a minha outra avó, as pessoas mais importantes da minha vida.
bem, um feliz natal para ti e para as tuas renas e duendes.

catarina antunes pinto
ps: não comas muito, senão não cabes na chaminé! que realizes os desejos de toda a gente!
caTarina pinTo nº 1065/15 (8ºa)

Ser Feliz

s

er feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade”, dizia o filósofo e poeta brasileiro carlos drummond de andrade.
de facto, se pararmos para analisar esta simples, mas, ao
mesmo tempo, complexa frase, concluímos o que já muitos
pensadores, budistas, judeus, católicos, físicos, analistas… concluíram:
que o segredo para encontrar a felicidade não é procurá-la em objetos
ou em sítios bonitos para viver. não se é feliz por se ter dinheiro, nem
mesmo por se ter saúde ou se ser amado. claro que tudo isto é requisito para se atingir esse estado, embora o fator mais importante para se
ser feliz esteja dentro de nós próprios.
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o meu maior medo é a velhice, não pelo que isso acarreta, pois
para morrer apenas é preciso estarmos vivos, mas pela angústia de
chegar aos meus últimos minutos e aperceber-me de que não vivi tanto como poderia ter vivido e, por isso, levo este lema para o resto dos
meus dias: Todos os momentos valem ouro. esses momentos irão mais
tarde ser memórias e serão essas memórias que me vão definir como
pessoa completa ou não; que irão definir se serei uma pessoa que encontrou a felicidade dentro de mim ou que foi apenas como os demais.
palMa, 12.º ano
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O que é a vida?
a vida é algo imprevisível.
acontece por acontecer
ou tem algum roteiro?
quem sabe?
a vida é como um jogo.
pensa bem, evoluir e ir além...
Mesmo assim não há ninguém
que saiba o seu significado.
a vida é como um rio.
acaba na foz e começa na nascente.
nunca anda para trás,
sempre para a frente.
afinal o que é a vida?
É algo que não compreendo.
Talvez algum dia descubra
Todo este conhecimento.
henrique siMões, 216/13 (8ºb)

O Amor
o amor ajuda a não chorar,
o amor faz-nos cantar.
o amor faz-nos sorrir,
o amor ajuda a corrente a não partir!
o amor é alegria,
o amor faz nascer o dia.
o amor não tem fim,
pelo menos para mim.
amor, volta atrás
e um beijo me darás.
quando te encontrei
um abraço te dei!
alice soares – 7.ºb 241/14
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Talvez...

c

amões dizia “que dias há que n’alma me tem posto /
um não sei quê, que nasce não sei onde, / vem não sei
como, e dói não sei porquê”. o amor é um dos sentimentos mais confusos que uma pessoa pode sentir, mas
depois de o compreender transforma-se em algo especial.
a primeira vez que te vi foi numa linda tarde de verão e, por
breves momentos, o meu coração chegou a parar. não sei o que
houve naquele dia, nunca tinha sentido aquilo “tudo” e, mesmo
hoje, não consigo definir o que seria o “tudo”. achei que era só
mais uma troca de olhares e um “tchauzinho” no final. Mas foi
muito além do que eu esperava, do que nós esperávamos, se é
que tu esperavas alguma coisa. até esse dia, todas as raparigas
do universo me eram indiferentes, só mudavam de endereço.
eu posso ter mil e uma paixões, mas serás sempre a tal. se
disser que daria a minha vida por ti, é a verdade, porque a minha
vida não faria sentido sem a tua. o amor entre nós podia não ser
o mais verdadeiro, mas mesmo assim devíamos ter tentado mais
do que viver na incógnita dum possível futuro.
eu e tu podíamos ser um nós, podíamos ser um só. Éramos
como um puzzle, encaixávamos na perfeição, tínhamos tudo para
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dar certo ou não. cometemos bastantes erros, é verdade, por
vezes, parecíamos o cão e o gato, mas mesmo assim completámo-nos sempre.
até que chegou o dia em que um de nós desistiu de encaixar
as peças. eu aproximava-me e tu afastavas-te, eu lutava e tu
desistias, passámos bons e maus momentos...
eu e tu somos como azeite e água, não conseguimos ser um
só. Talvez jesus pudesse transformar esta água em azeite, assim
como o fez com vinho, mas existe uma montanha entre nós. não
sei se somos nós que temos medo de nos magoarmos mutuamente, ou se são os nossos corações que assim se sentem. pode
ser que sejam eles pedras ainda por esculpir.
já estou farto de palavras vagas e insignificantes mandadas
para o ar, farto deste vazio que de mim se apodera. como é possível o meu vazio continuar a preencher-se de ti tanto?!
Talvez jesus pudesse mandar Moisés acima da nossa montanha para esculpir as nossas pedras e sob elas gravar palavras
com sentido, ou talvez, pudéssemos ir nós... vamos?
aluno do 12.ºb
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A Felicidade

o

que será a felicidade? um estímulo, uma sensação, um
arrepio desde o início até ao final da espinha… estará
relacionada com a euforia e a adrenalina que tantas
vezes sentimos? É uma pergunta a que cada um de nós,
enquanto pessoas únicas, poderá responder das mais variadas
formas.
a meu ver, a felicidade está nos momentos e na forma como
cada pessoa os experiencia. pode ser o facto de chegarmos a
casa todos os dias para estar com a família, pela sensação de
realização quando fazemos algo de que gostamos, ajudamos um
amigo, ou pelo alcançar de metas e objetivos traçados.
podemos então perceber que a origem da felicidade e mesmo a forma em que se traduz varia de pessoa para pessoa, pois
tal como cada um de nós tem características distintas e fontes de
motivação próprias, também todos temos algo que nos provoca
uma sensação de alegria infindável.
haverá milhões de respostas diferentes sobre a definição de
felicidade, mas é essa a indefinição que a torna especial, pois
surge no mais inesperado momento.
em suma, o que podemos dizer sobre a felicidade? bom, a
felicidade será algo que não conseguimos quantificar nem queremos, pois deve apenas ser sentida! uma pessoa sem felicidade
não consegue viver por muito tempo…

Peixinho dourado
Tenho um pequeno peixinho,
que sozinho vive,
num lindo aquário.
ele quer ser livre.
nada o pequeno peixinho,
de reflexos azuis e dourados,
de um lado para o outro:
animado!
passa o dia a nadar,
de lá para cá,
de cá para lá,
sem parar, sem se cansar.
durante o dia,
o aquário está muito agitado;
durante a noite,
está encantado.
um dia tive pena,
peguei no meu peixinho.
levei-o até ao mar:
nadou contentinho!
dioGo MesquiTa 7.ºa

joão freire, n.º 161/16, 10.º a, TMi

Mãe
este poema escrevo para ti,
Mãe do meu coração.
com tudo isto que aconteceu,
Tudo isto foi em vão.
É com este poema que te peço perdão.
És teimosa,
Mas também carinhosa.
É por isso que te escrevo um poema
e não uma prosa.
concretizaste-me muitos desejos
como o de ter um irmão.
por isso, peço-te perdão!
quero que me dês um abraço,
sem muito embaraço;
quero que me perdoes
para que daqui para fora não voes!
MiGuel rodriGues, 353 /16 (8ºb)
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O que é a
Felicidade

Minha mãe
por vezes, sinto-me triste.
e não sei o que fazer...
Mas lembro-me que ela existe.
e tudo parece desaparecer.

a

quando ninguém me ajudou,
eu estava tão sozinha.
ela é que me levantou.
e exclamou: “oh filha minha!”
devo-lhe todo o meu ser.
e agradeço-lhe por tudo.
e eu só tenho a dizer:
És a melhor mãe do mundo!
sei que sou imperfeita.
e, por vezes, não sou correta.
Mas fica aqui a deixa:
Tu, para mim, és perfeita!
beaTriz alMeida 382/13 (8ºb)

Os Porquês Da
Adolescência
sinceramente sinto-me confuso,
ponho-me a pensar
e acabo num pensamento difuso
onde irá isto parar?!
estarei eu a pensar
ou talvez até a divagar
será tudo isto um grande devaneio
que nem eu sei de onde veio!
Tenho medo,
Talvez receio…
serei eu um mero passageiro
nesta estrada que é a vida!
será possível olhar sem ver
o que quererá isto dizer?
olho, mas não o sinto
sinto mas não o vejo.
haverá algo mais além de tudo isto
algo que ainda não tenha visto
sinto-me curioso
será isto duvidoso?
ToMás ferreira 9º a nº 41/12
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felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação
e equilíbrio físico e psíquico.” esta é a abordagem da
wikipédia sobre o tema. porém, existem outras muito
diferentes, embora o sentimento ou, se assim o entender, ‘o estado de espírito’ seja o mesmo, pois geneticamente
somos semelhantes, mas psicologicamente diferentes. a felicidade é a meta máxima e absoluta que o homem quer e deseja
alcançar.
vários grandes filósofos refletiram sobre o que é a felicidade.
por exemplo, na china, lao Tsé defendeu que a harmonia na vida
podia ser alcançada através da união com o ‘tao’, isto sendo o
equilíbrio das forças da natureza e uma plenitude na alma. porém, confúcio defendeu o foco na sabedoria, na generosidade,
cortesia e no dever como elementos que permitiam uma existência feliz. já na Grécia as filosofias e reflexões sobre o assunto
fizeram emergir caminhos diferentes, tais como o epicurismo e o
estoicismo. pensamentos que não nos são muito estranhos, pois
para além de estarem bastante ligados à definição de felicidade
na cultura mediterrânica, também foram trabalhados pelo nosso
poeta fernando pessoa.
independentemente dos significados ou reflexões dadas por
outros filósofos, todos sabemos que a felicidade é a meta mais
importante à qual todos queremos chegar.
há pouco tempo, também eu pensei no que seria a felicidade, enquanto estava numa esplanada em Évora, à espera de um
amigo. e concluí que a felicidade, embora seja um ‘estado de
espírito’, é também uma construção cultural e muda de tempos
a tempos com a evolução do homem e com os movimentos culturais emergentes.
para o ocidente moderno, a felicidade depende de quatro
pilares que sustentam o telhado que a ela leva.
os quatro pilares são a liberdade, o amor, o objetivo e o
espaço, sendo que o telhado será o psicológico. o pilar mais importante (subjetivamente) é a liberdade. sem ela não podemos
construir o caminho para a criação dos outros pilares. vemos o
exemplo dos animais do jardim zoológico, que como estão em
cativeiro não podem explorar e estão sob as garras dos ditadores
que os alimentam e mantêm numa vida de servidão. nós também somos animais e este efeito psicológico também é evidente no homem. enquanto miúdos, fugimos de escolas fechadas.
depois, participamos em revoluções contra tiranos ou governos
socialistas totalitários, como os refugiados cubanos nos eua. sem
liberdade, o nosso progresso individual estagna e interiormente
adoecemos. já como disse Thomas jefferson “o deus que nos deu
vida, deu-nos liberdade simultaneamente.”
o segundo pilar será o espaço, ou seja, tudo que nos rodeia,
quer nos seja dado ou por nós procurado. Tudo o que nos rodeia
influencia-nos diretamente (para melhor ou para pior). logo, as
nossas aspirações, desejos, estatutos, etc. são-nos dados pela
cultura existente ao redor, quer seja aquela onde nascemos ou
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aquela para onde fugimos ou onde nos refugiamos. portanto,
todos os passos que achamos necessários são-nos dados (ou tirados) por esse ambiente. porém, esse ambiente pode ser o que
nos afasta da felicidade e aí é extremamente necessária uma
fuga para outros horizontes.
o terceiro pilar é constituído por objetivos. um ser humano
sem objetivos é um homem mentalmente morto. Todos temos
sonhos e desejos. este pilar é composto pelos nossos sonhos e
aspirações, especialmente o nosso Grande sonho de vida. Todos
o temos. aquilo que queremos (ou que nos foi feito querer pelo
espaço) e o que desejamos que seja físico ou psicológico contribui antes de mais para o nosso crescimento com a criação de
pequenas metas que vamos atingindo para a grande finalidade
que é o Grande sonho. quer sonhes vir a ser milionário através
da banca ou criar uma família unida e cheia de amor que viva nos
subúrbios de são josé na califórnia, desenvolverás na tua vida as
pequenas e importantes metas que te direcionam no caminho.
por fim, mas não o menos (senão o mais) importante, o
amor. o amor não é só o amor romântico e esgotantemente
físico que gera vida, mas também o amor familiar por aqueles
que partilham o teu adn e sangue, aqueles que partilham a tua
herança cultural e os teus amigos.
esses importantíssimos pilares sustentam o telhado (o psicológico) que nos faz ver e escutar a felicidade. um estado mental
doentio, a insanidade e a cegueira de vida (outro nome para
depressão) são os fatores que danificam este telhado de vidro
que é o que nos permite ou impede absolutamente (mesmo que
os pilares estejam na perfeição) de sermos felizes. se não te
deixares ser feliz, nunca o vais ser. se houver depressão clínica,
por mais que tenhamos tudo pelo que lutamos, felizes nunca
seremos.
esta é a minha opinião e reflexão sobre o tema. porém, pode
não ser a maior das verdades, mas será de certeza um guia crítico e eficaz para quem precisar de uma bússola que aponte para
um norte feliz. e tu? qual é o teu sonho e porquê? porque não
largas este texto e conquistas a tua liberdade e o teu amor pelo
próximo, vencendo as metas que te levam à felicidade?

aMaro, 12.ºa

EU…
eu não sei o que vi em ti,
só sei que me apaixonei,
nem sei porque te conheci,
pois nunca te amei.
Tu não me vais esquecer,
só ouves o que se diz,
eu já não quero saber,
porque sou superfeliz .
eu assumo que errei
e que não te fiz uma mulher feliz.
eu sei que te mudei,
por tudo o que eu te fiz.
estou a escrever para desabafar,
porque percebi o que perdi.
eu não te quis amar,
porque estava bem sem ti.
eu sei o que fiz de mal, muito forte
mas nunca te quis magoar.
percebi que eras a tal,
mas agora não posso recuar.
o amor é um sentimento
e leva-nos à loucura.
É preciso ter sorte
para manter a postura .
com tudo o que se passou,
nem quero olhar para trás.
contigo a minha vida mudou,
o que fiz contigo não se faz.
eu sei que não parece
mas isto é um poema de amor,
é o sentimento que permanece
e que envolve muita dor.
preferi as curvas do teu corpo
ao brilho do teu sorriso,
para mim era só um desporto
e para ti um paraíso.
isto é só um improviso,
isto não é para ninguém,
é só um aviso,
porque eu só amo a minha Mãe…

francisco pereira, 267/14, 12a1
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Barca do inferno
A propósito do estudo do Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente nas aulas de Português,
os alunos do 9.º ano foram estimulados a imaginar uma aventura numa das barcas.
Apresentam-se algumas aventuras…

Uma aventura na barca do Paraíso

d

epois de ter sofrido um terrível acidente de automóvel, acordei num cais onde havia duas barcas: uma com um anjo e
outra com um diabo.
drigi-me à barca do anjo, porque com o diabo não me
apetecia conversar, e perguntei ao barqueiro do paraíso:
— Ó ‘puto’, deixas-me entrar aí?
— com esse tipo de linguagem, não entras de certeza! — respondeu
o anjo, irritado. — além disso, já estás condenado devido aos teus pecados.
— pecados?! que pecados?! — perguntei, surpreendido.
— roubos, mentiras, discussões… chega?!
— não, anjo, estás enganado! quando roubei, foi para ajudar os
mais pobres; as discussões que tive foram para me defender e as minhas mentiras foram inocentes…
— inocentes ou não, nunca se deve mentir. as discussões só trazem
problemas e acho que não és o robim dos bosques para roubar aos
ricos e dar aos pobres.
insisti tanto com o anjo que lhe começou a faltar a paciência.
— põe-te a andar! o teu lugar é no inferno! — berrou ele, furioso.
— para o inferno não vou — afirmei.
— bem… já que és tão insistente, vou dar-te uma oportunidade de
entrares na minha barca. Tens apenas de ir até àquele lado e afundar a
barca que lá está. sei que isto não é digno de um anjo, mas às vezes…
e assim fiz. sem o diabo me ver, aproximei-me e afundei a barca,
o que o deixou bastante furioso.
foi assim que consegui a minha passagem para o paraíso.
dioGo rebelo, nº 151/12 9ºa

Uma aventura na barca do Diabo

J

oão, filho de uma costureira e de um ex-recluso agora falecido,
vive uma vida honesta com os seus contratempos. ajudava todos
os que lhe pediam e até aos que nem forças tinham para lhe pedir, até que um dia é assassinado por um homem que se fazia
passar por mendigo.
ao chegar ao cais do julgamento, foi logo incentivado pelo diabo
a entrar na sua barca. embora o joão soubesse que tinha sido boa
pessoa durante toda a sua vida, decidiu explicá-lo ao anjo e entrar
na barca do diabo.
durante a viagem, o diabo insistia em perguntar-lhe o porquê
da sua decisão.
— bem… já que insistes… vou dizer-te. o meu pai faleceu quando
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eu ainda era muito novo e só o vi duas vezes, dentro de uma sala
fechada cheia de guardas.
— e vós achais que o ides encontrar no meio de tanta gente no
inferno? — perguntou-lhe o diabo.
— não farei mais nada para além da morte, ao menos tentarei ver
o meu pai e estar com ele mais uma vez — respondeu joão.
Todos os outros pecadores ficaram boquiabertos com tal demonstração de ternura e carinho, pois sendo eles de classe superior, não tinham muito contacto com os filhos, nem tempo para lhes dar amor…
joão volta assim a ajudar. Mesmo depois da morte, auxiliou outras
pessoas a descobrirem sentimentos até então desconhecidos.
afonso carvalho, nº 88/12 9ºa

Uma aventura na barca do Paraíso

u

m dia, apareceu no cais um rapaz muito conhecido entre o
povo, por ser muito humilde e ajudar todos sempre que podia.
chamavam-no de ‘humilde’, mas o seu verdadeiro nome era
fábio. ele tinha morrido a ajudar uma família a escapar de um

incêndio.
fábio era muito novo quando deixou a sua família e decidiu virpara
portugal trabalhar. ele fazia roupa, vendia também sapatos, porém era
muito conhecido por oferecer roupa aos mais pobres.
ao entrar no cais, fábio dirigiu-se à barca infernal, na esperança de lá entrar.
— olá, é esta a minha barca? — perguntou quando chegou perto.
— ora com certeza que sim! entra! — afirmou o diabo, mesmo sabendo que não tinha acusações contra ele.
— Mas para onde vai esta barca? — indagou o rapaz.
— para o inferno! — exclamou o companheiro do diabo antes que
este pudesse falar.
— ah!? por que haveria eu de ir para o inferno? fiz eu mal a alguém?
— perguntou fábio confuso.
— isso não importa agora, entra aqui! — disse o diabo sem argumentos.
— primeiro, vou à outra barca! — afirmou fábio.
dirigiu-se à barca do anjo e perguntou:
— olá, sou eu merecedor de entrar nesta barca?
— diz-me tu — respondeu o anjo.
— eu penso que sim! sempre tentei ajudar os mais pobres e salvar
quem precisava — retorquiu o rapaz.
— e tens razão! em terra sempre ajudaste quem mais precisava e
não hesitaste em salvar aquela família. por isso, agora, mereces este
destino! — apontando para a sua barca.
fábio entrou na barca do paraíso e teve um final feliz.
inês parreira, nº 1203/12 9ºa
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Uma aventura na barca do Inferno

t

udo começou numa manhã de nevoeiro… avistei, ao longe,
duas grandes barcas. uma delas cheia de bandeiras e luzes
vermelhas a piscarem, a outra com uma mulher vestida de
branco.
decidi ir ver o que se passava. À medida que avançava pelo cais,
ia vendo mais nitidamente o que eram aquelas duas embarcações. o
senhor da primeira barca, quando me viu aproximar, disse logo:
— ora seja bem vinda a esta que é a sua barca!
— desculpe!? a minha barca? deve estar a confundir-me com alguém… virei-lhe as costas e mal dei um passo, ouvi uma voz atrás de
mim.
— nem vale a pena continuar… sabe que não vai entrar naquela
barca. pense bem…
olhei para trás e fiquei a observá-lo. Mas por que é que ele estava
a dizer aquilo? decidi perguntar-lhe:
— porque é que diz isso?
— sabe bem porquê. os seus pecados… dizem tudo!
— Mas afinal quem é? — perguntei curiosa.
— sou o seu ‘guia’. irei guiá-la nesta longa viagem. não quer entrar? — questionou-me amavelmente.
entrei naquela barca. Tinha a sensação de que estava a fazer a
coisa errada.
— sente-se! — ordenou o ‘guia’.
— para onde é que esta barca vai? — questionei-o impaciente.
— para o inferno! — exclamou maravilhado.
fiquei uns segundos a observá-lo. É impressão minha ou ele disse
“inferno”?! levantei-me e dei um passo em direção ao cais.
— onde é que vai? — perguntou ele com troça.
— sair daqui! — exclamei.
— não pode! — gritava ele que nem um louco.
encarei-o. estava a rir-se de mim com gargalhadas estridentes…
ouvi, na retaguarda, o portão de aço a fechar-se… pus a minha cabeça a funcionar… decidi saltar para a água pois naquela barca eu não
ficaria!
MarGarida ilharco, nº 560/15 9º a

Uma aventura na barca

n

o século xv, um camponês que vivia perto de uma vila
no interior de portugal morreu de pneumonia, após um
rigoroso inverno. ainda sem saber o que lhe tinha acontecido, joaquim, o camponês, foi parar a um cais onde
estavam duas barcas. uma era espaçosa, vermelha e preta com
riscas douradas e finas e outra, azul e prateada.
no cais, o vento estava fortíssimo e o mar agitado. subitamente, alguém chamou o camponês:
— ilustre camponês, podes aproximar-te da minha barca?
ouvindo isto, o camponês dirigiu-se para a barca espaçosa.
— quem és tu? — perguntou o camponês.
— lucifer é o meu nome. Tu morreste e a tua alma está preparada para ir à terra dos malditos!
— para o inferno? Mas porquê? — questionou joaquim.

— não te lembras de roubar alimentos no mercado? — acusou
o diabo.
— eu lembro-me, lembro-me muito bem até. foi porque a
barriga dos meus filhos estava vazia.
entretanto, o camponês dirigiu-se para a outra barca, levando
consigo a enxada e a foice.
— o meu nome é joaquim e vocemecê quem sois? sereis o
anjo?
— sim, sou eu. pelo que vejo, trazes contigo instrumentos do
intenso trabalho a que dedicaste a tua vida!
— então, terei lugar nesta barca? — perguntou o camponês.
— claro que sim! sei que cometeste atos contra a lei, mas o
motivo foi o amor pelos teus filhos. não há maior valor!
após isto, o camponês embarcou rumo ao paraíso.
consTança Gonçalves, 1081/16 (9b)

u

m Madeireiro, homem de negócios, passou toda a vida
comprando e vendendo materiais que eram seus e outros
que não eram. além disso, viveu toda a vida com grandes
regalias. chega ao cais, onde se encontram duas barcas:
a do diabo e a da Glória. dirige-se ao diabo:
— Ó da barca!
— entre, entre já, pois já se faz tarde — convida-o o diabo.
— esta é a barca cujo destino é o paraíso? — pergunta o Madeireiro.
— sim, sim. vai-te levar direitinho para a fogueira que acendeste com a lenha que roubaste.
— pessoas de bem, como eu, não vão em tal barca — contra
-argumenta o Madeireiro.
ignorando o diabo, encaminha-se para a barca da Glória e pergunta:
— posso entrar na barca dos benfeitores?
— benfeitores? passaste toda a vida na Terra a enganar e a
roubar o povo! esta barca não tem lugar para pessoas como tu! —
responde o anjo.
— passei toda a minha vida a trabalhar arduamente na madeira para o bem do povo e da minha família. pratiquei sempre
o bem.
— boas ações como as tuas têm direito a ir na barca com destino à fogueira dos danados.
o Madeireiro, já convencido, volta para a barca do diabo e
pergunta:
— Ó da barca, posso entrar?
— entra! já está na hora de partir porque a barca já está completa.
assim partiu o Madeireiro com o resto dos pecadores para as
chamas do inferno.
TiaGo Gonçalves, 314/16 (9ºb)

e

stavam as barcas arrimadas no porto do purgatório. Todos
os tripulantes se aprontavam para levantar âncora e seguir
viagem para o alto mar, quando, de repente, se ouviu ao
longe uma grande correria e gritos de aflição.
o diabo olha e vê um elemento das forças armadas aproximarMarço 2017 | Querer é poder | 29
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-se. rapidamente, apressa-se a chamá-lo e a convidá-lo a entrar
na sua barca. exausto, o Militar coloca um pé dentro da barca da
perdição, mas algo o retém de prosseguir. acabando de reconhecer de quem é a barca, pergunta:
— que mal fiz eu para entrar na vossa barca?
o diabo sorri. em tom de brincadeira, acusa-o:
— cometeste mil e um pecados: privaste os alunos de saída,
gritaste com eles e impuseste as tuas regras.
o Militar, indignado, olha com desprezo para o diabo. afasta-se, dizendo:
— Melhor barca hei de merecer.
ao chegar à barca do anjo, dirige-se ao capitão do batel divinal:
— anjo, não me acuseis! primeiro, ouvi o que tenho para dizer,
antes de pronunciar a minha sentença. quando privo os alunos de
saída, é para corrigir os seus erros. quando grito, é porque quero
fazer deles alguém. quando imponho regras, é apenas para os
ensinar a serem mais responsáveis.
— não te preocupes, pois aguardava a tua chegada, porque
tudo o que fizeste foi para o bem dos outros. apesar de teres
cometido alguns erros e pecados, o espírito de camaradagem e a
paciência para ouvir os alunos e os seus encarregados de educação são argumentos fortíssimos para entrar na minha barca. Mas,
para tal, deverás despojar-te da tua espada e pistolas.
o Militar, sem olhar para trás e com o sentimento do dever
cumprido, largou os objetos que trazia e entrou na barca do anjo.
henrique doMinGos, 325 /13 (9ºb)

a

caba de chegar ao cais um estudante, quando o diabo
o aborda:
— visitas!? — gritou o diabo.
— onde estou? — perguntou o estudante baralhado.
antes de o diabo conseguir responder, é interrompido pelo
anjo.
— pois é, meu caro, este é o local onde o teu destino será
escolhido.
— quais são as minhas hipóteses?
— isso depende do comportamento em vida. se cometeste
muitos pecados, para o inferno irás. caso tenhas levado uma vida
de bem, embarcarás no meu batel que até à terra dos prazeres te
levará.
depois de analisar o rol dos seus pecados, os juízes ditam a
sentença desta alma penada:
— aqui, embarcarás — disse o diabo —, pois muitas vezes
insultaste o próximo e faltaste à tua palavra, não cumprindo os
teus deveres.
no entanto, o anjo interrompe-o:
— embora tenhas, por vezes, cometido esses pecados, também praticaste o bem. alguns pecados foram cometidos porque
eram consequência dos atos de outras pessoas que te queriam
mal. por isso, por malícia, não pecaste.
— na minha barca, não há lugar para benfeitores! — gritou o
diabo.
o anjo dita a sentença final:
— como mostraste arrependimento, para o paraíso seguirás.
Gonçalo fonseca, 272/12 (9ºb)
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a

caba de chegar ao cais final um vigilante que se dirige
à primeira barca que avistou e disse:
— está aí alguém?
— quem sois? — questionou o diabo.
— sou aquele que garante que todos estão a descansar — respondeu o vigilante.
— o teu destino não é a minha barca, pois nos teus atos não
existiu qualquer maldade. no entanto, quando agias, na maior parte das vezes, limitavas-te a obedecer às ordens, não olhando ao
caso específico. deixo ao teu critério se queres ou não entrar na
minha barca, uma vez que há espaço para mais um — declarou o
diabo.
— qual é o destino da tua barca? — perguntou o vigilante.
— para a ilha perdida, seu distraído! — respondeu o diabo.
não conformado com a possibilidade de poder ir para o inferno, o vigilante procura recolher informações sobre o destino da
outra barca que se encontra atracada no cais.
chegado à barca gloriosa, inquiriu:
— para onde vai esta barca?
— para o paraíso. porquê...? — retorquiu o anjo.
— desejo embarcar no teu batel! — respondeu o vigilante.
— poderás embarcar na minha barca, se me disseres o que
fizeste para o merecer — argumentou o anjo.
— Tentei sempre defender os miúdos e velei pelo seu descanso.
— como mostraste bondade em todos os teus atos, podes embarcar para o paraíso.
denilson cosTa, 297/14 (9ºb)

a

caba de chegar ao cais um alto dignitário da igreja, dom
pedro, com um terço ao peito, um solidéu na cabeça e
um báculo na mão. como em vida esta alma fora louvada por todo o povo e por estar convencida que iria
embarcar na barca do anjo, dirige-se diretamente para a barca
divinal:
— prancha a dom pedro, que o paraíso está à minha espera.
ninguém responde.
— qual é o motivo do atraso? por que motivo me fazem esperar? não sabeis quem sou?
o anjo responde:
— não tendes a consciência pesada? não cumpristes os vossos
deveres enquanto representante de deus e fizestes-vos valer dos
vossos privilégios.
não acreditando no que dizia, fez-se despercebido, argumentando que nada tinha feito de mal e que era um homem de bem,
sem alguma vez ter cometido algum pecado por ser quem era.
ao ouvir a conversa, o diabo estava estupefacto com a conversa do bispo e acrescenta:
— procurais enganar-nos? no caderno dos vossos pecados ainda está escrito que enganastes o povo que a vós confessava os
seus pecados e dores. roubastes as esmolas da igreja que todos
doavam com fé e amor.
com a conversa do anjo e do diabo, o bispo percebeu que não
valia a pena resistir ao seu destino, acabando por entrar na barca
com destino à ilha perdida.
ana jorGe, 1017/12 (9ºb)

notas soltas

A propósito de
Gil Vicente…

A vida das jovens
na atualidade
e a vida de uma
jovem na época de
Gil Vicente

c
a

Farsa de Inês Pereira foi escrita no séc. xvi por Gil vicente, que é considerado o primeiro grande dramaturgo
português. esta obra fala sobre uma bela jovem que
ambiciona mudar de vida, pois considera a sua existência enfadonha e sonha com uma mais ridente.
Gil vicente começa por colocar como personagem principal
inês pereira, uma moça do povo, bonita, fantasiosa, que se sente
aborrecida com o trabalho doméstico e pensa como seria a sua
vida se tivesse liberdade. deseja divertir-se, ser livre e feliz, e para
isso recorre ao casamento. firme no seu ideal não aceita casar
com um homem simples, mas sim com um homem refinado que
lhe pudesse dar o que ela mais desejava. inês pereira ao casar-se
ganha experiência e emancipação, mas não se pode comparar às
jovens da atualidade.
as jovens da atualidade também querem liberdade, mas não a
querem através do casamento, querem ser elas próprias a escolher
o seu futuro, sem depender de ninguém, ou seja, ganhar a sua
independência financeira a estudar/trabalhar.
o quotidiano das jovens de hoje em dia é mais interessante e
alegre, pois não passam os dias dedicadas unicamente às tarefas
domésticas, nem estão à espera dum casamento vantajoso. Têm a
possibilidade de realizar os seus sonhos, conseguir uma profissão
que lhes permita libertarem-se, basta lutarem por isso e trabalharem para atingir os seus objetivos.
assim, podemos concluir que o quotidiano de uma jovem do
séc. xvi, comparado às jovens de hoje, é muito diferente. em
primeiro lugar, as épocas são muito distintas, pois o mundo foi
evoluindo e as mulheres foram ganhando a sua emancipação e
liberdade, demonstrando que são capazes de traçar o seu próprio
caminho, sem terem de recorrer ao casamento. no entanto, há
algo que é comum, ambas querem a liberdade, ambicionam ser
felizes e não ter uma vida monótona e desinteressante.

omo sabemos, várias coisas são diferentes hoje em dia em
relação ao que existia no passado. Tudo mudou nos nossos
tempos e o quotidiano das pessoas não é uma exceção.
enquanto antes os homens e as mulheres se levantavam
de madrugada para ir lavrar a terra, hoje os homens e mulheres
levantam-se de madrugada para ir para o escritório arquivar documentos de empresas, por exemplo. além disso, os homens estavam frequentemente ausentes na guerra, na pesca ou nas viagens
marítimas das descobertas. as jovens do passado também tinham
rotinas bastante diferentes das de agora, como era de esperar.
durante o século xvi, as jovens tinham o hábito de ajudar as
suas mães com as tarefas domésticas até ao dia do seu casamento. depois passariam a fazer as suas tarefas sozinhas até o
seu marido chegar do longo dia de trabalho nos campos ou nas
fazendas. Tarefas como coser ou bordar, em vocabulário arcaico
«lavrar», lavar a loiça e dar de comer aos animais, faziam parte
dos trabalhos diários das jovens só podendo divertir-se em dias
especiais, como quando iam a festas e romarias.
pelo contrário, hoje em dia, as jovens têm muito menos responsabilidades devido ao avanço da tecnologia que tornou os trabalhos e tarefas diárias muito mais fáceis de serem feitos, sendo
a escola a única grande responsabilidade. Tendo as jovens por
consequência mais tempo livre, a maioria costuma estar nas redes
sociais e em casa de amigos.
concluindo, realmente constatamos que as jovens hoje em dia
têm menos responsabilidades e mais tempo livre que antigamente. a sua liberdade é também muito maior e os seus objetivos são
diferentes, não sendo o casamento a sua principal preocupação.
Gonçalo paixão, 277/16 TurMa - 10º c

joão neves 183/16 - TurMa 10º b
Março 2017 | Querer é poder | 31

notas soltas

A Farsa de
Inês Pereira

As mulheres e
a sua evolução

a

Farsa de Inês Pereira foi representada em 1523, em Tomar, no convento da ordem de cristo, perante o rei d.
joão iii e perante a corte. esta obra de Gil vicente tem
como objetivo retratar a sociedade portuguesa naquela
época, entre outros aspetos.
inês é uma moça que sonha com o marido perfeito e é leviana,
é uma personagem dinâmica que evolui à medida que o tempo
passa realizando uma aprendizagem que produz efeitos práticos no
decurso da ação. assim, ao longo do tempo transforma-se e amadurece por força de uma expectativa desastrosa que lhe altera os
sonhos e as atitudes. inês, tal como as jovens daquela época, queria
casar para se tornar emancipada, ou seja, independente.
o seu quotidiano era muito diferente do das jovens de hoje em
dia. ela realizava as tarefas domésticas, não saía de casa e tinha que
obedecer às regras do marido tal como as raparigas dessa época
que tinham o mesmo grupo social que ela, a diferença é que inês
sabia ler e escrever. hoje em dia as jovens têm imensa liberdade,
não precisam de casar para se tornarem independentes, podem sair
e divertirem-se com amigos. já se passaram séculos, mas mesmo
assim nem todas as mulheres têm toda essa liberdade, aliás depende de muitos fatores tais como a religião, tradição, entre outros.
em síntese, A Farsa de Inês Pereira dirige-se a homens e mulheres pois resume a realidade social ridicularizando um mundo de leviandades, de mentiras e de libertinagem naquela época, proporcionando muita diversão. os tempos mudam e a maneira das pessoas
pensarem também e através desta farsa consegue-se comparar a
vida do século xvi com a vida do nosso século.
eMa silva 1097/15 – TurMa 10º b

a

s mulheres do tempo de inês pereira eram fúteis, preguiçosas e interesseiras. faziam de tudo para se livrar
do tédio da vida doméstica tal como inês o tentou
fazer na Farsa de Inês Pereira, do dramaturgo Gil vi-

cente.
a partir do século xviii, a situação em relação aos direitos
e deveres da mulher começou a mudar e agora, no século xxi,
as diferenças entre mulheres e homens no âmbito do trabalho
e da vida quotidiana são cada vez menores.
as mulheres contribuíram imenso para a evolução da sociedade e ao longo dos anos ganharam os seus direitos, deixando
o seu trabalho doméstico e passando a contribuir, tal como os
seus maridos, para a família a nível financeiro, passando a trabalhar como os homens nas fábricas e nas indústrias, algo nunca pensado no séc. xvi, no tempo de inês pereira. nessa época,
a maneira de pensar era totalmente diferente da sociedade de
hoje pois, por exemplo, se as mulheres não fossem casadas e
se tentassem dar a sua opinião, eram julgadas e postas de lado
pela sociedade.
a sociedade daquele tempo opinava que a função da mulher era ser dona de casa, esposa e mãe, mas a partir do século xx a condição social das mulheres mudou e puderam, por
exemplo, passar a fumar e conduzir tal como os homens e agora, na sociedade atual, existe maior igualdade entre géneros e
liberdade tanto para os homens como para as mulheres, tendo
os mesmos direitos e obrigações.
alexandre raMiro 90/16 - TurMa 10º b
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Na modalidade de oficina de escrita, os alunos do 11.º ano foram desafiados a escrever,
no módulo 7, comunicados imaginários. A situação colocada seria os maus resultados escolares
obtidos e as decisões tomadas por cada um para alterar os seus comportamentos e deste modo
o rumo dos acontecimentos. Apresentam-se de seguida alguns exemplos.

t

endo em conta o baixo rendimento escolar obtido no final
do período transato, venho por este meio informar quais as
decisões que tomei para alterar esse tal rendimento enquanto
ainda me é possível.
particularmente nas disciplinas de Matemática e história, visto
que foram aquelas em que o meu rendimento foi mais baixo, comprometo-me a empenhar-me mais, estudando pelo menos uma
hora de cada disciplina por dia. destas e de outras disciplinas,
farei trabalhos e pesquisas para além das recomendadas pelos
professores, a fim de melhorar o meu rendimento, como ler mais
livros para português e fazer pesquisas para ciências da natureza
e história.
solicito a vossa ajuda para qualquer dificuldade ou necessidade que eu tenha. pretendo evoluir não só aumentando o meu
rendimento, mas também melhorando a minha autonomia. esforçar-me-ei, portanto, para melhorar o meu aproveitamento escolar
sozinha, preparando-me assim para o meu futuro.
Mariana Machado, n.º 396/15, 11.º b

Mudança de
Comportamento

p

ai e Mãe, desde já quero comunicar que os meus resultados
escolares não são favoráveis.
já que não posso mudar esta situação, vou apontar alguns dos comportamentos que vou mudar para ultrapassar
este problema.
em primeiro, prometo que todos os dias, assim que chegar a casa,
vou fazer os trabalhos de casa e reler a matéria dada naquele dia.
em segundo, vou trabalhar a minha concentração nas aulas, fazendo com que não fale durante as mesmas e não durma enquanto
o professor explica a matéria.
em terceiro, não vou falhar convosco, vou ajudar-vos em tudo o
que precisarem.
espero que me deem outra oportunidade e que não me castiguem, pois começo a fazer o que aqui prometi a partir de hoje, dia
10 de fevereiro.

ajuda ao melhor aluno da turma. sei que devo estar mais atenta
nas aulas e vou fazer de tudo para melhorar o meu comportamento. em casa, vou ajudar mais nas tarefas domésticas, vou lavar a
loiça todos os dias após o jantar, irei limpar o pó e aspirar a casa
todos os sábados para aprender a ser metódica e disciplinada.
a minha mudança de comportamento deve-se ao facto de poder melhorar a nossa relação familiar.
a minha alteração de atitude irá começar amanhã, dia 11 de
fevereiro, e permanecerá até ao final do ano letivo.
jÉssica inês, n.º1033/15, 11.º b

A mudança

p

ara tudo é preciso mudar e ainda mais quando isso pode
influenciar o nosso futuro.
a escola, hoje em dia, é praticamente o trabalho dos
jovens e também o que os ocupa. Mas nem sempre andar
na escola significa bons resultados ou sucesso escolar.
eu, como adolescente que ando na escola, estou nessa situação, obtive resultados negativos e posso vir a ter graves consequências, se não mudar. até agora pensei que tinha a situação
controlada e conseguia recuperar mas os meus pais alertaram-me
para o perigo e cheguei à conclusão de que, se eu não mudar drasticamente, não irei conseguir mudar o estado das coisas.
por isso, eu prometo que irei mudar a minha postura na sala
de aula e que, em vez de chegar a casa e ir jogar, irei estudar e
rever as matérias, pois sei que a escola é algo muito importante
para mim e para o meu futuro.
joão silva, n.º 1019/15, 11.º b

raquel Gonçalves, nº 83/15, 11ºb

c

omunico aos meus progenitores que irei melhorar os meus
resultados, pois não quero qualquer tipo de punição.
para isso não acontecer, prometo, sempre que chegar
a casa, estudar 2 horas; comprometo-me também a pedir
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George Cruikshank, The Blue Devils, 1823

n

a aula de português, os alunos do 9.º a observaram atentamente esta pintura de cruikshank (1792-1878), pintor e
caricaturista inglês e escreveram um texto obedecendo a
vários tópicos.

a pintura contém um homem que me parece ser a figura principal
desta imagem. ele está com um ar ‘pesado’, triste e desiludido, pois
deve ter cometido algum pecado e está vestido de forma descuidada,
simples e pouco atraente.
o homem parece estar em casa, onde há muitos quadros, uma
mesa e ele está sentado numa cadeira em frente à lareira, que neste
caso se assemelha ao inferno, para onde aquelas pequenas personagens o estão a levar. estas personagens mais pequenas aparentam
ser uma espécie de pessoas que castigam os que cometeram pecados,
daí estaram a colocar uma corda à volta do pescoço do homem para
o punirem pelo que fez. pela aparência, ele mostra-se arrependido do
que fez e está pensativo.
eu acho que esta imagem tem a ver com a personagem do enforcado do “auto da barca do inferno”, pois ambos foram punidos da
mesma maneira — por enforcamento pelos pecados que cometeram e
também porque foram os dois para o inferno.
GuilherMe bolas, n.º 538/12, 9.º a

nesta imagem pode-se observar um homem com sapatos
vermelhos, calças cor de laranja e um casaco preto. Também se
destaca a sua expressão facial que transmite tristeza. no espaço
físico sobressaem alguns elementos tais como a forca no topo
da lareira, os quadros no fundo e pessoas muito pequenas que
provavelmente fazem parte da imaginação deste homem.
o protagonista parece deprimido, devido à sua expressão;
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suicida, devido à forca, e com problemas mentais pelo facto de
imaginar pequenos ‘demónios’ na sua sala de estar. os elementos que completam o cenário têm um significado. por exemplo, a forca expressa que o protagonista está deprimido e se
quer suicidar; os ‘demónios’ simbolizam as vozes na sua cabeça
(consciência) a incitá-lo para deixar de viver e os quadros na
parede de fundo indicam que o homem era um artista, talvez
pintor.
esta imagem está relacionada com a personagem do enforcado porque tanto o protagonista desta pintura como a figura
vicentina morreram na forca.
ilídio francisco, n.º 273/12, 9.º a

nesta pintura, o protagonista parece que está mal vestido,
com farrapos e pelo seu rosto aparenta estar em ‘baixo’, triste
e deprimido. ele está numa sala com quadros que representam
a tristeza e a morte, livros e uma vela.
a personagem não mostra estar muito bem psicologicamente pois para além de estar deprimida, está rodeada de pequenas
criaturas que a manipulam, algumas delas carregam símbolos,
como um caixão e uma forca, mas outras aparentam ser de outro estatuto social e há ainda outra que representa as doenças.
o protagonista relaciona-se com o enforcado pois os dois
foram manipulados: o primeiro, por estas criaturas que o estão
a mandar fazer tudo o que querem até ao ponto de morrer; o
segundo, por Garcia Moniz que era de outro estatuto social e
fez com que o enforcado fosse, por si, manipulado para roubar,
pensando que estava a fazer bem e deste modo iria para o céu.
inês MoTa, n.º 1402/14, 9.ºa
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DESAFIO
DESAFIO nome masculino 1. Ato de desafiar. 2. Provocação. 3. Porfia.
4. Despique. 5. Jogo, peleja, partida.

0

9.º ano traz consigo o ónus dos exames nacionais. as capacidades de escrita e raciocínio são exercícios fundamentais.
nesse sentido, desafiei a turma a do 9.º ano a trabalhar
a sua eficiência e conhecimentos adquiridos.
semanalmente, a partir de uma letra, foi criada uma palavra de
escolha livre. dessa palavra era pedido um texto relacionado com o
desporto em geral. desafio aceite por todos.
parabéns a todos, continuem a trabalhar, a estudar e a escrever
para que consigam alcançar os vossos objetivos.
eis alguns dos melhores textos.

letra: c
palavra: coordenação
coordenação (motora) – capacidade de sincronizar os movimentos usando o cérebro, os músculos e as articulações, resultando
numa ação global mais eficiente e correta. Este tipo de coordenação permite dominar o corpo no espaço, controlando os movimentos
mais rápidos, podendo avaliar que uma boa coordenação motora é
demonstrada pela agilidade, velocidade e energia.

letra: l
palavra: liberdade
liBerdade: direito de agir segundo o seu livre arbítrio, desde
que não prejudique outra pessoa.
o desporto está ligado à palavra liberdade, pois o desporto faz-me
sentir livre, descontraído e calmo perante as minhas adversidades.

para a prática de educação física, a coordenação motora é estritamente importante e é específica consoante uma determinada
atividade. por exemplo, para rematar uma bola, o corpo precisa de
uma determinada coordenação motora; para jogar basquetebol, uma
coordenação motora diferente, e assim sucessivamente.
assim, a coordenação motora na educação física é a capacidade
neuromuscular que tem o organismo de movimentar as diferentes
massas musculares de modo seletivo e ordenado.
em conclusão, a coordenação motora é uma valência física de
grande relevância e importância para o ser humano na prática da
atividade física ou de desportos coletivos.

saMuel aGudo 42/12

GuilherMe cosTa bolas, 538/12

pedro fernandes (prof. educação física)
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letra: p
palavra: prática

evoluir mais rapidamente e também conseguem alcançar mais rapidamente o sucesso desportivo.

prática – a prática regular de exercício físico é um fator essencial
na produção da saúde e bem-estar, funcionando como um dos pilares
para o estilo de vida saudável e beneficiando física, social e mentalmente indivíduos de ambos os sexos e todas as idades, incluindo
pessoas com incapacidades. a prática diária de 30 minutos de uma
atividade física moderada é suficiente para obter benefícios para a
saúde.

dioGo rebelo, 151/12

letra: e
palavra: equitação
equitação - n.f. arte de montar a cavalo.

a prática de todos os tipos de atividades desportivas é muito importante na educação física pois colabora com o desenvolvimento de
outras habilidades como, por exemplo, a concentração, o relacionamento social e a liderança nas ações cognitivas.
o professor de educação física na prática de exercício físico pode
transmitir valores que o aluno vai levar consigo para toda a vida,
independentemente da idade que tenha: respeitar os seus limites e
os dos outros, respeitar as regras e ordens, lidar com perdas e vitórias
e gerir conflitos são alguns dos valores da prática de educação física.
a prática regular de exercício físico permite melhorar a vida dos
indivíduos de várias maneiras, portanto um individuo que pratica atividade física só tem benefícios físicos e psicológicos.

desde sempre que o cavalo faz parte da vida do homem. hoje já
não é praticamente usado para trabalhos pesados.
a equitação é um desporto que inclui todos os tipos de deficiências motoras, visuais e mentais ou intelectuais. as provas são mistas.
Todos os homens e mulheres competem com as mesmas regras.
os atletas competem em duas provas de “dressage” e uma prova
livre acompanhada de música.
acima de todas estas regras, há um objetivo principal que é a
sintonia entre o cavaleiro e o cavalo. É lindo ver uma tal amizade e
união, como se os dois fossem um só. a verdade é que o cavalo acaba
por conseguir sentir o mesmo que o cavaleiro e vice-versa.

GuilherMe cosTa bolas, 538/12

dioGo rebelo, 151/12

letra: r
palavra: respiração
respiração- n.f. conjunto de funções do organismo (inspiração e
expiração) pelas quais os seres vivos absorvem o oxigénio e eliminam o dióxido de carbono.
no desporto existem vários tipos de respiração. Todas elas são
importantes para praticarmos corretamente todos os exercícios.
Todos os atletas têm um objetivo comum: melhorar dia após dia
a sua performance desportiva e para isso há que treinar muito bem
a parte cardiovascular. a este nível, existem muitos atletas que ainda não têm em conta a maneira como respiram. a respiração é um
ato natural e todos os pormenores contam. se os atletas respirarem
corretamente e estiverem atentos a todos os detalhes, conseguem
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letra: l
palavra: lançamento
lançamento – n.m. ato ou efeito de lançar.
no atletismo, existem diversos tipos de lançamento: o arremesso
do peso, o lançamento do martelo, do disco e também do dardo. o arremesso do peso consiste no arremesso de uma esfera metálica que
é mais pesada para os homens do que para as mulheres. o martelo
é similar à esfera referida anteriormente mas possui um cabo para se
poder atingir uma distância maior quando é lançado. quanto ao disco,
é um pouco mais leve, cerca de 1 a 2 kg, consoante seja utilizado por
mulheres ou por homens. por último, o dardo pesa menos de 1 kg,
quer seja para homens ou para mulheres.
dioGo rebelo, 151/12

notas soltas

Exposição Natal
	
  

o aluno,
em muito, petiz,
um sábio fora da aula
dentro dela, o aprendiz.

	
  

	
  

pega num lápis e numa folha de papel,
dá-se o mote, procura ser fiel
ao que foi proposto fazer,
sem que nada do que foi dito possa esquecer!
será cavaleiro andante,
enquanto ser pensante, porque suas ideias ainda viajam!
quando ao destino chegar, no desejo de alcançar
seus rabiscos serão, então, a sua reflexão, o seu criar!
dá largas à imaginação e, com o lápis na mão,
risca, traça, esgalha, incendeiam-se mil ideias…
em modo de respostas, de afirmações, exclamações,
são apenas marionetas que ganham formas nas suas teias.
depois, como que por magia, sem qualquer demagogia,
o petiz, com desejo e vontade,
lança o seu projeto, num tom muito discreto,
rumo à imortalidade.
são então os poemas das minhas aulas,
as equações das minhas lições,
são as pautas que se criam,
odes dos meus criadores!
aos meus alunos!
carla cosTa
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As novas fronteiras da tecnologia

n

ão fosse a possibilidade de podermos estar em grandes
palcos tecnológicos, como são o Web Summit, o TechEd ou
a World Mobile Conference, a nossa perceção sobre tecnologia e a sua evolução seria a mesma que uma criança tem
ao usar uma consola de jogos, isto é, gosta de jogar, mas pouco mais
sabe sobre as suas potencialidades tecnológicas.
são estes eventos que nos permitem perceber onde está o foco
tecnológico e, por conseguinte, onde investir o nosso esforço. nos
passados anos 90, um engenheiro informático tinha de ser um poliglota da tecnologia ou um médico da tecnologia de clínica geral,
pois sendo uma profissão nova na altura, cada um tinha de resolver
problemas num leque muito alargado de tecnologias. a pouco e pouco, especializaram-se em várias áreas da tecnologia e, tal como os
médicos que seguiram uma especialidade, hoje existem informáticos
especialistas em todas as tecnologias existentes, incidindo o seu esforço na resolução dos problemas ligados com essa tecnologia.
Mas como sabemos, nos dias de hoje, uma tecnologia é efémera,
tal a rapidez com que esta evolui, exigindo de um informático um
constante esforço na tentativa de se manter “up to date”. lembro-me que nos anos 90, um informático que dominasse a linguagem
de programação Cobol teria um elevado cheque ao fim do mês, mas
hoje esse mesmo informático, se se manteve apenas ligado a essa
linguagem, já passou à disponibilidade.
por isso, a “one million dolar question” é: onde investir o nosso
esforço, de forma a podermos estar na crista da onda, durante os
próximos anos?
em primeiro lugar, devemos ter em mente que uma tecnologia
informática só faz sentido existir, se ajudar a simplificar ou a resolver
processos e problemas com os quais os seres humanos são confrontados no seu dia a dia. dito isto, existem 3 grandes áreas onde a
tecnologia tem feito os seus investimentos e das quais espera retirar
grandes benefícios para os seus utilizadores.
REAlIDADE VIRTUAl E REAlIDADE AUMENTADA

a primeira área está relacionada com a realidade virtual (rv) e
a realidade aumentada (ra), que, embora pertençam a um mesmo
ramo da tecnologia (imersiva), não são a mesma coisa. É comum
serem tratadas como sinónimos, no entanto, cada uma possui particularidades. a principal diferença entre estas duas tecnologias está
no facto de que enquanto a realidade virtual permite a imersão do
utilizador num ambiente 3d, criando uma experiência imersiva e fazendo-o sentir estar noutro lugar ou vivendo coisas que, de facto, não
existem, a realidade aumentada traz elementos do mundo virtual
para o real. ao fazer uso da rv, o utilizador encontrará uma experiência multissensorial e com interação em tempo real, pois ela estará dentro de uma interface tridimensional, podendo simular ações
e movimentos. já no caso da ra não se trata de uma nova realidade
criada, o que ocorre é que elementos 3d são inseridos em ambientes
reais. um exemplo da aplicação desta tecnologia é o jogo Pokémon
Go, em que os monstrinhos de bolso podem ser vistos em diversos
locais reais, por meio da câmara do smartphone. ou seja, ao invés
de entrarmos num ambiente tridimensional como na rv, é o 3d que
imerge no nosso mundo.
já a realidade virtual surge com força no mercado de jogos, mas
também em aplicações como o Google Street View, que permite a
exploração do mundo sem sair de casa. a funcionalidade surgiu dentro do Google Maps e ganhou uma app própria para smartphones e
tablets com sistema operativo Android. É só acoplar o smartphone a
uns óculos rv e podemos conhecer e explorar diversos lugares, sem
sair do mesmo local.
INTERNET OF ThE ThINGS
a segunda área está ligada à ioT (internet of the Things – internet
das coisas) fruto do rápido desenvolvimento que a tecnologia ligada
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aos sensores tem sofrido, sendo que dois grandes projetos são os
principais responsáveis para a generalização desta tecnologia, os arduínos e os raspberry pi. estes dois projetos não são concorrentes entre si, mas sim complementares, uma vez que o arduino é uma plataforma específica para desenvolvimento de projetos eletrónicos e
o raspberry pi é um computador completo com sistema operativo,
interface com o utilizador, possibilidade de ligação de periféricos e
afins. os arduínos estão intimamente ligados aos aspetos físicos (hardware), tais como sensores de humidade, de temperatura, de pressão, etc., ao passo que os raspberry estão mais ligados às aplicações
que controlam o hardware.
fruto desta generalização, pelo facto de serem duas tecnologias
de baixo custo (comprar um arduíno ou um raspberry pi custa cerca
de 50€), proliferam soluções de controlo via internet, que permitem
elevadas poupanças para os seus utilizadores. qualquer superfície
no futuro próximo, será uma superfície de comunicação. soluções de
“energy saving”, “water saving” ou “plague control” são algumas
das aplicações que podemos encontrar no mercado e que permitem
elevadas poupanças, quer económicas, quer ambientais para quem as
utiliza. um dos entraves que ainda existe a uma maior generalização
destas tecnologias está ligado ao ainda elevado custo das comunicações, uma vez que as operadoras de comunicações querem fazer render os milhões de euros que pagaram aos estados pelo uso da largura
de banda usada pelo 3G e 4G. no entanto, começam também a surgir

tem de surgir para interagir com as existentes, exigindo alguma imaginação da parte de quem desenvolve, para tornar as interações dos
utilizadores agradáveis experiências. hoje já estão disponíveis aplicações que permitem ler em realtime, contadores de luz ou de água,
sabendo instantaneamente os gastos que determinados aparelhos
estão a ter e interagir com eles, num sistema bi-direcional, podendo,
por exemplo, em caso de uma fuga de água, fechar a válvula através da aplicação, minimizando os estragos. o desenvolvimento de
software que permite a manipulação de objetos holográficos num
ambiente de realidade virtual, onde o utilizador pode interagir com os
próprios dispositivos como se estivesse no local, é um dos exemplos
a que apenas a imaginação humana poderá criar entraves.

CONClUSãO
estas são as tecnologias que neste momento podemos designar
como disruptivas, uma vez que vão alterar a nossa forma de interagir
com o meio ambiente, tal como o iphone, quando apareceu, alterou
toda a forma de comunicar e interagir com objetos. passar de um
écran para outro, com a simples passagem de um dedo pelo écran
de um smartphone, é um gesto vulgar hoje em dia, gesto esse que
qualquer criança tem assimilado, mas que, antes do aparecimento do
iphone, era impensável. o simples facto de podermos ir ao supermercado e toda a informação de um produto poder aparecer na lente dos
nossos óculos ou um médico fazer uma operação à distância através
de um robô que se encontra numa sala virtual são exemplos de como
estas tecnologias vão alterar a nossa forma de interagir com o meio
ambiente. sabendo da importância desta tecnologia de sensores, o
ipe também introduziu esta área de ensino no seu currículo e, por
isso, meus caros alunos do curso de TGei, investirem nestas áreas é a
garantia de um futuro risonho no domínio das tecnologias.
joão corTez
(direTor do curso de TGei)

novas tecnologias de comunicação para ultrapassar esta dificuldade,
nomeadamente o aparecimento de protocolos de comunicação que
funcionam na banda livre, como o sigfox e o lora, que vão revolucionar a difusão destes dispositivos.
APlICAçõES PARA IOT, RV E RA
a terceira área está ligada às aplicações que suportam as anteriores. É todo um mundo que se encontra por descobrir e que apenas
tem limite na imaginação humana. À medida que novos sensores vão
sendo desenvolvidos, é toda uma interface aplicacional que também
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Auto de Natal

arrador 1: naquele tempo, chegaram a uma pequena cidade muitas centenas de forasteiros. vinham de longe e
estavam cansados de tanto caminhar, de tantos perigos
que haviam enfrentado, de tantas mortes que haviam
testemunhado, de tanto ódio, de tanta violência, de tanta guerra.
o governador achou por bem encaminhá-los para um descampado, fora dos limites da povoação. Talvez ali já não perturbassem a
pacata vida dos seus habitantes! Mas os naturais da cidade ficaram
enfurecidos com o governador.
(O governador conversa com alguns habitantes em fúria:)

habitante 1: senhor governador, porque permitiu que esta
gente esfarrapada viesse assentar arraiais nos arredores da nossa
cidade?
Governador: onde poderia tê-los acomodado?
habitante 2: não deveria tê-los acomodado. que fossem procurar abrigo noutro lugar qualquer, bem longe das nossas vidas.
Governador: Mas entre eles havia muitas crianças que precisavam de descansar.
habitante 3: o senhor governador não vê que é gente que não
tem os nossos costumes, nem a nossa religião?
habitante 4: o senhor governador não vê que esta gente há de
querer comer? sem recursos, onde poderão conseguir alimentos?
hão de roubar-nos até sermos espoliados dos nossos bens!
habitante 5: e depois de nos roubarem os bens, hão de roubar-nos a alma, os nossos costumes e as nossas vidas.
Governador (desesperado): verei o que é possível fazer.
narrador 2: alguns dias mais tarde chegou à mesma cidade
uma família de forasteiros.
a mulher estava grávida em fim de tempo. resolveram então

procurar abrigo onde pudessem repousar.
(Uma família de forasteiros vestida pobremente vem
caminhando, com ar cansado.)
(Forasteiro 1 bate a uma porta.)
forasteiro 1: boa tarde.
dono da casa 1:boa tarde. o que deseja?
forasteiro 1: vimos de longe e estamos cansados. precisamos
de um lugar onde repousar.
dono da casa 1: na minha casa não há lugar para estrangeiros
e desconhecidos. (Fecha a porta na cara do Forasteiro 1.)
forasteiro 1 (para a sua mulher): vamos procurar abrigo noutro
local. estás exausta, já não aguentas mais.
Mulher: sim. estou exausta. veremos se há nesta cidade alguém generoso.
(Forasteiro 1 bate a outra porta).
forasteiro 1: boa tarde, senhor. estamos exaustos de tanto caminhar. a minha mulher está grávida. precisamos urgentemente
de um lugar onde repousar.
dono da casa 2: na minha casa não há lugar para pedintes e
maltrapilhos. (Fecha a porta na cara do Forasteiro 1.)
narrador 1: depois de terem percorrido quase toda a cidade,
chegaram à praça central. Talvez ali fosse possível encontrar alguém suficientemente generoso para lhes dar guarida.
(O Forasteiro 1 aproxima-se de um grupo de homensque
discutiam negócios na praça.)
forasteiro 1: caros senhores, estamos exaustos de tanto caminhar, a minha mulher está grávida, precisamos urgentemente de
um lugar onde pernoitar.
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homem 1: duas ruas à frente encontra um hotel. (E continua a
falar com os outros.)
forasteiro 1: obrigado, senhor, pela informação que me deu,
mas não tenho recursos para um hotel. precisamos mesmo de
alguém que nos dê abrigo.
homem 2: fora da cidade há um acampamento de gente como
vocês. Talvez lá haja lugar. (E continua a falar com os outros.)
Mulher: vamos. aqui não há mesmo lugar para nós. Talvez os que
nada têm repartam connosco a sua pobreza. (Afastam-se.)
homem 3: era o que mais faltava que pusesse em minha casa
gente desconhecida.
homem 4: será que esta gente não percebe que o lugar deles
não é aqui? provavelmente, são traficantes e violadores ou portadores
de doenças infetocontagiosas. se lhes déssemos guarida púnhamos
em risco a saúde de todos.
homem 1: se aqui ficassem, haveriam de nos roubar o trabalho.
que voltem para o sítio de onde vieram.
homem 2: dizem que não podem regressar porque a guerra tudo
destruiu. ora se há guerra, foram eles que a fizeram. nós é que não
estávamos lá.
homem 3: e agora estamos à mercê das suas más intenções.
(Saem todos. A cena desloca-se para o acampamento de refugiados. O casal de forasteiros está numa cabana. Uma estrela cintila
sobre a cabana. A mulher tem nos braços o seu recém-nascido.
ouve-se uma música de fundo.)
anjo: (junto à cabana e abrindo os braços) anuncio-vos uma boa
nova: neste recanto do mundo, a vida venceu a morte e o amor venceu o ódio. hoje nasceu o filho de deus. nesta criança (aponta para
o bebé) nasceu, como morreu em todas aquelas que o mediterrânio
vomitou. Mas hoje, a vida prevalece. Glória a deus e, na Terra, paz
aos homens.
narrador 2: É dia de natal. aqueles que os homens rejeitaram

tornaram-se pedra angular. esta é a obra de deus: reabilitar os últimos. no centro da cidade, não havia lugar para o nascimento desta
criança, como há dois mil anos também não havia lugar em belém
para o nascimento de cristo.
narrador 1: o rosto de deus é o semblante dos pobres, dos deserdados e dos rejeitados. hoje é o dia em que a grande promessa se
fez carne. Mas qual será o futuro dessa promessa, se não abrirmos as
portas do nosso coração aos humilhados da Terra?
narrador 2: uma luz brilhou no recanto de um estábulo. uma luz
brilha nos campos onde arrumamos os que rejeitamos.
narrador 1: que fazemos nós para que cristo não volte a nascer
nos terrenos baldios da nossa indiferença?
narrador 2: uma luz brilhou, uma luz brilhará, se virmos nos estrangeiros, nos refugiados, nos pobres ou nos humilhados os irmãos a
quem deus acolhe. porque nenhuma religião, nenhuma nacionalidade ou etnia impõe barreiras ao seu amor absoluto e inclusivo.
narrador 1: na belém de hoje, todos os dias pode nascer a beleza
da vida, se derrotarmos os nossos medos e a nossa indiferença.
narrador 2: cristo nasceu. cristo nasce. cristo nascerá.
jorGe paulo, naTal de 2016, ipe
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Entrevista à personagem
Maria da obra Frei Luís de Sousa
de Almeida Garrett

B

EM-VINDA, MARIA, A MENINA é UMA PERSONAGEM
IMPORTANTE NA PEçA DE AlMEIDA GARRETT. COMO
SE CONSIDERA PSICOlOGICAMENTE?

considero-me como sendo uma pessoa inteligente, com cultura
literária e com um alto nível de perspicácia que me leva a ter uma
boa intuição.
SENDO DA NOBREzA, CONSIDERA-SE UMA PESSOA IMPORTANTE?
sinceramente acho que não, depois de saber que posso ser uma
filha ilegítima o que mais me preocupa é ficar com os meus pais, pois
são eles que me apoiam com a minha doença, a tuberculose.
DE QUE FORMA A TUBERCUlOSE AFETA A SUA VIDA?
É claro que todo o ser humano gosta de ser saudável e ter uma vida
normal e esta doença por vezes obriga-me a ficar em casa, mas por
outro lado também é bom, pois sinto que posso dar mais apoio psicológico a minha mãe, d. Madalena, que tem andado preocupada com a
eventualidade da chegada do seu antigo marido, d. joão de portugal.
ACREDITA QUE ElE VAI VOlTAR?
acredito que d. sebastião pode voltar e trazer de volta a independência a portugal, mas para o melhor da minha família, não penso
muito no regresso de d. joão, seu companheiro na batalha de alcácer
quibir, pois sei que ele pode ser uma boa influência para o povo
português, mas também pode ser o responsável pela destruição da
proximidade dos meus entes queridos.

CONFIA NAS ATITUDES DE SEU PAI?
confio sim, pois ele ajudou-me sempre em tudo e um exemplo
da sua coragem foi o facto de ter incendiado a nossa antiga casa recusando a chegada dos espanhóis, um ato de grande bravura.
TEM AjUDADO A SUA MãE?
sempre que possível, mas não percebo às vezes as atitudes dela
por eu falar em certos assuntos que lhe causam nervosismo. por isso
mesmo tento sempre evitar ao máximo essas situações.
COMO CONSIDERA O SEU PAPEl NESTA PEçA?
nesta peça o meu papel é mais questionar o passado da minha
mãe indiretamente, referindo o regresso de d. sebastião e a batalha
de alcácer quibir, assuntos que costumo partilhar com Telmo, sem saber as consequências que me esperam, pois que ninguém me contara
nada do passado de minha mãe.
PARA TERMINAR, CONSIDERA TElMO COMO UM SEGUNDO PAI
PARA SI?
obviamente, foi ele o homem que cuidou de mim desde que
nasci e com o qual criei muitos laços de afinidade e por isso mesmo
tenho total confiança nele e nas suas atitudes.
francisco Marques 213/12 e rafael branco 87/10 TurMa 11º a
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Querer é Poder1
Escreve, se puderes, coisas que sejam tão improváveis como um sonho, tão absurdas como a lua
de mel de um gafanhoto e tão verdadeiras como o simples coração de uma criança.
Ernest Hemingway
1 este texto, com algumas alterações, foi escrito inicialmente como prefácio à antologia do cMpa.

u

ma revista é, pela sua própria natureza, um texto fragmentário. reúne em si uma multiplicidade de textos
que podem exibir variações tanto no que se refere ao
género textual, como às temáticas ou aos autores implicados. no entanto, os seus organizadores procuram, na medida do possível, estabelecer uma certa unidade nesse conjunto
multiforme. sem perder o seu caráter fragmentário, uma revista pretende, na perspetiva de quem a promove, alcançar uma
certa coerência interna. o eixo em torno do qual se configura
essa unidade poderá ser o género textual, a temática abordada,
certas afinidades entre os autores ou mesmo a referência a um
universo específico que lhe pode outorgar uma linha condutora
uniforme.
a revista “querer é poder”, na medida em que surge no
contexto de uma escola, está direcionada para objetivos de natureza pedagógica que não pode ocultar. na verdade, não se
trata apenas de “dar a ver” o que os autores escrevem, como
uma espécie de vaidosa ostentação das capacidades de cada
um. Mais do que isso, trata-se de promover o gosto pelo ato
de escrita e revelar à restante comunidade educativa conteúdos
aprendidos e competências desenvolvidas.
partilhar ideias, pensamentos, reflexões através da escrita é
uma forma de nos fazermos ouvir e de intervirmos no contexto
social em que estamos mergulhados. a escrita também perpetua instantes e memórias que, de outra forma, se perderiam na
noite dos tempos. Mas é igualmente uma boa forma de sonhar
com o que ainda não teve lugar no “espetáculo” do mundo, de
criar ou recriar a realidade e, para alguns, a escrita pode ser
mesmo uma forma de vida. em larga medida, escrever é expor-se ou expor a própria intimidade. pode ser, e é em muitas
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situações, uma forma de libertação. um suposto leitor imaginário ou ideal torna-se o confidente a quem o escritor descobre
a própria alma.
a arte de escrever aprende-se, desenvolve-se e aperfeiçoa-se. há duas formas de o fazer. a primeira consiste na leitura
assídua e sistemática do que os maiores já escreveram. a segunda consiste no ato “artesanal” de registar no papel ou no
espaço virtual o que nos acontece pensar ou sentir. sem dúvida
que é escrevendo que se aprende a escrever. contudo, se o ato
de escrever não for suficientemente iluminado por aquilo que
os mestres da escrita nos legaram, arriscamo-nos a rabiscar
frases ingénuas, infantis ou imaturas. a leitura atenta e seletiva
leva-nos a conviver com as mais belas e mais profundas formas
de exprimir a complexidade do mundo humano.
no entanto, nem todos os que leem o que há de melhor
conseguirão atingir os mais altos níveis na arte da escrita. sem
paixão e dedicação, empenho e vontade, persistência e forte
sentido crítico, jamais haverá grandes escritores. e contudo, há
ainda algo que é anterior a tudo isso. algo que não depende da
vontade e do empenho. algo que nasce e cresce com a pessoa,
sem o qual não acontecerá a arte da escrita…
a produção literária deve ser valorizada e incentivada. sobretudo no meio escolar, onde nascemos para a cultura ou nela
progredimos. a publicação dos textos literários que aqui se
apresentam é mais uma belíssima oportunidade de toda a comunidade educativa poder desbravar caminhos jamais transitados. parabéns a todos os que, corajosamente, se expõem aqui.
helena GaMeiro e jorGe paulo
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Recensão crítica
Tahar Ben jelloun, O primeiro
amor é sempre o último, Vila
do Conde, Quidnovi, 2012

t

ahar ben jelloun é um escritor francófono de origem marroquina, mundialmente conhecido e que partilha a sua vida
entre paris e Tânger. curioso da sociedade e do mundo que
o rodeia publicou vários romances, novelas, contos, poemas,
ensaios e obras de arte sendo também cronista regular de jornais
como Le Monde em frança, El Pais e LaVanguardia em espanha,
Corriere della sera ou Panorama em itália. nasceu em 1944 em fez
e ensinou filosofia no seu país natal. exilou-se em 1971, em frança,
aí defendendo uma tese de doutoramento no âmbito da psiquiatria
social.
o autor obteve inúmeros títulos honoríficos, prémios e distinções internacionais, entre os quais o prestigiado prémio francês
Goncourt pelo seu romance A noite sagrada, em 1987 e o prémio
internacional impac, em 2004, com a obra Uma ofuscante ausência
de luz. o ensaio O racismo explicado aos jovens recebeu o prémio
da Tolerância das nações unidas, em 1998. Mais recentemente, o
seu papel de intelectual interventivo, que se exprime sobre a corrupção, a justiça, a imigração, ou o racismo, foi reconhecido pela
atribuição, entre outros, do prémio das nações unidas para a paz,
em 2006, ou do prémio para a paz da fundação Ducci, em 2009.
como outros escritores magrebinos, Tahar ben jelloun utiliza a
língua francesa reinventando-a com o germe da sua criatividade
linguística e cultural. herdeiro de uma dupla cultura, a do seu país
de origem e a do seu país de adoção, o autor estabelece pontes
entre as civilizações ocidental e oriental. uma vez que se trata de

um dos escritores francófonos mais traduzidos (em
cerca de quarenta línguas)
o seu empenho cultural
e de caráter humanista
adquirem
uma
maior
audiência. em portugal,
foram traduzidos doze
livros, publicados entre
1998 e 2005, incluindo
obras
de
diferentes
géneros literários como
a narrativa, o ensaio e a
poesia.
o livro O primeiro amor
é sempre o último foi editado em frança em 1995.
esta obra inclui curtas narrativas divertidas, sérias ou
maliciosas inspirando-se tanto nas histórias das Mil e uma Noites
como na existência quotidiana dos magrebinos, quer nos seus países de origem, quer em frança, enquanto imigrantes. são histórias
lendárias ou triviais que nos falam da dificuldade de comunicação
entre o homem e a mulher árabes, da incompreensão, da solidão,
do amor, da amizade, do prazer e da dor e que recordam, por instantes, as narrativas realistas do Decameron de Giovanni boccaccio.
aqui encontramos brahim, um encantador de serpentes que adquire uma intrigante víbora azul; slimane, um honesto taxista que
acolhe um dia uma jovem grávida que transformará para sempre
a sua vida; uma cantora marroquina, cuja voz lembra a de oum
Kalthoum (a grande inspiradora de amália rodrigues), é raptada
por um príncipe das arábias… o leitor tanto é transportado a Marrocos, Tunísia, jordânia como às cidades de paris, londres, roma ou
veneza.
afinal, os encantos e as ciladas do conto oriental espreitam através da janela da vida quotidiana contemporânea, entrecruzando-se
a cada passo tradição e modernidade. o desejo, a crueldade e a
complexidade da vida e dos sentimentos fluem através de uma
pena límpida que redige em prosa mas a que subjaz sempre uma
alma poética.
prefácio (coM alTerações) e Tradução do oriGinal francês le
preMier aMour esT Toujours le dernier da profª ana crisTina Tavares
Março 2017 | Querer é poder | 47

escritos

Repórter da História

«Nos Cem anos das Aparições
de Nossa Senhora do Rosário
em Fátima».

1
figura 1: procissão do adeus a nossa senhora eM 13 ouTubro de 2015. o andor É levado por MiliTares. foToGrafia do sanTuário
de fáTiMa.
…ONDE TUDO COMEçOU…
o anjo apareceu aos pastorinhos lúcia dos santos, francisco e
jacinta Marto na loca do outeiro do cabeço, nos valinhos, fátima, por
três vezes em 1915 e outras três vezes em 1916. disse-lhes que era
o anjo da paz e pediu-lhes para que rezassem pela conversão dos
pecadores.
lúcia, muitos anos depois, escreveu nas suas Memória ii (em
1937) e nas Memória iv (em 1941) que, em 1915, outras três pastorinhas, Maria rosa Matias, Teresa Matias e Maria justino, estando
a brincar com ela e com os primos, também tinham avistado essa
figura celestial.
estas aparições do anjo precederam as aparições de nossa senhora em fátima e foram como uma preparação espiritual para os
pequenos pastores…
e foi então que…
a treze de Maio
na cova de iria,
apareceu brilhando
a virgem Maria.
48 | Querer é poder | Março 2017

foi aos pastorinhos,
que a virgem falou,
desde então nas almas,
nova luz brilhou.
(«cântico de fátima»).
…ERA UMA SENhORA MAIS BRIlhANTE DO QUE O SOl…
e lúcia, tratando a senhora por «Vossemecê», lá foi falando e
ficou a saber que ela vinha do céu e foi dizendo aos três pastorinhos
que deveriam rezar muitos terços.
foi assim, a 13 de maio de 1917, a primeira aparição de nossa
senhora na cova da iria, freguesia de fátima no concelho de ourém.
a quem apareceu?
a três crianças ingénuas, simples e analfabetas. lúcia de dez
anos, francisco de nove e jacinta de sete afirmaram que lhes apareceu «uma Mulher de branco em cima de uma carrasqueira (azinheira)… «era uma senhora mais brilhante do que o sol».
jacinta contou à mãe o que sucedera. a notícia espalhou-se. ao
ter corrido o rumor que a 13 de maio tinha aparecido, em fátima,
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figura 2: «o anjo e os Três videnTes», esculTura de Maria aMÉlia carvalheira da silva na loca no cabeço eM valinhos.
figura 3: a cÉlebre foToGrafia dos pasTorinhos de fáTiMa (lúcia, jacinTa e francisco) Tirada por joshua benoliel na cova da iria e
publicada eM 29 de ouTubro de 1917 na reporTaGeM da revisTa “ilusTração porTuGuesa”, do jornal “o sÉculo».
figura 4: o povo aTÓniTo assisTindo ao chaMado «MilaGre do sol».
«uma senhora vinda do céu». o povo, profundamente católico, acreditou e passou a comparecer nos dias aprazados, dando início com entusiasmo ao culto mariano naquele local. assim, a 13 de junho, quando
se deu a segunda aparição, já estavam no local cerca de 50 pessoas.
nesse dia, os pastorinhos tiveram a visão do coração imaculado
de Maria cercado de espinhos.
no dia 13 de julho, a multidão aumentara e já se viam no local
cerca de 800 a 2000 pessoas. a senhora apareceu, os videntes tiveram uma visão do inferno e ela disse-lhes que a guerra ia acabar (a
primeira Grande Guerra terminou no ano seguinte, a 11 de novembro). avisou que, se os pecadores não se arrependessem, haveria,
mais tarde, uma outra guerra. (o que também se veio a verificar,

quando eclodiu a segunda Grande Guerra em 1939). recomendou
às crianças que continuassem a rezar o terço diariamente e que
o papa deveria fazer a consagração da rússia ao coração imaculado
de Maria. avisou que, no mundo, haveria perseguição da igreja, do
santo padre e dos cristãos. prometeu que, em portugal, conservar-se-ia
sempre o dogma da fé. note-se que só tiveram «a visão do inferno e
da senhora» os três pastorinhos. aliás, nas diversas «aparições», lúcia
vê, ouve e fala com nossa senhora, jacinta vê e ouve, francisco só a vê.
a 13 de agosto, os videntes não puderam comparecer na cova
da iria, por estarem a ser interrogados por artur de oliveira santos, o
administrador do concelho de ourém. a 19 desse mês, nossa senhora
apareceu nos valinhos e deu-lhes a conhecer a sua identidade. era a
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senhora do rosário. disse-lhes que queria que fosse edificada uma
capela em sua honra, no local das aparições com parte do dinheiro
das ofertas dos peregrinos.
no dia 13 do mês seguinte, setembro, novamente na cova da
iria, viu-se um globo de luz movimentando-se no céu. depois, nossa
senhora prometeu o fim da guerra e que no próximo 13 de outubro
haveria um milagre para que todos acreditassem nas aparições. além
disso, «viria também nosso senhor, nossa senhora das dores e do
carmo, são José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo».
no dia aprazado, a 13 de outubro, na charneca de fátima, estavam reunidas cerca de 20 a 50 ou talvez 70 mil pessoas ou mais (os
números variam consoante os testemunhos), aguardando ansiosamente e pacificamente a chegada da virgem Maria.
a senhora chegou como tinha prometido e deu-se algo extraordinário: houve diversas visões religiosas e deu-se «o Milagre do sol».
Joshua Benoliel era um fotorrepórter excecional, que já tinha
ganho vários prémios e distinções nacionais e internacionais na sua
especialidade. costumava dizer: «Mais vale um bom cliché do que
um ótimo artigo», por causa do seu impacto. a sua afirmação é quase
equivalente à expressão: «uma imagem vale mais que mil palavras».
e na verdade, assim sucedeu. as fotografias que ele então tirou
no dia 13 de outubro de 1917, em fátima, são belíssimas, ficaram
na nossa memória coletiva e ainda hoje são publicadas com sucesso.
há ainda um outro aspeto muito importante a considerar: benoliel era de ascendência judaica, demarcando-se, por essa razão,
da religiosidade da maioria da multidão que na cova da iria seguia
atentamente o fenómeno. Grande parte dessas pessoas afirmava que
tinha havido um milagre, pois o sol tinha mesmo «bailado, dançado,
andando de um lado para o outro», durante cerca de dez minutos.
seria o sol a rodopiar?
não há dúvida que se passou algo extraordinário. foi milagre como
dizia a maioria dos católicos presentes? ou teria sido um fenómeno
natural como faziam crer os livres-pensadores?
benoliel ao apresentar um trabalho fotográfico em quatro páginas
na revista “ilustração portuguesa” do jornal “o século”, de 29 de outubro de 1917, mostrando «os três videntes» e as pessoas que no dia
13 de outubro foram à cova da iria observar «o Milagre do sol», acabou por autenticar, involuntariamente, o acontecimento apresentado,
visto que ele só fotografou o que presenciou, os videntes e a multidão
estarrecida e temorosa com tudo o que via. quem analisa detalhadamente as pessoas que assistiam ao fenómeno, nessas fotografias,
depreende facilmente que terá sucedido algo extraordinário.
em todo o caso, esta reportagem fotográfica tinha sido acompanhada
de um texto do jornalista Avelino de Almeida, ex-seminarista e anticlerical convicto, que descrevia o que acontecera. eis parte da transcrição:
«…que vi eu ainda de verdadeiramente estranho na charneca
de Fátima? A chuva à hora prenunciada, deixar de cair; a densa
massa de nuvens romper-se e o astro-rei, disco de prata fosca, em
pleno zenith aparecer e começar dançando num bailado violento e
convulso, que grande número de pessoas imaginava ser uma dança
serpentina, tão belas e rutilantes cores revestiu sucessivamente a
superfície solar…
Milagre, como gritava o povo (ou) fenómeno natural, como
dizem (os) sábios? não curo agora de sabê-lo, mas apenas de te
afirmar o que vi… O resto é com a Ciência e com a Igreja…»
note-se que com este fenómeno, o ciclo das aparições em fátima terminou, podendo-se então resumir que as aparições de nossa
senhora em fátima decorreram entre 13 de maio e 13 de outubro de
1917. houve, no entanto, posteriormente, várias aparições particula50 | Querer é poder | Março 2017
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figura 5: uM soldado do corpo expedicionário porTuGuês,
pousando nuM cenário de desTruição, junTo a uM
cruxifixo, uM dos MuiTos «crisTo das Trincheiras».
foToGrafia de arnaldo Garcês, apresenTada na
reporTaGeM «porTuGal na Guerra» da revisTa
quinzenal ilusTrada, ano 1. n.º 15, ouTubro de 1917
(heMeroTeca diGiTal).
res, em separado, de nossa senhora a jacinta e a lúcia.
a divulgação destas aparições beneficiou primeiramente da dureza da reação dos que queriam negar a todo o custo a existência de
qualquer milagre em fátima, ou por não acreditarem em milagres ou
por serem ateus ou simplesmente por serem livres-pensadores.
a maior parte da imprensa laica e republicana duvidava das aparições e ridicularizava-as, acabando afinal por publicitar o que tentava
desacreditar. os jornalistas comparavam de forma jocosa lúcia à vidente francesa bernardette de lourdes em frança e não se coibiam
de proclamar que era tudo mentira, era «a burla dos milagres», afinal
uma verdadeira comédia.
o público, procurando avidamente saber o que realmente se
passava, comprava jornais. o povo português, na sua generalidade,
profundamente religioso, acreditou de imediato que a virgem Maria
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aparecia em portugal e que esta iria proteger portugal e os militares que
participavam na guerra.
Muitos soldados portugueses estavam profudamente descontentes
por não terem o apoio necessário da assistência religiosa da capelania militar portuguesa em frança. firmes na sua fé, levaram para as trincheiras
terços, imagens, pagelas e medalhas religiosas.
a igreja católica, por cautela e talvez por medo, demorou a acreditar
no chamado Milagre de fátima. Medo? sim, com receio do que poderia
suceder, pois muitas igrejas tinham sido assaltadas e vandalizadas, tendo
desaparecido muitas imagens e outros objetos de culto. será que perseguiam a igreja? ou seria só a consequência da perda de influência desta
instituição em portugal?
os católicos assistiam apreensivos a estes acontecimentos e achavam
que as autoridades não os defendiam. estas faziam passar a mensagem de
que os católicos eram atrasados e pouco esclarecidos. o portugal profundo
e rural era muito temente a deus, contrastando com os principais políticos
republicanos que eram ateus como acontecia com afonso costa, político da
primeira república, conhecido pelas suas declarações anticlericais.
os intelectuais cristãos pertencentes ao centro académico da democracia cristã de coimbra interessaram-se pelo assunto. sentiram que era
necessário existir, um local de culto organizado a nossa senhora do rosário
em fátima. onde seria? naturalmente junto à azinheira onde a Mãe de
jesus aparecera.
alberto dinis da fonseca, antigo aluno dos jesuítas e que chegou a deputado pelo centro católico português, foi um dos primeiros a acreditar piamente que a virgem Maria estivera na cova da iria. logo mandou cunhar
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as primeiras medalhas de fátima alusivas ao milagre… e que passaram a
circular entre o povo.
o ano de 1917 tinha sido fértil em muitos acontecimentos. em janeiro
tinham-se efetuado os embarques dos primeiros contingentes das Tropas
expedicionárias portuguesas para frança, o que fez desesperar as famílias
dos militares.
continuou a primeira Grande Guerra (que já tinha começado em 1914)
e na rússia eclodiu a revolução de outubro. note-se que nossa senhora
recomendou aos pastorinhos para rezarem pela conversão da rússia.
a 5 de dezembro, sidónio pais fez eclodir um golpe militar em lisboa,
que se consolidou a 8 de dezembro e fez cair a «república velha». afonso
costa foi preso e os padres e demais religiosos que estavam desterrados
logo foram amnistiados.
sidónio pais, apoiado pelos monárquicos e pelos católicos, apesar de
agnóstico, retomou as relações com a igreja. foi no seu «consulado» que
foi revista a relação do estado com a igreja católica (em fevereiro de 1918),
tendo sido reatada em julho as relações com a santa sé. como a revolução
sidonista se tinha consolidado a 8 de dezembro, dia de nossa senhora da
conceição, padroeira de portugal, logo os católicos afirmaram ter havido
um milagre da virgem Maria, pois na terceira aparição em fátima ela dissera: «em portugal, conservar-se-á, sempre, o dogma da fé».
e o que aconteceu aos pastorinhos?
vítimas da pneumónica, francisco faleceu em abril de 1919 e jacinta
morreu em fevereiro de 1920.
os restos mortais de jacinta e francisco foram trasladados respetivamente em 1951 e 1952 do cemitério de fátima para a basílica do
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figura 6: a priMeira iMaGeM de nossa senhora do rosário de fáTiMa de josÉ ferreira ThediM, eM 1920, capelinha das aparições.
figura 7: iMaGeM de nossa senhora de fáTiMa do Grande esculTor, anTÓnio Teixeira lopes de 1931, Mas que não foi do aGrado dos fiÉis.
figura 8: esTáTua do iMaculado coração de Maria conforMe a descrição da sua aparição À irMã lúcia. (foToGrafias do acervo do
sanTuário de fáTiMa).
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figura 9: uMa deleGação das Mulheres de porTuGal ofereceu, a 13 de ouTubro de 1942, as suas joias para a ManufaTuração da
coroa que a iMaGeM osTenTa apenas nas Grandes celebrações. a dádiva foi realizada coMo aGradeciMenTo por porTuGal não Ter enTrado na seGunda Grande Guerra. a coroa eM ouro e pedras preciosas É uM exeMplar único execuTado
eM lisboa e nela TrabalharaM GraTuiTaMenTe 12 arTisTas duranTe Três Meses. pesa 1200 GraMas e É enriquecida por 313
pÉrolas e 2679 pedras preciosas (apresenTa aTualMenTe incrusTada a bala que aTinGiu o papa joão paulo ii, aquando do
seu aTenTado eM roMa eM 1981).
figura 10: o papa joão paulo ii falando coM a irMã lúcia no carMelo de coiMbra eM 1991. (foToGrafias do acervo do sanTuário
de fáTiMa)
santuário. o papa joão paulo ii beatificou-os a 13 de maio de 2000 em
fátima.
e lúcia? o que lhe sucedeu? em 1921 foi, como aluna, para o instituto do arcediago van zeller, tutelada pelo colégio das irmãs doroteias em
vilar no porto. foi em 1928 para Tui, espanha, como religiosa das irmãs
doroteias. aí escreveu entre 1935 e 1944: «a primeira Memória da irmã
lúcia», «a segunda Memória da irmã lúcia», «a primeira e a segunda
parte do segredo de fátima», mais conhecida como «a Terceira Memória
da irmã lúcia», «a quarta Memória da irmã lúcia» e «a Terceira parte do
segredo de fátima».
em 1946 regressou a portugal. em 1948, ingressou no carmelo das
carmelitas descalças em coimbra, onde permaneceu nos seus últimos 55
anos de vida. faleceu com 97 anos em 2005. os seus restos mortais foram
trasladados do convento de santa Teresa em coimbra para a basílica do
santuário de fátima, onde ficou sepultada junto dos seus primos, francisco
e jacinta Marto.
saliente-se que foram já três os papas que foram peregrinos em fátima: paulo vi em 1967; joão paulo ii em 1982;1991 e 2000; bento xvi
em 2010. os papas, paulo vi em 1967 e joão paulo ii em 1991, quando
estiveram em fátima, quiseram conhecer a irmã lúcia de jesus, na altura a
única vidente viva das citadas aparições.
este ano, nos dias 12 e 13 de maio, espera-se a vinda de sua santidade
o papa francisco, inserida na comemoração do centenário das «aparições
de nossa senhora em fátima».
Muitos mais papas e muitos mais milhares de pessoas irão passar por
este altar do Mundo nos anos vindouros.
Muitos, pedindo e esperando um milagre, outros agradecendo os já
concedidos, todos simples mortais, face aos insondáveis mistérios da eternidade…
Maria de jesus pessanha caiMoTo duarTe
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Um Conto Infantil
A amiga da mãe é Professora!!??

n

o primeiro dia de escola o Manel tinha a cabeça cheia de
ideias e perguntas, mas aquela que mais o incomodava era
porque é que a amiga da mãe tinha escolhido ser professora!
conhecia a tia antónia desde sempre, era a melhor
amiga da mãe, tinham andado na escola juntas, na faculdade e até
trabalhado na mesma sociedade, mas agora a tia antónia ia ser
professora dele! aquilo era esquisito e não conseguia perceber.
— essa será a minha primeira pergunta! — pensava o Manel
enquanto a mãe o conduzia até à escola e lhe dava as últimas
recomendações.
— Manel, porta-te bem, escuta tudo o que a professora diz,
está atento e não perturbes a aula. no intervalo tens tempo para
conheceres os meninos e fazeres novos amigos. já conheces a
professora, mas tens de te preparar para que ela te trate de forma
idêntica aos outros meninos. na sala de aula são todos iguais: são
meninos que vão à escola para aprender!
o Manel já tinha ouvido a tia, em vários jantares, a contar as
histórias dos “seus meninos” como ela os tratava, coisa que o Manel
também não percebia, pois a tia só tinha uma filha e já estava na
universidade! e lembrava-se bem das vezes em que ela, triste,
desabafava sobre o seu menino x ou a menina Y que não queriam
aprender!
a tia antónia dizia:
— eu ensino, ou pelo menos eu tento ensinar, dou o meu melhor,
uso todas as estratégias que conheço, mas o meu menino x não quer
aprender!
o Manel ficava confuso com aquelas conversas; não dizia nada,
eram conversas de adultos, mas não percebia como é que os meninos
iam à escola e não aprendiam!
uns dias antes da escola começar, encheu-se de coragem e
perguntou ao pai:
— pai, como é que os meninos vão à escola, mas a tia diz que não

aprendem? então ela não os ensina?
o pai riu-se e respondeu:
— Manel, nem todos os meninos são curiosos como tu e nem
todos querem aprender e prestar atenção ao que lhes está a ser
ensinado! aprender é a tua tarefa quando estás na escola; e só
consegues fazer isso se existir alguém na escola para te ensinar; essa
é a tarefa do professor; um sem o outro raramente funciona! Tu vais
aprender o que a professora te ensinar e se quiseres ainda mais!
o Manel ficou mais descansado, pois queria aprender!
Mas a dúvida de porque é que a tia antónia era professora

mantinha-se! pois sempre que se falava de trabalho, a mãe dizia
sempre que a tia antónia era “doida “ para ir para professora! Mas
agora mandava-o ir aprender com a tia antónia!!!?? a mente dos
adultos era realmente complicada e nunca se percebia as suas
escolhas ou reações!
Tinham chegado à porta do colégio! a escola era grande, os
meninos imensos e a alegria e o barulho abundavam naquele local!
Março 2017 | Querer é poder | 53

escritos

o Manel achou aquilo o máximo! despediu-se da mãe, combinaram
o local e as horas para o vir buscar depois das aulas e lá foi seguindo
os outros meninos que iam para o primeiro ano.
a professora chegou, apresentou-se, chamou os meninos pelo
nome um a um e indicou-lhes o seu lugar, depois explicou as regras

o Manel começou a ficar impaciente na cadeira, então ele fazia
uma pergunta cuja dúvida tinha há tanto tempo e a tia respondia com
outra pergunta? nunca mais iria ter uma resposta nem esclarecer a
sua dúvida, pensava ele.
os meninos um a um foram respondendo: “o meu pai é
engenheiro” e a professora ia perguntando “e porque é que ele é

da sala e da escola. onde se deitava o lixo, que só podiam falar
depois de colocado o braço no ar, que se cumprimentavam todos os
professores e funcionários que passavam por nós no corredor etc.
etc. no final desejou as boas vindas a todos e perguntou se havia
dúvidas. era a grande oportunidade do Manel, há muito que esperava
por isto! levantou o braço muito entusiasmado e gesticulou-o até que
a professora o visse.

engenheiro?” — “porque constrói casas e pontes”; outro menino
disse: “a minha mãe é arquiteta”, e a professora perguntou “e porque
é que a tua mãe é arquiteta?” — “porque gosta de criar e inventar
casas e edifícios novos”; outro menino disse que o pai era gestor
numa grande empresa e a professora perguntou “e porque é que
ele é gestor?” — “porque toma conta da empresa para ter lucro e
funcionar bem”; outra menina disse que a mãe era enfermeira e a
professora, mais uma vez, perguntou “e porque é que a tua mãe é
enfermeira?” — “porque trata das feridas dos doentes”; “o meu pai
é cozinheiro” disse outra menina e a professora perguntou “porque é
que o pai é cozinheiro?” — “porque faz a comida para os clientes no
seu restaurante”; e este processo continuou até ao último menino da
turma e a professora continuou sempre com as mesmas perguntas.
no final a professora disse:
— Todos vocês disseram as profissões dos vossos pais com

— sim, Manel, queres colocar uma questão? diz!
— porque é que a tia… ups!! (a mãe avisara-o!!) a professora,
quer ser professora e não outra coisa?
para grande espanto do Manel, muitos meninos acenaram a
cabeça e perguntaram o mesmo! afinal o Manel não era o único que
tinha aquela dúvida!!
a professora ficou em silêncio! olhou para os meninos com um
olhar vazio e depois desolado. esperou alguns segundos antes de
responder, como que a pensar na resposta, depois respirou fundo e
começou a perguntar um a um o que fazia o pai e a mãe de cada
menino e menina!
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escritos

orgulho e as tarefas que os vossos pais fazem em cada uma das suas
profissões, mas ninguém acertou na pergunta que eu fiz! porque é
que os vossos pais são engenheiros, arquitetos, enfermeiros, gestores,
cozinheiros, etc.
os meninos e meninas estavam muito admirados e olhavam uns
para os outros espantados e sem compreender onde tinham errado.
então, a professora de uma forma muito pausada e solene
respondeu à dúvida do Manel.
— os vossos pais só têm essas profissões e só conseguem
desenvolver essas tarefas, porque alguém, ou antes várias pessoas,
se disponibilizaram, de alma e coração, a ensinar, ou seja, a dar a

conhecer, de forma verdadeira e desinteressada, tudo o que sabiam,
todo o conhecimento que detinham sobre esses assuntos.
— É por isso, Manel, que eu sou professora! para poder dar o meu
contributo com o meu conhecimento para que, mais tarde, também
vocês possam escolher uma profissão e exercer um conjunto de tarefas.
eu não sou a vossa primeira professora. os vossos pais foram
e são os vossos primeiros professores e, depois de mim, muitas
outras pessoas, professores, virão que vos transmitirão os seus
conhecimentos, sem medos nem reservas, para que vocês um dia
possam desenvolver bem as tarefas que escolherem!
depois ouviu-se um silêncio e a campainha tocou TriiiiiMMMMM!

Em homenagem a uma querida professora!
professora do curso TÉcnico de GesTão
ana paTrícia MaTos
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

so
rdauQ
Quadros

olc1.º
iC ºPeríodo
.2 - ocisá–BEnsino
onisnEBásico
– odoí-re2.º
P ºCiclo
.3
Turma

5.ºA

5.ºB

6.ºA

N.º

Quadros

Nome
QH

QMAL

179/16

Lídia Zumbi

X

X

188/16

Afonso Costa

X

X

301/16

Miguel Dias

304/16

Francisco Araújo

589/16

João Sabugueiro

1027/16

Mariana Mota

X

X

X

X

1216/16

Margarida Simões

X

X

X

X

1521/16

Sofia Baldo

X

X

X

X

1/16

Leonor Valente

X

X

X

X

110/16

Diogo Santos

X

X

X

X

114/16

Guilherme Gomes

X

X

X

162/16

Gonçalo Gomes

191/16

Tiago Oliveira

333/16

Érica Morgado

X

339/16

Lana Bugarin

X

X

X

346/16

Leonor Martins

X

X

X

393/15

Tomás Fernandes

414/16

Alexandre Silva

X

X

X

X

1015/16

Júlia Casqueiro

X

X

X

X

6/15

Omar Djá

26/15

João Santos

132/15

Ânia Pinheiro

X

203/14

Artur Suponyev

X

266/15

Liujing Yang

285/15

Francisco Cabral

293/15

Miguel Soeiro

310/15

Guilherme Santos

394/16

Tomás Carlos

1005/15

Maria Mendes

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMeO DMeP
X

X
X

X

X

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

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

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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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

soQuadros
rdauQ

olc1.º
iC º.Período
2 - ocisá–BEnsino
onisnEBásico
– odoír-e2.º
P º.Ciclo
3
Turma

N.º

Nome

33/16

Miguel Moura

51/15

Vicente Pires

60/15

Francisco Garcia

122/15

edgar Bolas

189/15

Guilherme Faustino

320/16

Gonçalo Lopes

332/16

Guilherme Pires

367/15

Margarida Costa

Quadros
QH

6.ºB

QMAL

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMeO DMeP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

479/15

Leonor Fernandes

X

X

X

X

1205/15

Maria Andrade

X

X

X

X

Quadros

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

7.ºA

N.º

Quadros

Nome
QH

QMAL

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMeO DMeP

54/16

André Pimpão

93/14

Catarina Afonso

X

X

172/14

Isabel Abrantes

X

X

X

X

206/16

eugénia Kostenko

X

X

X

X

234/14

Luís Campos

X

X

270/16

eduardo Duarte

1505/14

Bruna Marques

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

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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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

so
rdauQ
Quadros

olc1.º
iC ºPeríodo
.2 - ocisá–BEnsino
onisnEBásico
– odoí-re3.º
P ºCiclo
.3
Turma

7.ºB

8.ºA

8.ºB

Quadros

N.º

Nome

36/14

Lucas Cayolla

38/14

Gustavo Zacarias

39/14

Afonso Oliveira

X

100/14

Dilan Dias

X

400/16

Afonso Cruz

432/16

João Oliveira

478/14

Alexandra Mogas

525/16

Tiago Mayor

537/14

Rafael Frade

46/13

Diogo Carmo

64/13

Francisco Gomes

145/15

Renato Mateus

177/13

João Mariz

319/13

Guilherme Salgueiro

322/15

Diogo Veríssimo

X

365/13

Cláudio Matos

X

1007/13

Juliana Amaro

1089/13

Maria Gião

X

1208/13

Leonardo Ferreira

X

25/13

Duarte Vieira

139/13

Francisco Figueiras

216/13

Henrique Simões

276/13

Carlos Almeida

288/13

Telmo Costa

437/13

Guilherme Dinis

X

439/16

Renato Alves

X

QH

QMAL

QMAMF

X

X

X

X

X

X
X

Distintivos de
Mérito Escolar
DMeO DMeP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

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

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

Legenda:
QH – Quadro de Honra | QMAL – Quadro de Mérito por Aplicação Literária | QMAMF – Quadro de Mérito Aptidão Militar e Física.
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
UTITSNI
OTEXÉRCITO

soQuadros
rdauQ

1.º Período
Ciclo
olciC º.2–-Ensino
ocisáBBásico
onisnE-–3.º
odo
írePeº.Secundário
3
Turma

9.ºA

9.ºB

10.ºA

10.ºB

10.ºC

N.º

Quadros

Nome

88/12

Afonso Carvalho

182/16

João Santos

273/12

Ilídio Francisco

290/14

João Mesquita

349/12

Rafael Costa

416/12

Rodrigo Fernandes

QH

QMAL

QMAMF

X

X

X

Distintivos de
Mérito Escolar
DMeO DMeP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

538/12

Guilherme Bolas

X

X

X

X

X

1203/12

Mª Inês Parreira

X

X

X

X

X

1402/14

Inês Mota

X

X

X

X

272/12

Gonçalo Fonseca

325/13

Henrique Domingos

X

340/15

Tomás Bauwens

X

X

579/12

Guilherme Oliveira

X

1017/12

Ana Carolina Jorge

X

22/6

Pedro Jubilado

X

X

X

X

148/16

Rui Pinho

X

X

X

X

279/11

Diogo Paulo

X

11/16

Francisco Bossa

X

X

90/16

Alexandre Ramiro

X

X

118/12

João Rodrigues

165/13

David Cardiga

X

194/16

Pedro Marcos

X

371/16

Davi Hastenreiter

X

521/16

Vanessa Maia

X

X

1097/15

ema Silva

X

X

1125/16

Daniela Gafencu

X

109/16

Tomás Bessa

X

X

210/16

Rodrigo Andrade

X

X

373/16

Rodrigo Santos

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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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

so
rdauQ
Quadros

Ensino
olciC 1.º
º.2 Período
- ocisáB –on
isnE – Secundário
odoíreP º.3
Turma

11.ºA1

11.ºA2

11.ºB

11.ºC

12.ºA1

12.ºB

N.º

Quadros

Nome
QH

QMAL

QMAMF

X

X

X

X

X

Iúri Silva

X

X

4/10

David Barroso

X

156/15

Daniel Afonso

233/15

Stelavich Carrinho

396/15

Mariana Machado

452/14

Pedro Pereira

489/15

Diogo Rodrigues

735/14

David Amaral

1019/15

João Silva

1033/15

2/10

Mariana Baptista

62/15

Bernardo Ferreira

87/10

Rafael Branco

221/12

André Marques

543/10

Distintivos de
Mérito Escolar
DMeO DMeP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

Jessica Inês

X

X

17/14

António Pereira

X

195/13

Henrique Figueiredo

249/15

José Carvalho

61/11

David Lima

473/14

Tiago Sousa

539/11

Ricardo Frade

104/08

Fábio Carvalho

149/09

Joel Salvador

X

214/12

Walter Godinho

X

X

366/12

Diogo Peres

422/14

Daniela Marques

X

1025/14

Matilde Figueiredo

1403/14

Carolina Silva

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

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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english corner

lIFElONG lEARNING

h
hOw DID yOU FEEl ABOUT STARTING A NEw SChOOl yEAR?

i

n the first day of school everybody is feeling nervous and i like to
start a new school year because i meet a lot of new people and
i make new friends. life in high school is amazing. You will meet
new friends and you will have new experiences, just be friendly
and nice and everybody will love you. everybody feels nervous and
frightened at some point, so don’t feel so bad about it. be yourself
and everything is going to be just fine.
daniela Gafencu, nº 1125, 10ºb

A wORlD OF MANy lANGUAGES: A lOVE STORy BETwEEN A
MExICAN GIRl AND AN AMERICAN BOy

a

t the beginning it was difficult for them to communicate
with each other. besides of having a lot of cultural differences…where there is a will there is a way and they
decided to learn spanish and english. learning each other’s
language opened new doors and they started to understand each
other better. everything seemed to be fine.
They got married and on their first trip they decided to travel on
a huge cruise. When they started the voyage, a tsunami, which the
scientist couldn’t predict happened. They fell into the sea but they
survived. When they reached the cost they realized that they were
the only ones alive.
When they thought they were safe and protected a massive earthquake shook the earth….they ran to a mountain and they managed
to stay alive.
That mountain wasn’t a mountain. it was a volcano that entered
in eruption, but they could save themselves by running to a plain land
and finally they were safe.
They survived for some years and one day they were taking a
bath together and they split and hit with their head on the bathtub
dying instantaneously.
rodriGo andrade, nº 210, 10ºc

enry ford once said “anyone who stops learning is old,
whether at twenty or eighty. anyone who keeps learning
stays young. The greatest thing in life is to keep your mind
young.”
according to the article lifelong learning published in the magazine The economist last january we are living in the educational
revolution era as a result of the advances of technology and innovation. This means
education
and
learning must be
well balanced. We
are used to relate
school to children
and young people.
but the challenge
nowadays goes far
beyond that. learning routine must
become accessible
to all. skills atrophy
when we don’t use
them. people need
to upgrade their
skills in order not to lose their jobs. There’s an urgent need to interleave careers and learning. We will no longer be judged solely by qualifications gained in the past, but will also be assessed by our capacity
and motivation to learn and adapt in the future.
To be successful, everyone needs to learn throughout their lives.
besides professional reasons, learning makes us more interesting.
Knowledge gives us a different perspective, a deeper understanding
of things. The more we learn, the more sides we’ll see of the same
issue, the more compelling we become. it makes us better people;
allows us to make better, informed decisions. The more we know, the
more we’ll want to know.
alunos do 12º ano

ENGlISh IS EASy TO lEARN

a

t the moment we are on the era of
globalization where news, culture,
movies and a lot more is shared with
people from many different countries.
in portugal the culture which affects us more
besides our own is the english one as we are used to see so much
content in our daily routine whether by watching a movie or checking
facebook.
This is a language which we are very familiar with, as so it
makes it very easy to learn. even when traveling, as english is the
most spoken language at the moment, not only it makes our life
easier when communicating but it also helps us understand other
cultures as people express themselves better speaking a familiar
language.
sanTos 12ºa
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english corner
My DREAM jOB…

W

hen i think about what i want to do in the future, i
think a lot about a lot of things, but the job that enthralls the most of my attention is the dream of becoming a scientist.
since i was a little boy, i’ve always liked to collect and observe
rocks, crabs, flowers, the ocean, the universe…
so, i imagine myself 10 years from now in a lab, learning and
investigating about everything in order to make myself and the world
a little better.
palMa, 12ºa

t

oday is my last day of school, and what a sad and melancholic day it is. The very idea that i’m never coming back to this
place, never seeing these teachers and friends, pains me. The
thing that i will miss the most is definitely the school (space)
and the little kids, to whom i grew very fond of.
i don’t want to leave, but i think that the fact that i’m going to
miss the school isn’t the only reason. i know that deep inside i’m insecure about my future plans because basically i still haven’t got any.
The truth is that i still haven’t decided what course i want to follow.
i’m choosing between being a military pilot, a singer, a psychologist
or following another course that has to do with science.
although i still haven’t decided, i’m excited to go to college, to
learn more about life, to have new experiences, to travel a lot, to
meet new people and to live the full life that i was born to.
Mariana Machado, 396/15, 11ºb

My DREAM jOB…

f

or the most of us that amazing job we want to have in the
future is probably related to what we are good at or like to do,
for example, a young boy who wishes upon a star all night to
be like his favorite football and in the day plays all day with
his ball.
some others have the dream job which is just to do something
easy, just to make some money for their life expenses.
a few don’t even have a dream job, they just want to build their
family, but a big family also has big costs. so they work hard and do
any kind of job they find to sustain their family, in other words, some
just have the dream to be a father or mother.
concluding, i can only agree with the fact that the dream job
isn’t something that gives us “things”. it is something that fulfills our
desires, heart and mind, just like an amazing dream.

i

t’s my last day at school and i’m already missing this place.
The months of hard work, the hours that i have spent with my
friends… i’ll miss that so much! as it is our last day, we are playing
with the kids and aren’t doing anything in classes.
after high school, i want to go to the university, because i want
to study medicine.
The courses that i want are either cardiology or paediatrics because
i only like those and i see myself working on those medical specialties.
i have an ambition. but only one! i want to live outside portugal, in england
or in the usa because i think that there they have more quality of life.
so, that’s all! i have the dream of studying and practising medicine
and i really want to live abroad.

Yuri oliveira, 12º b

ThE 11Th GRADERS wERE ASkED TO wRITE TExTS IMAGINING
ThAT wAS ThEIR lAST SChOOlDAy.

t

oday is my last day at school and most people would think
that it is fantastic, amazing, and unforgettable. however, unfortunately, that’s not what happens. We imagine a day with
a lot of happiness and full of emotions related with happiness,
but it isn’t what i see on my last schoolday.
i wake up at six a.m., i take my breakfast and go to school. i will
enjoy all the moments, feelings and have time to record the best
memories that i have with my friends because most of my classmates came to this school the same year and we have spent a lot of
time together. although at school things haven’t been all roses, we
know one day we can join together and most of us will have our own
families and we will talk about those feelings and memories. This is
how i see my future.
now that i’m finishing high school, i want to go to the naval
school and take electronics. for that i will need the exams of Mathematics, portuguese and physics and chemistry. i see myself aboard a
ship visiting and many countries around the world and learning about
their culture.
Mariana bapTisTa, 2/10, 11ºa
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jÉssica inês, 1033/15, 11ºb

t

here i was, at the school gate, “ready” to face my last day
at school, to say goodbye to my friends, to my teachers, to
my routine and get ready to finish my graduation and start
working, start a new life. lessons seemed to take too little
time, i wish they had taken longer, maybe one day rather than one
hour per lesson. i wasn’t ready to finish school so fast, to say goodbye to everything and everyone from one day to the other. That day
was different from any other, a day of change. i felt many emotions:
happiness, because i didn’t like to study and anger, because i had to
leave my friends and move forward.
now i need to look for work, to be an iT engineer and earn my
own money.
henrique fiGueiredo, 195/13, 11ºc

english corner

i

t’s over… My last day of school is over… This has been the day
i’ve cried the most both for happiness, because i got through every obstacle, and for sadness, because i wasn’t going to see my
friends again.
i woke up at 7 o’clock, took a bath, brushed my teeth and got back
to my room to get dressed, like any other day. but then i realized it
was my last day of school and looked for my best clothes to wear.
When i got to school, my best friend hugged me like i’ve never been
hugged before, while she cried a lot. We stood there, talking, while
hugging each other for a long time.
We had no classes all day, because all of our teachers had dismissed us. i walked around the school for hours looking for all my
friends and it took me all day to say goodbye to everyone i loved. i
wasn’t going to see any of them again. i was going to move and i
wasn’t coming back… from then on i would be living in lisbon.
i wanted to be an engineer and i wanted to continue my school
career abroad and i knew that i needed to study a lot for that to happen, so i had to start from the bottom, i had restart my life.
joão MaTa, 334/13, 11c

lAST DAy OF SChOOl, FIRST DAy OF OUR lIVES

t

oday it was just like any other day, except everyone was especially happy. but i knew that some who were laughing then
would be crying later.
That’s the weird thing about this school. Most of us really
want to get out of here and feel the freedom of not being in a military
school. however, with the loss of discipline that comes with it, plenty
of us would be lost in the day-to-day life. if we don’t adopt new,
healthy and productive routines, we will be heading down a bad path.
i personally try not to think a lot about the future, maybe because
i need to focus on the present, or maybe because i’m still undecided.
To be honest, since last summer i have had the “dream” of joining
the “resgate e salvamento” teams. for that i have to work hard and
stay healthy.
pedro Melo, 425/15, 11ºc

My SChOOl

h

ello! My name is joão and i’m going to tell you about my
school.
ipe is in benfica, lisbon and it is a big school. i have got
lots of friends here; one of them is Mr armando, a school

assistant.
There are lots of classrooms, a canteen and also a swimming-pool.
My favourite subjects at school are english, Maths, science and
history. i like the teachers. They are very nice.
i think classes are too long and i don’t like wearing uniform.
after school i do judo and play futsal. They are my favourite activities. sometimes i study too. i like to be a student here.

My SChOOl

m

y school is instituto dos pupilos do exército and it is in
benfica, near Monsanto.
There are four buildings and some specific rooms,
for example: the Maths room, the Technology room,
the Music room, the laboratory and the gymnasium.
My subjects are science, Maths, portuguese, english and history,
but my favourite subject is science.
i have two extracurricular activities: computers and fencing.
i dislike waking up early in the morning but i like military activities.
after school i play football or videogames, watch Tv, do my homework and study.
MiGuel soeiro, n.º 293/15 – 6.º a

My tour of...

m

y name is Gonçalo Mendes. i live in lisbon in rua das
pedralvas, very near “cemitério de benfica”.
benfica is a famous area in the north of lisbon,
near Monsanto. it is the biggest civil parish of lisbon.
in benfica there are many schools, shopping centres, restaurants and
cafés.
it is like a giant neighbourhood with some centuries of existence
where many nobles used to live. it was a place with many palaces,
although today there are no palaces left to visit.
nowadays, on festive days there are parties, for example, to celebrate “santo antónio” on the 13th of june, and at carnival there are
a lot of parades all over benfica.
i love to live here because i know almost everybody and many of
my friends live close to my house.
and last but not least, i love to live in benfica because it is where
the stadium of benfica is situated and i am a big fan of this football
club.

joão TiKhiKh, n.º 170/15 – 6.º b
Gonçalo Mendes 553/16, 7ºa
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english corner
My TOUR OF SANTO ESTêVãO, BENAVENTE

m
ThE PAlACE OF QUElUz

m

y name is leandro, i’m twelve years old and i live in queluz. i’m going to take you on a tour of the palace of queluz.
first, i’m going to take you to the palace. it’s an
18th century palace located in queluz that belongs to
the municipality of sintra. it’s one of the last great rococo buildings in
europe. it was the summer house of d. pedro de bragança and queen
Maria i. it was built in 1747.
Then, we are going to see the beautiful gardens of the palace.
sometimes the gardens are referred to as the portuguese versailles.
after that we‘re going to pousada d. Maria i and we can have tea with
scones or some cake.
finally, i’m going to take you to the palace again, but this time we
are going to the ballroom to listen to a concert there. We can listen to
some composers from the barroque era.
That’s my tour of the palace of queluz.

y name is Tiago Mayor,
i’m 12 years old and
i live in santo estêvão,
benavente. i’m going to
take you on a tour of santo estêvão.
it’s a small village about 60 km from
lisbon in the ribatejo.
first i’m going to take you to a
very old water source that was built
for the residents of bairro 1º de Maio.
Then, we’re going to the centre of the
village by bike. We’re going to visit
the primary school that is a library
now, and we are going to visit some shops and have a drink in “Manel
café”. next, we follow the road by bike and go as far as the building
where we can see some bulls. after, we are going to walk along the
country to see the rice plantations and some storks.
finally, i’m going to take you to a traditional restaurant. it’s “atiro
para o meio”, where we can eat “torricado”.
TiaGo MaYor 525/16, 7ºb

leandro palMeirão 341/14, 7ºa

TOUR OF SINTRA

My TOUR OF VISEU

m

y name is rui pedro. i’m twelve years old and i live in
Moimenta da beira. i’m going to take you on a tour of
leomil. it’s a city in the north of portugal, about 15
kilometres from lumiares.
first, i’m going to take you to leomil and its mountain. did you
know it’s the oldest place with this name? it’s about a thousand years
old! You can take some beautiful photos there.
Then, we are going to visit the main square in lumiares which
is very beautiful. There you can learn everything about the history of
the city. after that we’re going to walk along the river and have lunch.
finally, in the evening i’m going to take you to visit the city of
viseu and its football stadium. it’s a big, modern building where we
can see a football game.
That’s my tour of viseu.
rui nasciMenTo 98/16, 7ºa
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W

e live in sintra and we are going to take you on a tour
of this city which is in the north of lisbon.
first, we are going to take you to “palácio da
pena”. This is a very old palace where very important
people lived. next, we are going to palácio de Monserrate. This palace is very pretty because of the gardens and also because there are
many pictures of the family who lived there.
after lunch we are going to palácio de seteais. it’s a palace from
the 18th century and nowadays it is a luxurious hotel. after, we can
go to the centre of the town where we can eat the best cakes.
finally, we are going to take you to the theatre house in the evening. it’s a big, modern building. We can see a play there.
This is our tour of sintra.
alexandra MoGas 478/14, 7ºb
dilan dias 100/14, 7ºb
laura anTunes 1425/16, 7ºb

english corner

Our Family Trees

TiaGo oliveira, n.º 191/16 - 5.º b

joão sabuGueiro, n.º 589/16 -5.º a

anGÉlica suponYeva, n.º 202/16 -5.º a
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english corner

o

n the 16th and 17th of november, the two groups of
students from the 8th grade went on a school trip to the
theatre to see star Wars – The fall of the roman empire.

it was an interactive play, so the students had the chance to interact with english native speakers in an informal and funny way.
some students from ipe were “invited” to go on stage and participate
actively in the performance. all the students followed the motto “laugh while you learn”.

STUDENTS’ OPINIONS:

i

liked going to the theatre, first because it was very interesting and
second because i went on the stage. j
being in front of everyone made me feel nervous and when
one of the actors told me to kill myself, i panicked. i couldn’t just
fall on the floor because of the uniform, so i sat on a stool! When
everyone started laughing i felt much better.
i liked very much the theatre. i’d like to go to this type of theatre
more often.

i

t was the first time in my life that i was on the stage. i had to
play the role of a and i had to keep my arm raised for almost 10
minutes. hard job!
When someone knocked at the door, i had to say “boom!”
and it was funny.
during the play, the actors called a cleaning lady on stage and
she had to “clean the door”. i can say it was an amazing experience.
MiGuel rodriGues, 353/16, 8ºb

i

n our school trip we went to the theatre. in our opinion the play
was very good because it was very funny and the actors were
great. Two of our schoolmates participated in The fall of the roman empire.
it was our first english school trip and we liked it a lot. it was
hilarious!
filipa araújo, 1034/13 and filipe ribeiro, 324/13, 8ºb

o

n the play i liked to be the character “brian, the lion”, even though sometimes i didn’t understand what the actors said. however,
i knew that whenever they asked me “Who are you?”, i had to
answer “i’m brian, the lion!”.
as a spectator i liked the play, it was very comic.

n the 16th of november we went to the theatre with our
english teacher. We stayed side by side at the show. We
thought that the characters had a really good pronunciation
and they used easy vocabulary.
i (beatriz) was kind of scared because some people had told me
that the actors would choose somebody from the audience to help
them and …. i didn’t want to. but, we actually liked the show because
it made us laugh a lot and we spent good moments as a class… but
in english!
The funniest part of all was that the characters were adults but
they behaved like children. We recommend it!

renaTo abranTes, 439/16, 8ºb

beaTriz alMeida, 382/13 and Manuel quiTÉria, 412/14, 8ºb

francisco GoMes, 64/13, 8ºa

i
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le coin du français

Qui suis-je?

J

e m’appelle joana rodrigues. j’ai 13 (treize) ans. je suis née à
lisbonne. Ma nationalité est portugaise. j’habite à porto alto. je
suis étudiante.
Mon école est l’ instituto dos pupilos do exército. j’aime
le français, l’anglais, la géographie, mais je n’aime pas l’histoire,
les mathématiques et la science physique.
pendant mes temps libres, je fais du vélo, je regarde la télé, je
joue à l’ordinateur et à la Wii.

J

e m’appelle Gabriel simões. j’ai 12 (treize) ans. je suis né au
portugal. je suis portugais. j’habite à Mafra. je suis étudiant.
Mon école est l’ instituto dos pupilos do exército. j’aime la
science physique et la chimie, mais je n’aime pas l’histoire.
pendant mes temps libres, je joue à la nintendo 2ds.
Gabriel siMões nº 204 / 15 (7º b)

joana rodriGues nº 76 / 14 (7º b)

J

e m’appelle afonso oliveira. j’ai 12 (douze) ans. je suis né à
costa da caparica. Ma nationalité est portugaise. j’habite au
portugal. je suis étudiant.
Mon école est l’ instituto dos pupilos do exército. j’aime
le français, le portugais, l’histoire l’anglais, la géographie.
pendant mes temps libres, je fais du surf et du bodyboard.

J

e m’appelle renato silva. j’ai 13 (treize) ans. je suis né à lisbonne. Ma nationalité est portugaise. j’habite à odivelas. je
suis étudiant.
Mon école est l’ instituto dos pupilos do exército. j’aime
l’histoire et les sciences naturelles, mais je n’aime pas les mathématiques.
pendant mes temps libres, je joue à la playstation 3.
renaTo silva nº 557 / 16 (7º b)

afonso oliveira nº 39 / 14 (7º b)

J

e m’appelle diogo delgado. j’ai 14 (quatorze) ans. je suis né à
lisbonne. Ma nationalité est portugaise. j’habite à prior velho.
je suis étudiant.
Mon école est l’ instituto dos pupilos do exército. j’aime les
mathématiques, mais je n’aime pas l’histoire.
pendant mes temps libres, je joue à l’ordinateur.
dioGo delGado nº 85 / 13 (7º b)

J

e m’appelle Tiago Mayor. j’ai 12 (douze) ans. je suis né au portugal. je suis portugais. j’habite à santo estêvão, près de benavente. je suis étudiant.
Mon école est l’ instituto dos pupilos do exército. j’aime
le français, l’éducation physique et l’histoire, la géographie, mais
je n’aime pas l’anglais et le portugais.
pendant mes temps libres, je fais du vélo et je joue à la playstation 4.
TiaGo MaYor nº 525/ 16 (7º b)
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treffpunkt – deutsch

Die Schüler von 8B haBen PoStkarten auS Dem urlauB
geschrieben. (Os alunOs dO 8ºb escreveram pOstais de
férias).
hi,paul,
ich bin am Meer. Meine eltern und meine schwester schwimmen.
ich lese. ich mag das Meer. das Wetter ist gut.
viele Grüße.

liebe lea,
Meine schule hei ßt pupilos do exército. ich bin in der Klasse 7b.
ich mag meine schule. ich habe schule von Montag bis freitag. in
meiner Klasse gibt es 22 schüler und schülerinnen. Meine freundinnen hei ßen catarina und isabel, sie sind in Klasse 7a.
liebe Grüße,
alexandra MoGas (478/14)

siMões, 216/13, 8ºb

hi, paul,
Wie geht’s? ich bin seit Montag mit meiner familie in angola. Wir
fahren an den strand. es ist super! Wir essen fisch. igitt! das Wetter
ist aber toll!
dein,
TelMo cosTa, 288/13, 8ºb

DIE SChülER VON 7B hABEN EMAIlS üBER IhRE SChUlE UND
klASSE GESChRIEBEN (OS AlUNOS DE AlEMãO DO 7º B ESCREVERAM E-MAIlS SOBRE A SUA ESCOlA E A SUA TURMA).
hallo,
ich heiße dilan. ich gehe in die schule ipe. ich bin in der Klasse
7b. Wir haben schule von Montag bis freitag und am samstag und
sonntag ist schulfrei.
Wir lernen deutsch und französisch. Wir haben Militärtraining und
schuluniform. Meine schule ist eine Militärschule. Wir haben auch
aGs: sport und chor. die schulfächer sind portugiesisch, Mathe, chemie und physik, englisch, naturwissenschaft, Werken, Kunst und Geografie.
liebe Grüße,
dilan dias (100/14)
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hallo, lea,
ich bin joão carvalho. ich mag die schule! und du? am Montag
habe ich sport, portugiesisch, Mathematik und Geschichte. ich mag
sport. Meine schule ist instituto Militar dos pupilos do exército. ich
mag deutsch. es ist super. ich habe Mathematik am Montag und freitag, sport am Montag und dienstag.
Tschüss.
joão carvalho (65/16)

treffpunkt – deutsch
hallo, lea,
Meine schule ist pupilos do exército und ich bin in der Klasse
7b. am Montag habe ich sport, portugiesisch, Mathematik, Geografie und Geschichte. am freitag habe ich Mathematik, englisch,
chemie und physik, Geschichte und sport. ich lerne englisch und
deutsch.
Wie geht’s?

liebe lea,
ich bin in ipe und die schule hat dreihundert schüler und
schülerinnen. ich habe schule von Montag bis freitag. Meine fächer sind portugiesisch, Mathematik, Werken, Kunst, deutsch, englisch, Geschichte, naturwissenschaft, chemie und physik.
liebe Grüße
lucas caYolla (36/14)

liebe Grüße,
GusTavo zacarias (38/14)

hallo!
ich bin alicia. ich gehe in die schule und ich bin in Klasse 7b.
Meine schule ist groß. Meine Klasse hat zweiundzwanzig schüler und
schülerinnen und meine Klasse macht spaß.

hallo!
ich heiße alice und ich bin 12.
Meine schule ist ipe und sie hat 300 schüler und schülerinnen
und zwölf Klassen. in meiner schule lernen wir die sprachen: englisch,
französisch und deutsch. ich mag die aGs. Meine aG ist Tanz.
liebe Grüße,
alice soares (24/14)

Tschüss.
alicia nicolau (428/14)

liebe lea,
ich heiße frade und ich bin in Klasse 7b. Wir haben sport,
portugiesisch, Mathematik, Geografie, Geschichte, Kunst, deutsch,
informatik, englisch, naturwissenschaft, chemie und physik und
Militärtraining.
Meine schule ist ipe und ist super!
liebe Grüße,
aprestos-anuncio.pdf

1 20/02/2017 11:10:51

frade (537/14)
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liebe janine,
Wir sind die Klasse 7b. unsere schule heißt ipe. es gibt sport,
portugiesisch, Mathematik, Geografie, Geschichte, Kunst, informatik,
naturwissenschaft und chemie und physik. Wir haben alle englisch. in
unsere Klasse wählen wir französisch oder deutsch.
am nachtmittag haben wir aGs und studienzeit. unsere aGs sind
sport, Tanz und chor. Wir haben auch Militärtraining und Militärparade. unsere schule ist eine Militärschule. Wir haben eine schuluniform.
Wir haben von Montag bis freitag schule. am Wochenende,
samstag und sonntag, ist schulfrei.
liebe Grüße
die Klasse 7b

voz da ciÊncia

A lâmpada elétrica

e

RA UMA VEz DUAS TURMAS DE 9.º ANO…
aconteceu no 2.º período do ano letivo transato…
estudávamos o tema Corrente Elétrica e Circuitos Elétricos…
numa aula prática/laboratorial, por turnos, pretendia-se comprovar experimentalmente se um condutor é óhmico ou não
óhmico…
dois alunos, cada um de sua turma, de forma independente e
em turnos diferentes, entraram muito entusiasmados no laboratório
com a brilhante ideia de fazerem uma lâmpada caseira… e, assim,
lá se foram os planos que eu tinha para as respetivas aulas… os
rapazes pareciam mesmo determinados!

hOjE SABEMOS QUE…
…obtemos luz num circuito elétrico por meio de uma lâmpada,
uma invenção do século xix de um autodidata engenhoso, Thomas
edison, de nacionalidade americana. foi a lâmpada elétrica que conduziu à generalização da eletricidade na vida doméstica. hoje, toda
a gente usa em casa a lâmpada elétrica inventada por edison e
(quase) toda a gente sabe que a luz na lâmpada provém da passagem de corrente elétrica numa resistência. quando se vai à edp
pagar a energia elétrica diz-se que se vai pagar a luz.
os metais, as ligas metálicas e a grafite (carbono) são exemplos de materiais bons condutores. no entanto, nem todos conduzem igualmente bem a corrente elétrica: uns oferecem maior resis-

MonTaGeM do circuiTo elÉTrico na aula experiMenTal…
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tência à passagem da corrente do que outros. a resistência elétrica
é uma propriedade dos condutores que se relaciona com a oposição
que oferecem ao movimento orientado dos eletrões.
os impactos dos eletrões com os átomos do metal de que a resistência da lâmpada é feita provocam a excitação atómica, isto é,
o ganho de energia pelos átomos da rede metálica. esses encontros
são tão violentos que não é de admirar a excitação produzida. a luz
é apenas o resultado da desexcitação subsequente…
edison, que era engenheiro, experimentou milhares e milhares
de materiais para verificar no fim que o carbono era o mais adequado (o tungsténio haveria mais tarde de substituir o carbono).
concluiu também que era conveniente haver vácuo na lâmpada
para o filamento durar mais tempo. hoje usa-se gás inerte e é a
expansão rápida desse gás que origina o sonoro estampido quando
uma lâmpada se quebra.
COMO FAzER UMA lâMPADA CASEIRA
Material:
• Gobelet pequeno (suporte para a lâmpada);
• Gobelet grande;
• 2 fios de ligação com crocodilos nas pontas;
• Grafite com 0,5 mm de espessura;
• 8 pilhas de 1,5 V cada, perfazendo um total de 12 V;
• Fita-cola.

voz da ciÊncia

os alunos fizeram, por iniciativa própria, um circuito elétrico
onde colocaram a grafite presa pelos 2 crocodilos que, por sua vez,
estavam colados ao suporte; por cima da grafite colocaram o gobelet maior como se fosse a ampola de vidro da lâmpada; ligaram os
fios elétricos aos polos positivo e negativo das 8 pilhas ligadas em
série e… fez-se luz! construímos uma lâmpada caseira incandescente…
a grafite (carbono) é a resistência elétrica deste circuito porque
dificulta a passagem dos eletrões, fica muito quente e emite luz…
a grafite consome-se muito rapidamente ao reagir com o oxigénio
do ar e, por isso, a nossa lâmpada caseira não dura muito tempo!
É uma experiência espetacular, divertida e fácil de executar…
tentem em casa!
fiquei muito orgulhosa com a iniciativa dos meus dois alunos e
muito contente com o entusiasmo dos restantes colegas de turma…
valeu a pena.
Teresa pericão (barra 14)

Bibliografia:
– carlos fiolhais, Física Divertida, coleção aprender/fazer
ciência, Gradiva, 1999.
– Manual do Mundo (youtube), como fazer uma lâmpada
caseira, https://www.youtube.com/watch?v=n4qbplcizcc
(acedido em 12/02/2017)

lâMpada caseira incandescenTe…
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ecos de cmpa

Velho Casarão da Várzea

e

ntra, aluno, a casa é tua. cruza este portão centenário, desfila mais uma vez pela imensidão do pátio plácido de castro
e passeia pelas arcadas da tua memória.

vem desfilar sempre, marcha ao encontro da tua história, de
tantas histórias e da história. revisita a tua trajetória e a de pessoas dos mais diferentes tempos. Traz tua bagagem, teus familiares e amigos, traz também a comunidade para que sejam provocados por essa emoção única.
conta, então, um pouco as vivências nesta escola: formaturas,
hinos, hyloeas, antologias, olimpíadas, legiões, alamares — estrelas do nosso cotidiano escolar e afetivo. e conta, então, dos amores
que pudeste experimentar durante a tua caminhada.
nestas páginas poderás encontrar aquele olhar ou lágrima,
aquele sorriso, aceno ou palavra que te fez seguir adiante.

que tens de melhor, aproveitando o cotidiano educacional e escolar com entusiasmo e protagonismo.
carrega a honra de teres te transformado em “espada de um
povo altaneiro”, “escudo da grande nação”. e tenha a felicidade de
voltar para abastecer teu coração e para manter viva a memória da
tua passagem por estas arcadas; seguindo, assim, fortalecido para
enfrentar os desafios da vida.
que este seja documento precioso, informativo, artístico e
também uma celebração à visão científica, à competência, à dedicação aos laços que ligam o presente ao passado, laços afetivos,
laços duradouros... laços centenários.
vem, aluno, vem matar a saudade. o casarão da várzea estará
sempre de portas abertas para ti e será sempre a tua casa.
cláudia farias – professora

neste espaço provocante e desafiador, soubeste tirar de ti o
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ecos de cmpa

Grupo de Apoio em Química:
Mediação da Aprendizagem
em Rodas de Formação
Autor: ALBUQUERQUE, Fernanda Medeiros1
1 doutora em educação em ciências pela furG. licenciada em química pela pucrs e professora do colégio Militar de porto alegre.

r

esumo
este artigo tem por objetivo apresentar o resultado da
experiência do Grupo de apoio de química com alunos do 1º
ano do ensino Médio de uma escola federal de porto alegre
durante o ano letivo de 2015. participaram desta pesquisa doze
alunos num trabalho realizado em rodas de formação. a pesquisa
foi orientada por uma análise qualitativa, utilizando-se a metodologia
de análise Textual discursiva – aTd apresentando como resultado
as categorias: identificação com o outro, valorização das conquistas
e novas formas de aprender. o artigo defende a importância da
mediação da aprendizagem e da consciência da modificabilidade
como pontos fundamentais para fortlecer a autoestima e favorecer
a aprendizagem.
Palavras-chave: Mediação, rodas de formação, aprendizagem.
INTRODUçãO
a escola é responsável por atender às necessidades dos alunos
de modo a auxiliá-lo a suprir suas dificuldades. porém, é necessário
compreender que o desempenho acadêmico do aluno, assim como
suas relações sociais, sofre influência de fatores externos que podem
incentivar ou atrapalhar sua aprendizagem. em um contexto de
desigualdade social e econômica, como garantir a inclusão de grupos
excluídos devido à diferença de desempenho?
neste texto discute-se a formação de um Grupo de apoio de
química com os alunos do 1º ano do ensino Médio de uma escola
federal de porto alegre. nesta escola os alunos podem ingressar ou
por concurso de admissão, realizado para o ingresso no 6° ano e
no 1° ano do ensino Médio, ou filhos de militares (amparados) de
acordo com legislação específica. em 2015 a escola contava com
1090 alunos, sendo 794 amparados e 296 concursados.
pretende-se neste trabalho destacar a importância da mediação
da aprendizagem e da consciência da modificabilidade, bem como
a importância do trabalho realizado em rodas de formação como
possibilidade de favorecer a aprendizagem, fortalecer a autoestima e
evitar o fracasso escolar.
o texto está organizado em três partes. na primeira, apresentam-se as motivações para a formação do grupo e a importância desse
espaço para que o aluno possa aprender a aprender. na segunda parte
do texto, procura-se mostrar as rodas de formação como oportunidade
de partilha, escuta sensível e construção de identidade de grupo, e na
terceira parte apresenta-se o entendimento da importância do Grupo
a partir do olhar dos alunos participantes.

1 FORMAçãO DO GRUPO DE APOIO EM QUíMICA
a química tem um papel de grande importância em todo o
processo de construção da cidadania por parte dos alunos. por
meio do conhecimento dos assuntos abordados nesta disciplina,
os alunos terão condições de se posicionar criticamente e atuar de
forma ética e consciente na sociedade. alguns alunos, porém, não se
interessam pelo estudo dessa disciplina e/ou enfrentam dificuldade
em compreender os conceitos trabalhados.
entende-se que o professor de química tem o desafio de
trabalhar os diferentes assuntos fornecendo elementos para que os
alunos possam estabelecer relações, resolver problemas e levantar
argumentos, porém nem sempre é possível atingir a todos os alunos
durante o tempo previsto no currículo. Muitas vezes, alunos que não
têm afinidade com a disciplina acabam não conseguindo acompanhar
a turma, gerando sofrimento e mais desinteresse da parte dele.
É necessário, portanto, criar outras oportunidades para que
o aluno possa retomar sua participação em aula, acompanhar o
ritmo de trabalho do professor e, consequentemente, atingir um
melhor desempenho na disciplina. criar espaços que promovam a
aprendizagem do aluno pode alterar situações de exclusão que
ocorrem em sala de aula e evitar o fracasso escolar.
com o intuito de oportunizar um espaço em que o aluno possa
aprender a aprender foi criado em 2015 o Grupo de apoio em química.
o projeto tem o objetivo de auxiliar alunos que enfrentam dificuldade
em acompanhar os conteúdos abordados na disciplina de química
no horário regular da aula. Tem como foco principal alunos que já
reprovaram na disciplina, alunos com nota abaixo de 4,5 nas primeiras
avaliações do ano letivo e que estão cursando o 1° ano do ensino médio.
É importante destacar que esse Grupo de apoio não se caracteriza
e não substitui a recuperação prevista no decorrer do ano letivo. ele foi
pensado com o intuito de tornar os conteúdos da disciplina mais próximos
da realidade do aluno, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem.
no grupo o professor trabalha com um número de alunos menor que
o da sala de aula regular, possibilitando uma melhor identificação das
dificuldades do aluno e buscando estratégias para superá-las.
Tem-se o entendimento de que os alunos que fazem parte do
grupo de apoio apresentam problemas de aprendizagem como um
sintoma, no sentido de que não aprender se configura um quadro
modificável e não permanente (leal e noGueira, 2012). dessa
forma, estar com dificuldade de aprender significa estar diante de
um obstáculo que pode ser afetivo, cognitivo, cultural ou funcional,
porém, não precisa e não deve ser considerado intransponível.
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É importante ter em mente que todo ser humano é capaz de
aprender, independente da condição inicial. este é um dos pontos que
fundamentam a teoria da modificabilidade de reuven feuerstein e que
norteiam o grupo de apoio em química. a mediação da consciência da
modificabilidade é uma das doze características da mediação proposta
por feuerstein (feuersTein, 2014). nela o autor defende que o
discente, o docente e até mesmo a sociedade podem ser modificadas.
o aluno com dificuldade de aprendizagem precisa de ações que
potencialize seus pontos positivos e desenvolva suas habilidades, pois
quando o professor apresenta situações reais em que o aluno percebe
seu progresso ele contribui para que o mesmo compreenda que é
modificável e que tem capacidade de aprender. além disso, faz com
que o próprio professor acredite que possa fazer diferença na vida do
estudante incentivando a continuidade do trabalho e entusiasmando
a todos os envolvidos.
o professor precisa agir de tal forma que o aluno perceba que
está crescendo, progredindo, melhorando e evoluindo (budel e
Meier, 2012). dessa forma é possível construir e fortalecer um vínculo
afetivo entre o professor e o aluno.
o professor mediador acredita que o aluno seja capaz de
aprender e demonstra isso a ele. ao tomar consciência que seu aluno
é modificável o professor tem mais energia para buscar metodologias
mais adequadas e explicações mais próximas a realidade do aluno.
planejar novas formas de ensinar acreditando que é possível fazer
diferença na vida de um aluno, acreditando que ele possa superar
suas dificuldades de aprendizagem, ajuda no desenvolvimento
cognitivo e aumenta o potencial para a aprendizagem.
quanto mais situações com aprendizagem mediada o aluno
tiver, maior será seu desenvolvimento. segundo, budel e Meier, não
há limites para a modificabilidade (p. 134, 2012). com ações que
incentivem a autonomia, o aluno aprende a aprender e avança à
medida que diminui sua dependência do mediador. porém, como é
possível aprender a aprender?
2 RODAS DE FORMAçãO
uma das formas de pensar sobre a própria aprendizagem é por
meio das rodas de formação. segundo Warschauer (2001), uma roda
de formação fundamenta-se na partilha, ou seja, fundamenta-se em
perceber como o outro escuta o que foi dito. ao ensinar aos outros o
que sabe, o sujeito consegue além de contribuir para a formação dos
demais participantes da roda, aprender mais a partir de um exercício
de escuta e reflexão sobre a sua própria fala. É entendido, portanto,
que as rodas de formação trazem a ideia de retorno à pessoa, na
qual é possível perceber a sua própria fragilidade.
as rodas de formação se destacam pela qualidade das partilhas
entre os participantes (Warschauer, 2001). nessa roda todos têm
algo a ouvir e algo a dizer. essa configuração com o objetivo de
formar-se formando (liMa, 2011) mostra a possibilidade de espaços
em que as aprendizagens se constroem por meio da relação entre os
sujeitos. entende-se que por meio do diálogo, da escuta de diferentes
pontos de vista, complementado pela discussão teórica, cada um
pode refletir, confirmar ou reformular argumentos.
na roda do Grupo de apoio em química todos são incentivados
a se manifestar, seja explicando ou questionando a explicação dada,
portanto, além de desenvolver a capacidade de argumentação lógica,
pressupõe a presença do outro, implicando nas emoções, no respeito
de saber ouvir, na coragem de falar e na compreensão de que cada um
tem sua dificuldade. com a roda de formação tem-se a oportunidade
de criar o espírito coletivo e de aprender junto, pois as fragilidades e
74 | Querer é poder | Março 2017

as conquistas não pertencem a um indivíduo, mas ao grupo.
o professor exerce o papel de mediador na roda de formação,
proporcionando o diálogo, ouvindo e aproximando os participantes,
gerando alternativas criativas para evitar o monopólio das falas em
alguns, além de saber retomar o foco da discussão sempre que
necessário. o papel do mediador é intensificar as interações (liMa,
2011). É preciso também estar atento a situações de conflito e
aqueles que têm dificuldade em se expressar na roda.
3 RESUlTADO DA PESQUISA QUANTITATIVA
o Grupo de apoio em química em 2015 era formado por 12
alunos voluntários do 1º ano do ensino Médio e uma professora.
este é o número de alunos com assiduidade constante nos encontros
semanais de 90 minutos do início ao fim do ano letivo, porém em
algumas aulas chegou-se a ter vinte alunos presentes. em 2016 o
número de participantes variou de acordo com o período letivo devido
a colisão de horário com as aulas de recuperação de outras disciplinas,
não sendo possível manter os mesmos participantes do início ao fim
do ano letivo. participaram desta pesquisa os 12 alunos que fizeram
parte do grupo em 2015: fábio, leonardo, nicolau, beatriz, juliana,
artur, pedro, Marcelo, sandro, laura, luciano, eduardo. a identidade
deles foi preservada e, por isso, foram dados a eles outros nomes.
após conviver com os participantes, aprender com as características
de cada um e conhecer algumas de suas habilidades e dificuldades foi
possível perceber as semelhanças entre os alunos e compreender os
motivos de cada um ter procurado o grupo.
dentre os participantes da pesquisa alguns tinham diagnóstico
de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (Tdah)
predominantemente desatento ou predominantemente impulsivo ou
diagnóstico do espectro do autismo. outros não tinham diagnóstico,
porém não conseguiam acompanhar os conteúdos trabalhados em
aula por diferentes disciplinas. em comum, os doze alunos tinham
além das notas baixas, a dificuldade de sentirem-se parte da escola e
o sentimento que não seriam capazes de aprender, baixa autoestima.
a pesquisa foi orientada por uma análise qualitativa, utilizando-se
a metodologia de análise Textual discursiva - aTd, buscando por meio
da transcrição dos depoimentos subsídios para estabelecer reflexões
e conclusões sobre a proposta.
a aTd possibilita o aprofundamento e a compreensão do que se
pretende investigar a partir da análise criteriosa dos dados. o ciclo
de análise pode ser dividido em quatro momentos: desmontagem
dos textos, estabelecimento de relações, construção de metatextos
expressando as compreensões atingidas e comunicação da análise
(Moraes e Galiazzi, 2007). durante o processo de análise, a escrita
desempenha a função de participação das novas compreensões e de
sua comunicação cada vez mais válida e consistente.
após a leitura e releitura de cada um dos depoimentos foi feito um
exercício de escolha de três palavras-chaves que levaram a escolha
de um título. foram analisadas 12 depoimentos realizados no final do
ano letivo de 2015 e a partir da escolha do título foram percebidas
as seguintes categorias: identificação com o outro, valorização das
conquistas, novas formas de aprender.
identificação com o outro
no contato com os alunos e após a análise dos depoimentos pode-se perceber a felicidade e o carinho como cada um tratava o grupo.
É notório o alívio dos alunos em estarem em um ambiente em que
outros também têm dificuldades e que possam sentir-se acolhidos.
a identificação com o outro pode ser percebida na transcrição do
depoimento do aluno Marcelo:
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Marcelo – Dezembro 2015
“eu gosto de vir nas aulas do grupo porque aqui eu não sou o
único burro. o grupo foi uma fuga pra mim. na sala de aula normal eu
não tinha coragem de perguntar, mas aqui todo mundo é burro como
eu então eu consigo perguntar e consigo aprender.”
Marcelo demostra a baixa autoestima com que chegou no grupo. na
sala de aula regular ele era considerado um aluno desinteressado, sem
vontade para aprender, tirava só notas baixas, não entregava as tarefas,
só conversava e era um grande candidato a reprovação. ele recebeu o
convite para participar do grupo e não teve nenhuma falta do início ao
fim. nas primeiras aulas ele quase não falava, porém aos poucos ele foi
criando coragem e tornou-se um dos mais participativos, pois talvez lá
ele não precisasse se esforçar para ser aceito. se na sua sala de aula ele
dividia o espaço com alunos destaque em olimpíadas de matemática,
física e química, no grupo ele tinha colegas com notas baixas como ele,
com dificuldades em entender o conteúdo como ele, mas que também
como ele não queriam se conformar com esta situação.
valorização das conquistas
com os encontros semanais desde o início do ano letivo o
grupo criou uma identidade. os alunos originalmente de turmas
diferentes construíram uma relação entre eles e a professora do
grupo e passaram a acompanhar as conquistas um do outro. eles
se lembravam de tarefas que deveriam ser entregues para um ou
outro professor, combinavam de estudar depois da aula, puxavam a
orelha de um quando faltava as aulas do grupo e comentavam com
naturalidade sobre suas notas. no depoimento do pedro é possível
perceber a valorização das conquistas dos alunos do grupo:
Pedro – Dezembro 2015
“a gente se olha no corredor e nem precisa falar porque a gente
já sabe quando o cara precisa de ajuda. a laura me ajudou esses dias
e eu várias vezes já ajudei o Marcelo. o legal é que as notas de todos
estão melhorando. antes os outros nos olhavam e diziam “esses aí
são do grupo” agora eles também querem entrar para o grupo.”
pedro conta um pouco da rotina da escola e do preconceito inicial
que os alunos do grupo receberam dos demais. inicialmente os outros
referiam-se com ironia aos que pertenciam ao grupo, porém ao longo
do ano isso foi mudando. os alunos do grupo aos poucos foram se
unindo e percebendo que eles também conseguiam aprender. o
grupo se fortaleceu e eles passaram a ter orgulho de fazer parte dele.
É difícil para alguns alunos perceberem que a escola também é sua.
Talvez porque eles não estejam na escola desde o ensino fundamental
e mudem muito de cidade, acabam tendo dificuldade em criar um
vínculo e uma identificação com a escola. juntá-los em um Grupo de
apoio ajudou para eles percebam que não estão sozinhos, criando laços
de amizade, compreendendo que tem espaço para eles nessa escola e,
consequentemente, torcendo pela conquista do amigo.
novas formas de aprender
uma das características mais marcantes do grupo de apoio é a
possibilidade de aprender com outro colega. em todas as aulas os alunos
em roda eram incentivados a explicar os conteúdos um para o outro,
a explicar do seu jeito. isso fazia com que além dele ter que organizar
o pensamento para falar, ele também se escutasse e ensinasse
aprendendo como pode ser percebido no depoimento da aluna beatriz:
Beatriz – Dezembro 2015
“eu gosto do grupo porque eu posso aprender com o meu colega
e ensinar também. eu não entendo quando a professora explica, mas
meu colega me ajuda. as vezes a professora pede para eu explicar
um exercício e eu consigo ensinar a juliana.”
quando os alunos chegaram no grupo eles precisavam resgatar a

vontade de aprender. para isso eles foram incentivados a questionar,
a falar, a perceber qual a sua dificuldade, a organizar seu material
e, principalmente, foram incentivados a se olhar. quando eles se
sentiram a vontade, perceberam que aquele era um ambiente em
que podiam deixar suas limitações mais aparentes sem medo de
julgamentos, podendo resgatar a confiança em si.
a disposição do aluno em fazer parte das atividades propostas
no grupo fez com que o grupo fosse eficaz. o apoio afetivo, o olhar
compreensivo dos colegas e professora, o orgulho de explicar o
conteúdo aos outros trouxe uma outra percepção em relação a forma
de aprender de cada um. alguns ouviam e repetiam exatamente como
o outro já havia explicado, porém entende-se que essa repetição era
uma oportunidade de se ouvir e conseguir aprender.
4 CONSIDERAçõES FINAIS
neste texto discutiu-se a importância de um espaço em que os
alunos com dificuldade de aprendizagem possam identificar suas
fragilidades e tomar consciência da sua modificabilidade. defendeu-se a importância do professor mediador e argumentou-se sobre a
roda de formação como oportunidade de aprender a aprender.
os alunos têm ritmos diferentes para compreender os conteúdos
e para realizar as tarefas propostas pelo professor. exigir que
todos realizem com a mesma facilidade pode gerar frustração e
desmotivação dos alunos que apresentam dificuldades. estes, podem
acabar por não querer participar das aulas, achando que são incapazes
de pertencer ao grupo.
É necessário que o professor tenha consciência do seu papel de
mediador no processo ensino aprendizagem e esteja atento à situações
que possam favorecer a baixa autoestima do aluno para que possa
interferir. acreditar que aluno possa aprender e mostrar a ele que isso
é possível pode ser o incentivo que falta para o seu sucesso escolar.
o Grupo de apoio em química continuou suas atividadesem 2016
com algumas modificações e conflitos de horários com as aulas de
recuperações. acredita-se que apesar da urgência em se realizar
algumas adaptações a compreensão de que todo o aluno é capaz de
aprender permaneça como aspecto fundamental da proposta.
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Apresentação de
cumprimentos dos Órgãos
Sociais da APE ao IPE

e

xmo. Sr. Diretor do Instituto dos Pupilos do Exército, Coronel João Miranda Soares,
Meus senhores e minhas senhoras:

Agradecemos a honra que nos é concedida ao sermos hoje recebidos, na escola que nos educou, em representação dos novos Órgãos Sociais
da Associação dos Pupilos do Exército recentemente eleitos para o triénio de 2017-2019 e queremos testemunhar o nosso empenho para que, ao
longo dos próximos 3 anos, a nossa Associação continue a ser aquilo que todos nós ambicionamos e que caminhe no sentido da realização dos
mais prementes objetivos consignados nos seus estatutos.
Quero começar estas curtas palavras referindo, de forma que consideramos ser muito merecida, a realidade atual do Instituto que, com este
Batalhão Escolar que se aproxima já dos 300 alunos, avança, de forma firme e consolidada, para atingir e ultrapassar os níveis de dimensão,
qualidade e prestigio já alcançados ao longo da sua centenária história!
Tal cenário se deve, em grande parte, à qualidade da Direção e gestão praticada, nos últimos anos e evidenciada, no seu mais elevado
expoente, durante o período recente, sob a responsabilidade do Senhor Coronel João Miranda Soares.
Bem haja, Senhor Diretor!

C

aros Pilões Alunos:

Gostaríamos que olhassem para nós como aqueles que tendo passado por esta casa, em outras épocas, continuámos sempre unidos
pelo instituto. Somos Pilões, antigos alunos, envergámos a mesma farda que vós, somos testemunho de gerações que atingiram a qualidade e excelência no desempenho e construção das suas carreiras profissionais e estamos convictos da replicação desses exemplos no futuro
que estais a desenhar!
A oportunidade está ao vosso alcance e o lema Querer é Poder será a linha orientadora na concretização desse destino promissor!
A Associação dos Pupilos do Exército, que representamos, foi fundada em 1 de Junho de 1932, é uma associação de solidariedade social que
tem como principais objetivos consolidar os laços que unem os antigos e atuais alunos do Instituto dos Pupilos do Exército, estabelecendo, entre
todos, a mais estreita solidariedade defendendo, intransigentemente, o prestígio e a prosperidade da APE e do IPE.
Fica, desde já, o convite para nos visitarem e frequentarem a nossa Sede, implantada no mesmo Bairro de S. Domingos de Benfica, onde se
encontram as instalações do Instituto, na Rua Major Neutel de Abreu, a dois passos da 2.ª Secção. Ali poderão conviver entre vós e com os mais
antigos e desfrutar de alguns meios de entretenimento, tais como a biblioteca, a sala de jogos, a sala de televisão e o bar. Tudo isto é um legado
de quem por esta e aquela casa passou, construiu o que está patente e que por nós merece e deve ser vivido e valorizado!
Contamos convosco e estamos à vossa disposição, pois esta nossa comunidade necessita de ser fortalecida, dia a dia, por todos nós!
A massa Associativa é, principalmente, constituída por Pilões antigos alunos, que contribuem e mantêm a APE financeiramente, mas vós, os
atuais alunos, sois também Associados estudantes, não contribuintes, de pleno direito!
Nada melhor para uma prática futura de união, junto da APE, do que a vossa vivência e integração a partir logo do primeiro dia em que
ingressaram no Instituto.
Cabe aqui lembrar a carta que enviámos aos vossos encarregados de educação informando sobre esta faculdade e solicitando, ao mesmo
tempo, a vossa inscrição de confirmação como Associados. A resposta, até à presente data, não foi muito significativa, mas esperamos, na oportunidade, que o cenário venha a ser mais animador.
Termino estas breves palavras com o voto de que fique registado nas vossas mentes que a Associação existe porque existe o Instituto e que
esta será sempre aquilo que nós quisermos e que merece e deve, por todos, ser honrada.
O apelo é o slogan que utilizámos na nossa campanha: “Unidos na APE pelo Instituto”!
Salvé o IPE!
Salvé a APE!
Querer é poder!
FERNANDO BAPTISTA PIRES
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AtLEtA DO MÊS DE jAnEIrO

F

inalizado que está o mês de janeiro, novos atletas (alunos)
aparecem nos 5 primeiros lugares na competição do ATLETA
DO MÊS.
A filosofia da competição mantém-se. Queremos que os
alunos dos Pupilos, através de uma competição leal e franca, aumentem as suas capacidades físicas, mentais e emocionais.
Com força e resistência, mas também querer e vontade, os alunos
conseguem atingir esses objetivos.
Nós “apenas” indicamos o caminho para lá chegar, pois o trabalho
é deles… porque: Querer é Poder!
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1216

margarida
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126

1º

266

liujiNg
yaNg

126

1º

384

cátia
dmytrieva

126

2º

1005

maria
meNdes

126

2º

179

lidia Zimbi

126

3º

293

lidia Zimbi

120

3º

304

fraNcisco
araújo

126

4º

219

miguel
soeiro

113

4º
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Érica
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1º
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1º

1015

julia
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129

2º
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pires
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2º

339

laNa
bugario
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3º

189

guilherme
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3º
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tomás
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4º

573

rúbeN roque

124

4º
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5º

diogo saNtos 126

5º

goNçalo
lopes

119

110
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525/16

tiago mayor
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154

1º

400/16

afoNso cruZ

55

2º

538

2º

afoNso
oliveira

54

3º

guilherme
bolas

152

39/14

416

132

3º

537/14

rafael frade

53

4º

rodrigo
ferNaNdes

65/16

joão
carvalho

53

5º

151

diogo rebelo

132

4º

1203

maria
parreira

128

5º

8º aNo a

9º aNo b

ClassiFiCação FiNal

ClassiFiCação FiNal

Nº

Nome

poNtuação

classificação

Nº

Nome

poNtuação

classificação

177/13

joão mariZ

48

1º

325/13

78

1º

124/16

guilherme
melo

47

2º

heNrique
domiNgos

227/15

74

2º

46/13

diogo carmo

47

3º

mário
meNdes

64/13

fraNcisco
gomes

44

4º

340/15

tomás
bauweNs

73

3º

52/13

guilherme
ramalho

44

5º

81/12

miguel teles

67

4º

1513/14

júlia
heNriques

65

5º
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10º aNo a

11º aNo a

ClassiFiCação FiNal

ClassiFiCação FiNal

Nº

Nome

poNtuação

classificação

Nº

Nome

poNtuação

classificação

154/13

goNçalo
paulo

26

1º

221

aNdrÉ
marques

35

1º

251/16

pedro
campos

20

2º

87

rafael
braNco

31

2º

279/11

diogo paulo

30

3º

156

29

3º

22/16

pedro
jubilado

16

4º

daNiel
afoNso

543

iúri silva

28

4º

rui piNho

14

4

david
barroso

26

5º

2

mariaNa
baptista

23

6º

148/16

5º

10º aNo b

11º aNo b

ClassiFiCação FiNal

ClassiFiCação FiNal

Nº

Nome

poNtuação

classificação

Nº

Nome

poNtuação

classificação

11/16

fraNcisco
bossa

36

1º

1019

joão silva

40

1º

489

29

2º

165/13

david
cardiga

32

2º

diogo
rodrigues

735

3º

joão
rodrigues

32

3º

david
amaral

28

118/12

237

fábio NuNes

27

4º

1125/16

daNiela
gafeNcu

26

4º

452

pedro
pereira

26

5º

90/16

alexaNdre
ramiro

24

5º

83

raquel
goNçalves

23

6º

10º aNo C

11º aNo C

ClassiFiCação FiNal

ClassiFiCação FiNal

Nº

Nome

poNtuação

classificação

Nº

Nome

poNtuação

classificação

373

rodrigo
saNtos

54

1º

334

joão cÓ

47

1º

195

2º

frederico
oliveira

51

2º

heNrique
figueiredo

44

102

17

3º

rodrigo
aNdrade

49

3º

aNtÓNio
pereira

43

210

249

4º

samuel
sousa

47

4º

josÉ
carvalho

32

269

275

5º

luís ferrão

42

5º

berNardo
gaião

31

99
109

tomás bessa

39

6º

193

joão leitão

28

6º

Parabéns.
o Grupo de educação Física do iPe

Março 2017 | Querer é poder | 79

eFemérides e eveNTos

1
FiGura 1: EQUIPA DE FUTSAL NA 1.ª JORNADA DUPLA A 14 DE JANEIRO. DE Pé: CARDIGA, RODRIGUES, AMARAL, PEREIRA, PINhEIRO, JESUS; DE
JOELhOS: JOãO SANTOS, DIOGO MARCELINO, SAMUEL SOUSA E GONçALO TEIxEIRA.

Desporto Escolar
Equipa de Futsal
juvenil do IPE

a

equipa de futsal do escalão de juvenis segue em 1.º lugar
na série C com 4 vitórias em 4 jogos realizados.
No dia 14 de janeiro decorreu a 1ª jornada dupla e a
equipa de IPE defrontou o Colégio Alemão e venceu por
cinco golos a um. O aluno João Santos esteve em plano de evidência
no seu primeiro jogo pela equipa, pois marcou um golo nos poucos
minutos que esteve em campo e ainda deu uma assistência.
No 2.º jogo contra a equipa da ES Rainha D. Leonor o resultado foi de
onze golos a um, sendo de destacar, ao nível dos golos marcados, os alunos Diogo Rodrigues com quatro golos marcados e o capitão de equipa, Pedro Jesus, com três golos, o que só foi possível graças ao coletivo da equipa.
Na 2ª jornada dupla que decorreu no dia 11 de fevereiro, a equipa
do IPE defrontou a ES Rainha D. Leonor e venceu por três golos a zero.
O aluno Samuel Sousa esteve em destaque ao marcar o seu primeiro
golo pela equipa. Também marcaram o capitão de equipa (Pedro Jesus) e o aluno Rafael Pinheiro.
No 2.º jogo desta jornada, jogou contra a equipa do Colégio Alemão e o resultado foi de oito golos a dois, sendo de destacar, ao nível
dos golos marcados, os alunos David Amaral, com três golos, e Francisco Pereira com dois golos e com mais de metade das assistências
para os seus colegas de equipa fazerem golo.
Com estes resultados, a Equipa do IPE assegurou o 1.º lugar da sua
série quando ainda falta uma jornada dupla e é a primeira equipa a
garantir o apuramento para os quartos de final.
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2
FiGura 2: DE Pé: DAvID CARDIGA, RAFAEL PINhEIRO, SAMUEL SOUSA,
DAvID AMARAL, FRANCISCO PEREIRA E NICOLAU; DE JOELhOS: JOãO SANTOS, DIOGO MARCELINO E O CAPITãO DE
EQUIPA, PEDRO JESUS.
A classificação de juvenis na série C é a seguinte:
1.º IPE – 4 vitórias – 12 pontos
2.º Colégio Alemão – 2 empates e 2 derrotas – 6 pontos
3.º ES Rainha D. Leonor – 2 empates e 2 derrotas – 6 pontos
Decorridos quatro jogos, a equipa tem 27 golos marcados e
4 golos sofridos.
Os jogadores com mais minutos de jogo são o ala, Francisco Pereira,
o fixo, Pedro Jesus, e o guarda-redes titular, David Cardiga.
Os jogadores com mais assistências são o Francisco Pereira, o David
Amaral e o Rafael Pinheiro.
Estão de parabéns os jogadores pelo seu desempenho desportivo.
Próximos jogos: dia 18 de março e dia 1 de abril (quartos de final).
PROF. PEDRO TOMáS
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Atividade no âmbito
do PES (Promoção
e Educação para
a Saúde)
2.º Encontro de
natação do Desporto
Escolar, nível 2 e
nível 3

o

2.º Encontro de Natação do Desporto Escolar decorreu nos
passados dias 17 e 18 de fevereiro. O nível 3 teve lugar na
piscina dos salesianos e o do nível 2 na piscina do Casal
vistoso.
Nível 3 – Participaram os seguintes alunos:
João Mariz (8.º A): 5.º lugar em 200m livres (tempo: 02:54:15) e
6.º lugar em 200m costas (tempo: 03:08:72).
Afonso Carvalho (9.º A): 2.º lugar em 200m livres (tempo:
02:36:89) e 3.º lugar em 100m estilos (tempo: 01:21:66).
Nível 2 – Participaram os seguintes alunos:
5.º A – Francisco Araújo; Martim Barata; Miguel Dias e Cátia Dmytriava.
5.º B – Leonor valente; Gonçalo Gomes; Guilherme Gomes; Júlia
Casqueiro; Leonor Martins e érica Morgado.
6.º A – Luís Delgado; Miguel Soeiro e Paulo Andrade.
6.º B – Guilherme Pires; Guilherme Faustino e Edgar Bolas.
7.º A – Diogo Mesquita e André Pimpão.
9.º B – Maria Laranjeira; Mário Mendes; Diogo Ramos e Martim Lopes.
destacaram-se os seguintes alunos:
Francisco Araújo (INF A): 1.º lugar 25m livres (00:17:25). 3.º lugar
25m costas (00:23:38).
Luís Delgado (INF B): 1.º lugar 25m Livres (00:17:12). 2.º lugar
25m costas (00:22:25).
Miguel Soeiro (INF B): 1.º lugar 25m bruços (00:24:62)
Paulo Andrade (INF B): 3.º lugar 25m costas (00:22:56).
Guilherme Pires (INF B): 3.º lugar 25m costas (00:22:56).
Guilherme Faustino (INF B): 3.º lugar 25m livres (00:18:32).
1.º lugar 25m costas (00:21:78).
André Pimpão (INF B): 2.º lugar 25m livres (00:17:68). 4.º lugar
25m bruços (00:33:18).
Martim Lopes (INIC): 2.º lugar 25m livres (00:15:81).
Mário Mendes (INIC): 4.º lugar 25m livres (00:18:05). 4.º lugar
25m costas (00:23:06).
Diogo Ramos (JUv): 1.º lugar 25m livres (00:15:84). 1.º lugar 25m
costas (00:19:44).
Participaram ainda nas provas de estafetas com excelentes resultados.
Parabéns!
EUGéNIA MARQUES

Tema: Sessão de Sensibilização / Esclarecimento sobre “Substâncias Psicoativas e Prevenção da Toxicodependência”.
Conforme previsto no Programa de Promoção e Educação para
a Saúde e em articulação com o 1.º sargento enfermeiro vilhena,
realizou-se, no dia 12 de janeiro, uma sessão de sensibilização sobre
“Substâncias Psicoativas e Prevenção da Toxicodependência” no IPE,
dirigida aos alunos de 10.º e 11.º anos.
Esta sessão teve como objetivos principais desenvolver competências nos jovens que permitam escolhas e decisões responsáveis,
sensibilizar e informar os jovens estudantes sobre questões relacionadas com os consumos de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas, esclarecer sobre as repercussões do consumo na adolescência,
aprender a reconhecer comportamentos de risco face ao consumo
de substâncias lícitas e ilícitas e aprofundar o conhecimento sobre as
novas substâncias psicoativas.
Esta iniciativa contou com o palestrante convidado, Sr. enfermeiro
André Maravilha, especialista em saúde mental a trabalhar na Unidade de Internamento de Pedopsiquiatria do hospital D. Estefânia.
A sessão foi extremamente participada por todos os presentes,
alunos e professores, gerando-se um dinâmico ambiente de aquisição de conhecimentos, de esclarecimento de dúvidas e de reflexão
e debate de ideias.

torneio de Esgrima
no IPE
Realizou-se no domingo, dia 19 de fevereiro, com início às 9 horas, prolongando-se até ao fim da tarde, o torneio de esgrima que
contou com a participação de cerca de centena e meia de atletas em
representação de várias escolas e organizações, entre elas o IPE que,
mais uma vez, esteve em destaque por causa dos lugares alcançados no pódio: dois primeiros lugares para a aluna Catarina Afonso
(20140093) e para o aluno Eduardo Duarte (20160270), um segundo
lugar para a aluna Isabel Abrantes (20140172) e um terceiro para o
aluno Dilan Dias (20140100).
O IPE manifesta grande satisfação por este nítido progresso na
modalidade de esgrima no Instituto e endereça os parabéns aos atletas, ao Mestre Ricardo Candeias, e a toda a organização que criou as
necessárias condições para a realização deste importante evento na
nossa casa.
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A visita à Assembleia da república

N

o passado dia 12 de janeiro a nossa turma (10.º B) deslocou-se à Assembleia da República no âmbito da disciplina
de Direito das Organizações.
O parlamento português está instalado no Palácio de
São Bento. Após a Revolução Liberal de 1820 e a extinção das ordens
religiosas, este mosteiro deu lugar ao Palácio das Cortes, albergando
a Câmara dos Pares e a Câmara dos Deputados.
O Estado é uma sociedade territorial juridicamente organizada e
dotada de soberania. O Estado é constituído pelo povo, território e
poder político e tem como fim manter a segurança, justiça e bem
-estar. Para atingir estes objetivos é necessário existirem órgãos de
soberania e são eles: Assembleia República, Presidente da República,
Governo e Tribunais. Cada um destes órgãos tem funções distintas
específicas, que são respetivamente a função legislativa, a função
reguladora, a função administrativa/executiva e a função judicial. Dos
órgãos de soberania acima enumerados tivemos o privilégio de visitar
a Assembleia da República.
Começámos a nossa vista pelo Refeitório dos Monges que se situa
na ala nordeste do piso térreo, onde tivemos uma breve conversa
com a deputada Ângela Guerra da bancada do PSD que nos levou de
seguida à Sala do Senado.
A Sala do Senado acolheu a Câmara dos Pares e foi inaugurada
em 3 de janeiro de 1867, no reinado de D. Luís, cujo retrato ainda hoje
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nela permanece. De seguida, fomos ao Salão Nobre onde se podem
ver paredes com cinco pilares, revestidos a mármore e com embutidos de bronze trabalhados em baixo-relevo com cruzes de Cristo e
de Santiago, a Escadaria Nobre que dá acesso à Sala das Sessões e à
Sala do Senado. Por último, mas não menos importante, visitámos a
Sala das Sessões. Na sua decoração predominam o mármore branco
e o rosa.
A Assembleia República é a assembleia que representa todos
os cidadãos portugueses. O estatuto, a eleição, a competência, bem
como a organização e o funcionamento deste órgão de soberania
constam da Constituição do República Portuguesa e do seu Regimento.
São da competência da Assembleia da República a aprovação dos
instrumentos essenciais da ordem jurídica nacional. A função deste
órgão de soberania é a função legislativa e tivemos a oportunidade
de perceber como este processo de elaboração das leis se desenvolve
e de assistir a um debate no plenário da Assembleia.
Ambos podemos afirmar que adorámos esta visita e não nos importaríamos de voltar a visitar o palácio de São Bento.
DAvID CARDIGA
JOãO NEvES
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A Assembleia da república

a

turma 10.º B do curso de Gestão, no dia 12 de janeiro, teve
o prazer de visitar a Assembleia da República no âmbito da
disciplina de Direitos das Organizações.
Teve a oportunidade de conhecer as instalações da
Assembleia, ver um filme e assistir a um debate entre partidos no
plenário.
A Assembleia da República é a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses e tem o mínimo de 180 e o máximo de
230 deputados nos termos da lei eleitoral. Os deputados são eleitos
por círculos eleitorais definidos na lei, por forma a assegurar o sistema
de representação proporcional e o método da média mais alta de
hondt na conversão dos votos em número de mandatos.
Com a ajuda da deputada Ângela Guerra, do partido PSD, conseguimos tirar dúvidas sobre a matéria dada em sala de aula, mas
também adquirir novos conhecimentos.
O Estado é uma sociedade territorial juridicamente organizada e
dotada de soberania, composta pela comunidade (povo), pelo território e pelo poder político.
O Estado tem como fins a segurança, a justiça e o bem-estar da
população concretizados através dos órgãos de soberania, sendo eles
o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e
os Tribunais.
O Poder político/soberania, num estado moderno, encontra-se
dividido em três: poder legislativo; poder executivo e poder judicial e
é atribuído aos vários órgãos de soberania.
Nesta visita de estudo aprendemos como são formadas as leis
desde a proposta à entrada em vigor, uma vez que cabe à Assembleia
da República, enquanto órgão de soberania, a função legislativa.

Portugal começou a ter governos eleitos com o fim da monarquia
absoluta, em 1820, mas durante estes quase dois seculos, o regime
democrático passou por vários períodos em que as liberdades públicas de expressão foram limitadas.
Um ano depois de 25 de abril de 1974, realizaram-se as primeiras
eleições livres e com sufrágio universal, em que todos os cidadãos
maiores de idade que quiseram puderam votar.
Em conclusão, Portugal é um país democrático, ou seja, um país
em que são realizadas eleições livres e universais que garantem a
liberdade, a igualdade e os direitos de todos os cidadãos. A assembleia legislativa ou a Assembleia da República é o órgão que melhor
espelha essa democracia representativa.
Desde 1833 até 1974, Portugal era uma das poucas democracias
do mundo. hoje, felizmente, na maior parte dos países do mundo, os
cidadãos elegem os seus governantes.
Todos os alunos adoraram esta visita de estudo, pois teve uma
grande importância para a sua aprendizagem.
EMA SILvA N.º 1097
DANIELA GAFENCU N.º 1125
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Igreja e Museu de S. roque – impressões
de uma visita

a

s turmas do 11º A1 e A2 do Curso Profissional de Técnico
de Manutenção Industrial realizaram no dia 29 de novembro de 2016 uma visita de estudo à Igreja e Museu de S.
Roque, em Lisboa. A visita decorreu na parte da manhã,
tendo os alunos sido acompanhados pela Profª Ana Cristina Tavares
e integrando-se a mesma na disciplina de Português, no âmbito do
estudo da obra do Padre António vieira. Os alunos tiveram a oportunidade de rever e aprofundar os conteúdos relativos ao Barroco
assim como sobre a vida e obra do grande pregador, considerado o
«Imperador da Língua Portuguesa», segundo Fernando Pessoa. Além
disso, puderam ainda conhecer a rica coleção de arte sacra do museu.
Após a chegada ao recinto da igreja de S. Roque, os alunos foram
acolhidos por uma guia, que os levou para o interior da mesma e assistiram a uma apresentação sobre a vida e obra de Padre António
vieira. Este foi diplomata, escritor e orador. Nasceu em Lisboa em 1608
e partiu para o Brasil em 1614. Pertencia à Companhia de Jesus e foi
protegido do rei D. João Iv. Teve vários problemas com a Inquisição ao
longo da sua longa vida, mas beneficiou de proteção papal. vieira morreu no Brasil em 1697 e publicou o 1º volume dos Sermões em 1679.
A igreja de São Roque foi construída onde se localizava um antigo
cemitério no qual se sepultavam as vítimas pestíferas. Nesse mesmo
local foi inicialmente edificada uma ermida em homenagem ao santo, junto ao cemitério. A atual igreja era a antiga ermida manuelina
do arquiteto Afonso Alvares, na época do Rei D. João III. Inicialmente
a vista da igreja abraçava o rio Tejo; contudo, as construções posteriores impediram a visibilidade desta “autoestrada” de naus que fazia
a ligação entre o Brasil e Portugal. Posteriormente, em 1540 chega
a Portugal a Companhia de Jesus, por convite de D. João III, que terá
como sua primeira casa professa a Igreja de São Roque.
Do ponto de vista arquitetónico é uma igreja com traços barrocos:
de salientar o excesso decorativo, a magnífica talha dourada, a ideia de
movimento ascensional das colunas ou das figuras. Reteve-se a ideia
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que a Fénix significava a ressurreição e também as uvas que simbolizavam o sangue de Cristo. Junto ao altar principal encontram-se relíquias
de santos e santas (ossadas e bens pessoais dos mesmos).
Este local está impregnado da imagem do Padre António vieira
que proferiu dois sermões a partir do púlpito. Um desses sermões foi
analisado em aula e intitula-se “Sermão de Santo António aos peixes”.
Nesta obra, que tem uma intenção religiosa e moralizante, o tema foi
desenvolvido a partir do conceito predicável “vos estis sal terrae”. O
orador teve como objetivo criticar a sociedade da época, sobretudo os
colonos que exploravam os escravos indígenas. O sermão tem como
intenção docere (ensinar), delectare (agradar), e movere (influenciar).
O autor pretendia criticar os defeitos e os vícios do homem por intermédio dos peixes, levando a uma mudança de atitude.
Quanto ao Museu de São Roque, as turmas efetuaram uma breve
incursão ao rico espaço museológico onde se podem encontrar dois
grandes e vistosos candelabros em prata maciça dourada, ou uma
maqueta que representa a capela. Neste mesmo museu foi interessante observar preciosas vestes bordadas a fio de ouro realizadas por
vários artesãos, durante aproximadamente 5 anos. várias outras obras
merecem uma visita mais pormenorizada.
Concluímos assim que esta visita foi útil para consolidar os nossos
conhecimentos de forma mais lúdica, favorecendo a socialização de
todos os elementos da turma. No entanto, ganharia em ser dilatada
no tempo para se conhecer melhor a coleção do museu.

Webgrafia:
http ://www.museu-saoroque.com/pt/igreja-de-sao
-roque/o-edificio.aspx - 5/12/2016
(TExTO COLETIvO REALIzADO PELOS ALUNOS DO 11º A1 E A2)
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Uma tarde na Igreja de S. roque em Lisboa

N

o dia 12 de dezembro pelas 14:30, os alunos das turmas
B e C do 11.º ano do IPE, acompanhados pelas docentes
Fátima Boavida e Susana Torcato, visitaram a Igreja/Museu de S. Roque em Lisboa, no âmbito da disciplina de
Português. Esta visita guiada, intitulada «O Padre António vieira e o
Barroco em S. Roque», teve por objetivo a consolidação de conhecimentos históricos, culturais e literários adquiridos com o estudo do
Sermão de Santo António de Padre António vieira.
Os alunos ficaram espantados com o opulento interior da igreja, cuja construção se iniciou em 1567, rica em diversos altares de
talha dourada, púlpitos, pinturas, retábulos e painéis de azulejos. A
sumptuosidade luminosa do interior contrasta com a simplicidade e
funcionalidade arquitetónicas deste templo maneirista jesuítico. Aqui
pregou Padre António vieira algumas vezes e para o ver e ouvir as
pessoas reservavam os lugares com dois dias de antecedência deixando tapetes.
Para além da igreja, os discentes examinaram e apreciaram os
relicários e no museu contíguo à igreja puderam observar a riqueza e
grandiosidade de inúmeras peças, algumas delas debruadas a ouro.
Foi uma tarde diferente e rica!
SUSANA TORCATO, PROFESSORA DE PORTUGUÊS
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

ordauQ– 1ª Companhia
Distintivos de sMérito
ciC º.2 - oc–isAno
áB onLetivo
isnE – o2016/2017
doíreP º.3
1ºolPeríodo

ouro

293/15
Miguel Soeiro

479/15
Leonor Fernandes

1205/15
Maria Andrade

346/15
Leonor Martins

1005/15
Maria Mendes

1/16
Leonor Valente

110/16
Diogo Santos

179/16
Lídia Zumbi

304/16
Francisco Araújo

333/16
Érica Morgado

339/16
Lana Bugarin

414/16
Alexandre Silva

1015/16
Júlia Casqueiro

1027/16
Mariana Mota

1216/16
Margarida Simões

1521/16
Sofia Baldo

PrAtA
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

ordauQ– 2ª Companhia
Distintivos desMérito
iC º.2 - oc–isá
B onLetivo
isnE – od2016/2017
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288/13
Telmo Costa
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88/12
Afonso Carvalho

349/12
Rafael Costa

538/12
Guilherme Bolas

1203/12
Maria Parreira

1402/12
Inês Mota

177/13
João Mariz

216/13
Henrique Simões

36/14
Lucas Cayolla

39/14
Afonso Oliveira

93/14
Afonso Oliveira

100/14
Dilan Dias

172/14
Isabel Abrantes

478/14
Alexandra Mogas

537/14
Rafael Frade

206/16
Eugénia Kostenko
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396/15
Mariana Machado

210/16
Rodrigo Andrade

214/12
Walter Godinho

422/14
Daniela Marques

1025/14
Matilde Figueiredo

1403/14
Carolina Silva

735/14
David Amaral

2/10
Mariana Baptista

1033/15
Jéssica Inês

543/10
Iuri Silva

87/10
Rafael Branco

22/16
Pedro Jubilado

148/16
Rui Pinho

109/16
Tomás Bessa
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543/10
Mariana Machado

87/10
Rodrigo Andrade

489/15
Diogo Rodrigues
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104/08
Fábio Carvalho

149/09
Joel Salvador

473/14
Tiago Sousa

735/14
David Amaral

195/13
Henrique Figueiredo

4/10
David Barroso

156/15
Daniel Afonso

221/12
André Marques

11/16
Francisco Bossa
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90/16
Alexandre Ramiro

118/16
João Rodrigues

194/16
Pedro Marcos

373/16
Rodrigo Santos
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A Sport Design nasceu com o objectivo de se firmar no mercado e oferecer um conjunto completo
de ideias e soluções em equipamentos desportivos e mobiliário urbano de elevada qualidade.

Para se conseguir alcançar as metas propostas, a Sport Design produz e dispõe dos melhores
equipamentos e parcerias com marcas conceituadas no mercado nacional e internacional,
grantindo assim aos seus clientes um serviço completo e personalizado com qualidade e preço
imbativeís.
Num mundo glabalizado, em constante evolução tecnolócica onde novos produtos e soluções
surgem diariamente e em perfeita sintonia com as necessidades actuais - conforto, qualidade,
segurança, ergonomia - a Sport Design conta com uma equipa formada por profissionais prontos
para auxiliar os seus clientes na escolha adequada do equipament desportivo ou mobiliário
urbano mais eficazes.

A Sport Design procura através do desenvolvimento de novos projetos, desenvolver novos
equipamentos, que levem à total satisfação dos seus clientes, prestando apoio e
aconselhamento permanentes.
Com os seus departamentos bem definidos, gestão, design, produção e montagem, a Sport
Design procura implementar todos os dias um rigoroso sistema de gestão da qualidade.

WWW.SPORT-DESIGN.PT
Estrada da Ribeirinha, 92, Fracção F | 2705-832 Terrugem - Sintra - Portugal | Tel.: (+351) 219 616 137 | Fax: (+351) 219 616 180

Sabre
Vice-campeãs nacionais
Vice-campeã nacional

