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editorial

Caros leitores!
chegámos à reta final. Último esforço. Falta menos de um mês

sendo esta a última vez que escrevo para a revista, eu e os

para seguirmos o nosso caminho. é já com saudade e uma grande

outros finalistas desejamos o maior sucesso a todos os alunos daqui

nostalgia que começamos desde já a recordar tudo aquilo que aqui

para a frente, que dignifiquem a nossa casa e a farda que envergam.

passámos e o quanto crescemos.

nunca se esquecendo da responsabilidade que é ser “pilão”.

celebramos o 106.º aniversário do instituto. 106 anos de história,

queremos também deixar uma mensagem aos futuros alunos

106 anos de tradições, 106 anos a criar cidadãos úteis à pátria. por

que ocuparão o nosso lugar: não deixem o que é ser “pilão” cair em

aqui já várias gerações passaram e cada uma delas à sua maneira

esquecimento. deem continuação ao bom trabalho que conseguimos

deixou a sua marca, era esse um dos nossos objetivos: deixar a nos-

fazer até aqui, estamos num bom caminho, apesar das adversidades

sa marca. Tanto eu como os restantes finalistas pretendíamos sair

que possam surgir, com esforço e empenho conseguirão vencer tudo.

desta “casa tão bela e tão ridente” com a consciência tranquila, isto

apesar do trabalho que toda essa luta possa dar, no final, a recom-

é, pensando que todos os que por aqui já passaram se orgulhariam

pensa será maior e tudo valerá a pena.

daquilo que fizemos ao longo deste último ano.

por fim, quero fazer um especial agradecimento ao 12.º ano.

O balanço de tudo isto é positivo. Mesmo com alguns contratem-

sem vocês, a minha função, enquanto comandante batalhão e do

pos, conseguimos atingir esse objetivo. permanecemos unidos, inte-

restante corpo de graduados, não teria atingido tão bons resultados.

grámos com sucesso os alunos mais novos e transmitimos todos os

Obrigado pela união que conseguimos fomentar nestes últimos anos

nossos valores e tradições de forma correta e digna. dando assim

e pelas inovações que conseguimos introduzir, continuaremos unidos

continuidade ao trabalho daqueles que por aqui já passaram noutros

mesmo fora desta casa.

tempos.

nunca se esqueçam, “querer é poder”!

Frade 12.ºa
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O meu
grande amor
Meu amor,
tens tanto furor.
quando passas por mim,
tudo fica com cor.
quando estás comigo,
sinto um grande estalido.
é o meu coração,
que está com aflição.
quando não estás comigo,
eu sinto-me sozinho.
Fico a pensar
como hei de aguentar!
quando tu partiste,
eu fiquei triste.
Fiquei a chorar
até nunca mais parar.
bernardO Marques, 15/13 ( 8ºb)

A Tal
Tu és aquela estrela, a estrela mais fascinante,
no meio do escuro, és a mais brilhante!
Tu és aquela base, a base da beleza,
és tão bonita que te comparo com a natureza.
Tu, com essas sardas que te ficam a matar,
quando olho para ti, parece que estou a sonhar.
com esses olhos cor de esmeralda,
quando te revejo, até me sai a alma.
Tu és perfeita, parece que foste desenhada.
da minha mente, nunca serás apagada.
com esses teus lábios, lábios tão perfeitos,
no meio de tanta gente fomos nós os eleitos.
Tu és a donzela, a donzela mais bonita,
quando te vejo, o meu coração corre mais rápido do que uma chita.
Tu és tão linda, linda de morrer,
e já não tenho mais palavras para te descrever!
FranciscO palMa FigueiredO gOMes, 64/13 (8ºa)

6 | Querer é Poder | Maio 2017

A fonte do amor

n

uma aldeia, situada a norte de portugal, mais propriamente
na zona de arcos de valdevez, existe uma fonte de água que
toda a população conhece.
essa fonte fornece a população da zona e muitas outras
pessoas ali vão para se abastecerem, devido à fama que aquela água
tem.
como a água é muito fresca, durante o verão, todos os habitantes
das redondezas e muitos turistas que ali vão passar férias passam por
ela e bebem da sua água.
Mas essa fonte não tem só essa importância.
há muitos e longos anos que se diz que aquela fonte tem um mistério. até hoje, ninguém conseguiu provar a sua verdade. Mas diz a lenda que aquela água vinda da fonte, quando bebida por alguém que não
seja daquela região, tem o condão de manter a pessoa lá para sempre.
esta lenda é muito antiga e, ao longo do tempo, foi-se verificando
que as pessoas solteiras que ali beberam água ficaram dependentes
daquela terra pelo amor. isto acontecia porque encontravam aí o seu
companheiro ou companheira e por lá ficavam a viver até ao final das
suas vidas.
por isso, sabendo desta lenda, há pessoas que, ao passarem por
aquela fonte, apenas a visitam e contemplam a sua beleza, mas recusam beber da sua água. isto porque têm receio de que a lenda seja
realmente verdadeira e se concretize. Temem que tenham de ficar a
viver naquele local para o resto das suas vidas. esse receio é por vezes
maior que a compensação de encontrar o amor da sua vida.
O fenómeno das lendas é muito antigo e está disperso por diversas
partes do mundo. alguns acreditam que estas histórias são reais, outros
nem por isso e existe até quem não acredite mesmo.
Mas o que acontece na realidade é que as lendas acabam muitas
vezes por influenciar a vida das pessoas e até algumas decisões que
tomam.
sOFia baldO, 1521/16, 5a
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A Lenda da
Ilha do Pico

A paixão superadora
eu nunca sei
por onde começar...
quando desta história,
começo a falar.
eu sei que muito mal
Me podes ter feito,
Mas mesmo assim
permaneces no meu peito.

h

á muito, muito tempo, uma família de pássaros açores voava
incessantemente, para cá e para lá, sobre as águas, sem
nunca encontrar terra onde pousar e fazer o ninho.
entretanto, o papá açor avistou um grande terreno plano
no meio do oceano. a mamã açor disse:
– ali, nós não podemos fazer o ninho, porque não há árvores.
– espera um pouco – recomendou o papá açor.
lançou-se à água e começou a picar o terreno por baixo até que
ficou com a forma de um pico.
Os filhotes açores disseram:
– podemos fazer o ninho no pico mais alto!
e foi assim que a ilha do pico ganhou a sua forma e o seu nome.
guilherMe gOMes, n.º 114/16, lana bugarin, n.º 339/16,
leOnOr MarTins, n.º 346/16, 5b

Na escola da “Coruja”

e

ra uma vez uma escola chamada “coruja”. havia imensos alunos, eram 3333. a escola todos os meses tinha uma atividade
para os seus alunos e, no último dia de cada período, não havia
aulas. nas férias de verão, havia sempre duas semanas de praia.
durante o dia, eles dedicavam-se ao estudo, ao trabalho, etc. Falavam muito entre eles, eram muito amigos uns dos outros, ajudavam-se, etc. Os alunos atingiam sempre o nível 4 ou 5. Às segundas,
terças e quintas, tinham atividades de complemento curricular (acc).
Às segundas e quintas, havia acc desportiva e, às terças, acc cultural
e todos gostavam disso. estudavam mesmo muito para terem boas
notas. existia um aluno que tinha comportamentos pouco recomendáveis, porque tinha um problema de esquizofrenia. porém, todos o
tentavam ajudar. Mas ninguém conseguia.
Toda a gente gostava bastante dele, apesar de ter aquele tipo de
comportamentos.
e é assim que esta história mostra que não é só por um colega ser
diferente que vamos gostar menos dele.
érica MOrgadO, 333/16, 5.º b

uma história me contam
sobre um feito teu tão ruim,
Mas, quando me deito, pergunto-me:
“Terá mesmo sido assim?”
eu amo-te muito.
e não vou deixar de te amar.
Mesmo sabendo a verdade,
O nosso amor não vai acabar.
a verdade pode ser dura,
difícil de aceitar.
Mas com bondade pura,
Tudo se pode superar.
Tu és único no mundo
e insubstituível.
por isso, amor igual ao teu
é inteiramente impossível.
O nosso amor entre pai e filha
é impossível de igualar,
Tão doce como baunilha,
que até maldades poderá superar.
um dia, hei de saber,
saber uma verdade feia,
Mas mesmo assim
não muda a imagem que de ti tenho.
aconteça o que acontecer,
eu estarei sempre aqui pronta para ajudar,
pois poderás sempre
em mim confiar.
Tu podes não estar aqui...
Mas estás no meu coração.
haverá sempre um lugar para ti,
quer estejas ou não…
Mariana palMa FigueiredO gOMes, 1111/13 (8ºa)
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Vim cuidar
de ti!

AMOR
não é só uma palavra,
é muito mais que isso.
por vezes traz dor,
por vezes traz um sorriso.
porquê tanta dor?
porque estás a chorar?
só te quero dar valor,
não te quero magoar.
Foi esse sorriso
que me fez relembrar
a importância de viver,
a importância de amar.
quando te vejo fico perplexo.
não me tragas dor.
eu não quero só sexo,
quero muito mais: amor.
podia escrever um livro
de histórias contigo,
Mas agora só tenho uma pergunta:
queres casar comigo?
lana bugarin, 5b

Dorme para sonhar,
acorda para realizar
na minha cabeça ecoam sons da cidade
Ouve-se a buzina alertando a chegada ao porto
num mundo obcecado pelo trabalho
pouco é o tempo que resta para
apreciar a natureza que nos rodeia
sinto o cheiro das rosas que não existem
nas pequenas ruelas da cidade
O calor ofuscante persegue-nos
como a rotina que nos consome
a aventura inexistente que em tempos
Fez sonhar e sofrer os nossos heróis lusitanos
que por mares nunca dantes navegados
permitiram os sonhos tornarem-se realidade
deus quer, o homem sonha, a obra faz-se.
(TexTO sensaciOnisTa inspiradO eM cesáriO verde e
realizadO pOr alunOs dO 11º a: Mariana bapTisTa 2/10;
rOdrigO sanTOs 3/15; bernardO Ferreira 62/15; daniel
aFOnsO 156/15; daniel ribeirO 316/14; iÚri silva 543/10)
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g

ostava que soubesses que a partir de hoje darei o litro para
te ver feliz. serei o teu suporte, apoio e companheiro nesta caminhada em que entraste e possivelmente te possas
sentir meio perdido. podes contar comigo para o que seja e
espero que também eu possa contar com o teu apoio em tudo o que
possa vir nesta maré, pois em ti vejo um marinheiro que preciso na
minha embarcaçao.
em ti vejo espírito guerreiro e esse teu espiríto é contagiante.
quero ser para ti o que tu és para mim, um apoio e motivação, um
amigo sincero. Os dias não são tão cinzentos e entediantes desde que
tenha o teu humor, a tua audácia ou a tua dúvida.
há quatro anos atrás, achava que estava aqui em vão, hoje percebo que aprendemos para ensinar e espero ter-te ensinado o suficiente para que vejas que sozinho chegas lá, mas com um verdadeiro
amigo chegas muito mais depressa. eu tive os meus camaradas ao
longo desta estrada e tu foste o último a fazer parte desta grande
caminhada.
não sabia ser capaz de ter tanto amor e carinho dentro de mim,
para os quatro fragmentos da minha felicidade, os meus quatro afilhados, os meus quatro irmãos.
vim cuidar de vocês.

JOrge cOsTa, 82/12, 12b

notas soltas

Sec. XXI

P’ra Ti

o

teu sorriso é para mim o que a ambrósia é para os deuses
gregos, o que é a moda para os italianos, a paixão para
os franceses. O teu sorriso é a minha primeira lembrança
matinal, a força que me faz levantar, meio ensonado, da
cama e dirigir-me aos lavabos.
a tua alegria é para mim o que a Monalisa foi para leonardo da
vinci. Tu és a razão do meu existir, ou, pelo menos, o motivo de ainda
me agarrar à esperança de que o amanhã virá e será melhor que o
hoje, tu és a minha felicidade.
Olhando para cada curva da tua face, perdendo-me nesse teu
olhar, apercebo-me que ainda está lá o brilho que me transmite paz
e conforto. razão das minhas poesias, escrita utópica e sorriso alegre.
nunca me senti tão perdido e achado, mesmo sabendo que me
encontro a teu lado, descubro pedaços do meu coração e alma em
cada caminhada nossa.
para ti.
JOrge cOsTa, 82/12, 12b

s

omos os rebentos desta nova geração, induzida ao consumo
de bens materiais, fúteis e desnecessários, sempre disponível a idolatrar ilustres construções de perfeição geradas pelo
dinheiro e poder.
numa sociedade onde temos sempre os olhos sobre os nossos
corpos e atitudes, eu encontro-me fisicamente predisposto a ser alvo
das interpretações da multidão. assim me exponho ao público, andamos mais no “i gadget” procurando aproximação de quem está
distante, acabando por afastar quem de nós está próximo.
sinto que a sociedade se encontra agora mais recetiva a receber
imagem e não conteúdo, mais facilmente nos expomos, mais dificilmente partilhamos sentimentos. quem quer saber de ideais e pensamentos, lamentos e sofrimentos? esquecemos o conteúdo e ficamos
pela imagem. com tantas aplicações e notificações é difícil de nos
concentrarmos e chegarmos até ao fundo da questão. somos capazes
de partilhar o superficial de algo raro e único, mas jamais expor o
profundo, seja este positivo ou negativo, raro, ou vulgar.
se eu estiver mal, meto uma capa opaca; afinal, quem se vai
importar de observar o invisível no meu olhar?
82/12 JOrge cOsTa

Maio 2017 | Querer é Poder | 9

notas soltas

O que será o amor?

o

amor é aquilo que nos move. é aquilo que nos leva a cometer
loucuras por alguém, que por vezes até nos faz sentir ridículo/a do tanto que gostamos de uma pessoa. é o que nos faz
querer sempre ser pessoas melhores, não só por nossa causa,
mas também por causa de quem gostamos.
é graças ao amor que encontramos alguém que nos completa, que
nos acrescenta aquilo que nos faltava. por exemplo, se formos seres demasiado racionais, o amor traz aquela emoção, aquela irracionalidade
que até faz com que nos sintamos mais livres.
sabemos que amamos alguém quando o nosso humor difere consoante a forma como estamos com essa pessoa. amar alguém é quando
começamos a sentir-nos vulneráveis e não conseguimos fazer nada para
mudar isso.
amar é cuidar do outro, é querer o bem do outro como se fosse o
nosso próprio bem. é preocuparmo-nos com o outro, é cedermos, por
muito que nos custe. O amor leva-nos a gostar de coisas que nunca pensámos gostar, leva-nos a sítios que nunca pensámos ir e leva-nos a sentir
coisas que nem nós mesmo antes acreditávamos ser possível sentir.

Liberdade

daniela Marques, 422/14, 12ºb

A liberdade e
os seus limites

a

salazar impôs a ditadura;
74, o ano em que tudo mudou,
fez a sua sepultura,
com a revolução que provocou.

liberdade é um conceito muito abstrato. ninguém é totalmente livre a partir do momento em que se encontra integrado na sociedade. a pressão desta faz com que muitas
vezes as nossas ações não sejam coerentes com as nossas

agora só temos a agradecer
pela nossa liberdade
e fazer esquecer
toda aquela crueldade.

vontades.
nascemos livres, cheios de sonhos e vontades podemos ter a coragem de seguir tudo isto, mas muitas vezes o que nos falta é mesmo
a coragem para sermos livres. vivemos acorrentados à pressão que a
nossa família nos faz para seguirmos o que supostamente eles acham
ser o melhor para nós, não nos dando sequer a liberdade de tentar
ser aquilo que nós quisermos. dependemos muitas vezes do dinheiro,
do valor do dinheiro. quantas pessoas já não deixaram de fazer aquilo
que realmente gostavam porque o politicamente correto é ter um
emprego que lhes dê estabilidade?
livre é aquele que tem a coragem de ser ousado, de arriscar, de ir
contra aquilo que a sociedade lhe impõe. ser livre não é apenas dizer
tudo aquilo que se pensa e que se sabe que é importante. ser livre é
fazer aquilo de que gostamos e que queremos de forma a sentirmo-nos realizados e felizes.
no entanto, claro que para tudo isto existe um limite, a nossa liberdade pode não ter limites desde que não interfira com a liberdade
do outro. ser livre também é respeitar a vontade do outro.

Foram os capitães de abril:
capitão Maia temos que realçar
que nos puseram neste carril
que não foi fácil de alcançar.
agora temos liberdade de expressão
e antes tínhamos censura
até se ia para a prisão;
que maldita ditadura!
estamos e vamos aproveitar
cada um à sua maneira,
estive aqui a pensar:
muito obrigado, cadeira !
pereira, 267/14, 12a1
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é o amor que nos faz ir mais além, que nos dá experiência para
futuras experiências.
só existe um senão no amor: quando não é correspondido é tudo
menos bonito.

daniela Marques, 422/14, 12b

notas soltas

Crise real ou aparente?

n

unca estiveste tão bem como estás nos dias de hoje! refiro-me ao círculo dos países desenvolvidos. pouco nos falta.
Fome, não há; bens essenciais garantidos, as casas têm
todas água canalizada, potável e quente; não precisas de
plantar batatas, vais ao supermercado e compras; eletricidade, para
além de iluminar países inteiros, permite que ligues o teu computador
à corrente elétrica e tenhas a internet na ponta dos dedos; internet, a
terceira maior revolução do homem depois da agricultura na Mesopotâmia e da revolução industrial, deu-nos a oportunidade de partilhar e
ter acesso a toda a informação do mundo em breves segundos, sem
teres de sair de casa e ir à biblioteca procurar por ela em milhares
de livros, por centenas de páginas. em vez disso, podes-te limitar ao
google, um motor de busca, que tal como indica “busca” informação
através de palavras-chave e algoritmos desenvolvidos para te facilitar
a vida. educação, mesmo os mais desfavorecidos usufruem desse direito que lhes é garantido pelo direito internacional, ferramenta impulsionadora de tudo o resto. segurança, nunca estivemos mais seguros
do que nos dias de hoje, isso é certo; no entanto, isto é um tema
que muitas vezes choca de frente com a liberdade, comprometendo-a.
liberdade, temo-la de facto, não digo como nunca antes, pois este
direito é frequentemente manipulado a favor de quem nos governa
para fins económicos, governamentais ou, como dito há pouco, de segurança. se ainda alguém tinha dúvidas, snowden esclareceu-as. Mas
sim, é nossa e reivindicada como tal no direito constitucional e universal; portanto, podemos dizer que estamos melhor que os nossos antepassados, oprimidos por ditaduras, guerras, impérios e outros males.
com todos estes direitos dados como garantidos; com a imensa variedade de oferta, dos mais diversos setores comerciais; seguramente que, com faculdades intelectuais, conseguimos ter
poder de compra através de empregos, os quais
estão supervisionados por organizações responsáveis pelo cumprimento dos direitos
do trabalhador e, assim, de acordo com
as tais faculdades, viver ao nível que as
mesmas, aliadas ao trabalho, permitem.

com tudo isto que conquistámos, sentimo-nos insatisfeitos, insaciados, revoltados com a crise. Mas que crise!? crise é fome, é solidão,
é não ter abrigo. não é não ter dinheiro para comprar um carro, pois
há transportes públicos. crise moral e crise de consciência, essa é a
que tem afetado todos os dias jovens sírios na grécia, que se veem
obrigados a vender o seu corpo como forma de obterem alimento.
acho que estamos tão preocupados com a próxima novidade, com
o aparecer na fotografia, e tão preenchidos com notificações, feed’s,
pedidos de amizade e hashtags, que nos esquecemos do Mundo à
nossa volta, do essencial, do que já passámos, e pior, deixamos de
refletir e pensar por nós, esquecemo-nos da história, porque há sempre alguma aplicação a desviar-nos a atenção, ou o lifestyle de uma
pobre mente mais interessante. insatisfação não é um sentimento
sempre mau, se não fosse por ela tínhamos estagnado no tempo,
não evoluíamos. é uma característica humana. Mas neste caso é vergonhoso senti-la por coisas tão supérfluas, sabendo que, no mesmo
planeta que o nosso, há pessoas a viver do que a natureza lhes dá,
outras que passam fome por causa de governos corruptos ou mesmo
pobres, outras ainda que são exploradas e mesmo escravizadas. Os
países desenvolvidos chamam a estes “países do Terceiro Mundo”!
como assim!? eu só vejo um mundo. irónico é que os que se dizem
desenvolvidos subjuguem estas minorias, explorando-as, para que
nós, em “crise”, nos sintamos satisfeitos, com telemóveis, roupas de
marca e todos sabemos o resto.
O materialismo é a nossa ambição, governa-nos, o trabalho e
as atividades extralaborais ocupam-nos, os media manipulam-nos, o
nosso ego é virtual, e se tudo isto são factos, será que somos verdadeiramente livres?
FábiO carvalhO, 104/08, 12ºb
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Um rapaz
chamado Luís…

Uma viagem
para mais
tarde recordar

e

ram seis da manhã, o meu despertador tocou. desta vez não foi
para me acordar. eu já estava bem acordado, cheio de vontade
de me levantar. só não o tinha feito ainda porque era muito
cedo. Mas a ansiedade era muita, quase não tinha dormido.
nesse dia, ia viajar, partia para aquela viagem que há muito tempo
esperava.
depois de tomar o meu duche, vesti a roupa que tinha comprado
de propósito para aquele dia. lá fui eu ter com a minha turma que me
esperava. Todos estavam ansiosos como eu por partirmos em direção
ao nosso destino.
quando entrámos no autocarro, a festa começou. cantou-se e foi
uma animação todo o caminho. até pareceu mais curto! por fim, chegámos ao nosso destino. e que coisas bonitas estavam à nossa espera!
Foi das viagens que eu mais gostei. não fui a nenhuma ilha paradisíaca, nem à disney, mas sim a uma reserva natural: o badoca
park. Trata-se de um parque com animais e a sua maior preocupação
é o bem-estar animal. esta empresa/instituição tem como objetivo a
conservação e preservação das espécies em vias de extinção, como é o
caso das girafas e dos órix.

e

ra uma vez um rapaz chamado luís que era mau para os seus
colegas: batia-lhes, ofendia-os, tratava-os como se fossem
seus escravos e, se eles não fizessem o que ele pretendia,
espancava-os.
luís vivia com a sua mãe, que ganhava a vida roubando. O seu
pai já tinha falecido. andava numa escola pública, na qual já tinha
sido repreendido porque era violento em relação aos outros alunos.
só não andava num colégio particular porque não queria. Tinha
tudo quanto queria, porque a sua mãe, embora tivesse de partilhar
com a sua quadrilha o que roubava, ficava com parte significativa
para si. na escola, ele já tinha sido suspenso, já tinha chumbado
uma vez no terceiro ano e, agora, estava quase a ser suspenso
novamente.
luís tinha uma irmã que era boa aluna. chamava-se Mónica.
um dia, chegou a casa e a sua irmã Mónica, que tinha oito anos,
três a menos do que ele, teve uma conversa que o comoveu e que
fez com que ele, no dia seguinte, fosse ter com cada um dos seus
colegas e lhes desse um pedaço de chocolate.
Teve sorte por todos os seus colegas o terem desculpado. Mostraram-lhe, com o seu exemplo, como se deve ser solidário. passado
um mês, deram-lhe uma camisola a dizer amigo solidário.

pude tocar-lhes e estar perto deles o quanto me era possível.
acompanhado por um tratador, conheci mais sobre estes enigmáticos
animais, participei ativamente numa sessão de alimentação e interagi
com eles. O que eu mais gostei foi quando lhes fiz festas, muitos retribuíram com sons que indicavam felicidade. Mexer na terra, sujar as
mãos, era tudo fantástico para mim.
porém, tudo o que é bom acaba depressa e esse dia passou bem
rápido, lá regressámos a casa, cansados mas cheios de boas recordações e muito felizes.

vicenTe pires, 51/15, 6ºb

gOnçalO paixãO 277/16 – 10º c
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Projeto Barretuna

a

pap é uma prova de aptidão profissional que visa demonstrar os nossos conhecimentos técnicos adquiridos
ao longo dos três anos do curso profissional, nomeadamente, das disciplinas técnicas.
no curso Técnico de gestão esta prova consiste na elaboração de
um plano de negócio, com vista à concretização ou não, de uma determinada ideia.
excecionalmente, esta prova vai ser executada por três alunos que
logo no 1º ano idealizaram o projeto BarretunaDesign, Lda.
este projeto tinha como principal objetivo não só demonstrar os
nossos conhecimentos, mas também desenvolver o nosso espírito empreendedor, ou seja, mais que idealizar o projeto, era pô-lo em prática.
aliado à nossa vontade de deixar uma marca no instituto, o nosso
principal objetivo é a angariação de fundos para fins culturais e desportivos do ipe.
lembrámo-nos que poderíamos recorrer à venda de t-shirts alusivas ao ipe, pois desta maneira chegaríamos a toda a comunidade
pilónica, que desde cedo pretendíamos que fosse o nosso público-alvo.

munidade do ipe sentiriam orgulho em utilizar uma t-shirt que fizesse
referência ao instituto.
venderíamos o nosso produto a um valor baseado no preço de
custo, na qualidade do produto e na recetividade por parte do nosso
público-alvo.
com base na aderência do público aos inquéritos do estudo de mercado, conseguimos ter mais ou menos a noção da quantidade ideal, permitindo-nos isso ter noção do financiamento inicial que precisaríamos.
a aderência da comunidade pilónica neste projeto é muito importante, pois é o nosso público-alvo desde que o projeto se tornou
académico.
acordámos fazer dois em um, angariarmos dinheiro para a viagem
de finalistas, para fins desportivos e culturais do ipe, e ainda apresentar como projeto da prova de aptidão profissional (pap) e provar
que, com trabalho de equipa e os conhecimentos adquiridos durante o
curso profissional técnico de gestão, podemos criar uma microempresa
bem-sucedida.

Panorâmica técnica
para iniciar o projeto foi necessário testar o nosso espírito empreendedor e a viabilidade do produto, sendo assim foi necessário
responder às seguintes questões:
• Temos perfil de empreendedores?
• Qual é o nosso público-alvo?
• O nosso público-alvo necessita daquilo que temos para oferecer?
• Como poderíamos fazer a diferença?
• A que preço iríamos vender o nosso produto?
• Qual o financiamento inicial de que iríamos precisar?
• Qual a função de cada um dos sócios que fazem parte da empresa?
• Qual o capital social que a minha empresa deverá ter?

na primeira fase do nosso projeto desenvolvemos as seguintes atividades:
1. elaboração do estudo de mercado;
2. Obtenção do capital inicial;
3. contacto com fornecedores;
4. processo de encomenda:
5. venda de t-shirts.
durante o resto do nosso projeto iremos proceder às seguintes fases:

para iniciar este projeto tivemos de descobrir a opinião da comunidade pilónica, através de um estudo de mercado elaborado por nós.
quanto à necessidade do nosso produto, nós descobrimos um
pequeno nicho de mercado neste ramo de negócio, pois somos da
opinião de que tal como as pessoas gostam de utilizar camisolas do
seu clube de futebol favorito, gostariam de vestir uma t-shirt feita pelo
projeto Barretuna, porque temos também de encarar o ipe como uma
equipa, como um todo, e garantidamente muitos integrantes da co-

1. elaboração de um novo estudo de mercado;
2. análise do estudo de mercado;
3. nova edição de t-shirts;
4. contacto com diversos fornecedores;
5. legalização da empresa;
6. Formalização protocolar de todos os acordos realizados.
7. análise financeira.
TrabalhO realizadO nO relaTóriO preliMinar da pap dO
cursO prOFissiOnal TécnicO de gesTãO da aluna daniela
Marques,422/14, e dO alunO WalTer gOdinhO, 214/12, dO 12b
FábiO carvalhO, 104/08, 12ºb
Maio 2017 | Querer é Poder | 13

notas soltas

No dia 20 de fevereiro os alunos do 11º ano assistiram, no auditório da segunda secção do
IPE, à visualização do filme Os Maias de João Botelho. Foi lançado um desafio aos discentesa apreciação crítica do que viram, ouviram e sentiram. Apresentamos dois exemplos.

o

filme “Os Maias” realizado por
João botelho em 2014 é baseado na obra “Os Maias” do escritor português eça de queirós. O
filme, obviamente, não é idêntico à obra
mas contem grande parte dos capítulos,
mesmo que alguns estejam “compactos”.
esta fita teve duas versões: uma, de hora
e meia e outra, de três horas (dedicada
especialmente às escolas).
Observando este filme detalhadamente, vemos que o realizador fez uma
abordagem engraçada para apresentar os
temas e torná-lo mais dinâmico. algumas dessas abordagens foram
por exemplo: apresentar a história antes do nascimento de carlos a
preto e branco e passar algum discurso do narrador para as falas das
personagens. em relação aos atores penso que interpretaram bem o
período do século xix, desde o guarda-roupa com roupas de época,
até à postura das personagens (neste caso representantes da alta sociedade lisboeta).
como sabemos nada é perfeito, e este filme não é exceção, há
partes que deixam um pouco a desejar. apesar da banda sonora ser
boa, há alguns momentos onde o filme parecia parado porque não
tinha som de fundo. Outro aspeto que quase todos repararam é que
os cenários eram pinturas do pintor João queiroz, apesar de ser uma
ideia criativa e artística, não é tão apelativa quanto ao efeito daquelas
digitalizadas que estamos habituados a ver no grande ecrã.
em geral, a ação do filme não foi muito difícil de compreender,
apesar do português da época e dos empréstimos da língua francesa,
mesmo para aqueles que nunca leram a história.
há algumas partes engraçadas, logo recomendo a visualização do
filme, isto se tiverem interesse num romance do século xix.
anTóniO pereira, nº 17/14 dO 11ºc

“o

s Maias”, de João botelho, é um filme bom e interessante,
com alguns aspetos positivos que aqui faço reparo. acho correto o facto de “Os Maias” serem uma obra de leitura obrigatória no 11º ano, porque há muitos jovens que desconhecem
muitos dos grandes autores que “fizeram” literariamente este nosso
portugal, por isso surgir um filme adaptado da obra eciana é de louvar.
no entanto, nota-se na visualização, que na maior parte do filme,
os cenários não são reais, logo é um filme que não requer muita tecnologia, é algo simples. sei que contou com os apoios da câmara Municipal de lisboa e do banco Montepio e que houve um corte ou falha de
financiamento. um aspeto que me despertou grande interesse foi esse
mesmo, como fazer um bom filme com um orçamento reduzido, em
vez de terem ido filmar ao douro, em palacetes antigos ou no chiado,
fizeram “apenas” cenários não reais, ou seja, representações plásticas
de 17 exteriores da cidade de lisboa do século xix, da autoria do pintor
João queiroz.
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quanto à qualidade e ao desempenho dos atores, gostei principalmente do de pedro inês no papel de João da ega; encarna bem a personagem, tendo gestos, expressões faciais e tons de voz que desperta
interesse especial ao espectador, não podendo também esquecer o
seu esplêndido humor. carlos de Maia, interpretado por graciano dias,
também se empenha bastante bem no seu papel, a sua caracterização
foi muito bem pensada. a condessa de gouvarinho foi interpretada pela
bela atriz Maria João pinho mas tive pena que estivesse pouco presente
ao longo do filme, o mesmo sentimento para afonso da Maia encarnado pelo excelente ator João perry.
escrevendo estas considerações até parece que o filme foi ‘fraco’,
mas pelo contrário, foi um bom filme, quase “gémeo” do livro, no que
diz respeito às falas e expressões, porém acho que teve algumas cenas
desnecessariamente extensas. portanto quem vê o filme, fica a saber
bem do que é que trata o livro.
pedrO pereira nº452/14 dO 11ºb

f

alar dos escritores da segunda metade do século xix e
não estudar o “poeta- pintor” cesário verde seria uma
falha grave e quase imperdoável.
por isso, no módulo oito, para além
do estudo de Os Maias de eça de
queirós, abordamos a poesia cesariana e percebemos que “para exprimir este mundo, até então realmente desconhecido da poesia (…)
- este novo mundo que completa o de eça à luz de um radicalismo
plebeu que o romancista não sentia -, cesário renovou completamente
a estilística tradicional da nossa poesia.” nas palavras de antónio José
saraiva , no dicionário da literatura portuguesa.
O repto lançado, desta vez, aos alunos do 11º ano das turmas b e
c foi resumir um excerto do texto “um poeta da cidade” de antónio
valdemar, in diário de notícias de 19 de junho de 2003. regista-se,
aqui, o melhor trabalho.
O poeta cesário verde nasceu e morreu em lisboa. Faleceu apenas com trinta e um anos, devido à fatalidade da tuberculose, doença
bastante comum naquela altura. um ano após a sua morte, o amigo
silva pinto compilou em livro quase todos os seus poemas, publicados
em jornais e revistas, dando-lhe o nome de “O livro de cesário verde.”
O poeta de lisboa conhecia a sua cidade como a palma da sua
mão, desde as ruas, aos becos e praças. destacou-se pela forma como
pormenorizava tudo aquilo que escrevia, como as casas, as gentes,
os transportes... perpetuou nos seus versos as descrições dos velhos
bairros de lisboa, não faltando a atmosfera que o envolvia, bem como
as paisagens lisboetas. Transmitiu as suas emoções através dos cinco
sentidos.
a dimensão da sua obra só foi destacada no século xx, sendo comparada a Fernando pessoa, entre outros poetas.
pedrO Jesus nº 397/11, 11ºc
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Parede
A minha vila

P

arede tem estatuto de vila.

brasão
• Armas – azul com um Sol de ouro
em chefe, uma vigia da costa seiscentista de prata e uma parede antiga; denotando ruína de prata
à dextra, sobre uns rochedos de negro, saintes de
um ondado de cinco faixas, três de prata e duas de
azul. coroa mural de três torres em prata.
• Bandeira – amarela (ouro), por debaixo das
armas um liste de azul com os dizeres em letras maiúsculas “Freguesia da parede”.
• Cordões e borlas – amarelo e azul
• Haste e lança – douradas
Foi uma freguesia portuguesa integrada no concelho de cascais,
no distrito de lisboa e na antiga província da estremadura.
pertence à comarca (tribunal) de cascais e à diocese e região
militar de lisboa.
esta vila tem uma área de 3,6 km², distando 6,5 km da sede do
concelho e 12 km de lisboa.
Fez parte da freguesia de são domingos de rana até 1953. desde essa data é autonomizada enquanto circunscrição administrativa,
integrando parte dos lugares de buzano, Junqueiro, Madorna, Murtal,
penedo e rebelva. Os seus limites foram estabelecidos pelo decreto
-lei n.º 39208 de 14 de maio de 1953.
Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa
nacional, tendo sido agregada à freguesia de carcavelos, para formar

uma nova freguesia denominada união das Freguesias de carcavelos
e parede com a sede em carcavelos.
a sua grande atração são as praias, com um clima excecionalmente rico em iodo, são ideais para quem tem problemas de ossos e
procura tratamento.
a praia da parede é uma praia de pequenas dimensões, cuja área
foi muito cortada nos anos 40 pela estrada Marginal, que passa mesmo em cima. as esplanadas e a sua posição resguardada dos ventos
são o seu principal atrativo.
as águas da praia da parede, tal como da praia que existia em

frente ao vizinho sanatório de santana e que foi eliminada pela Marginal, gozam de boa reputação no que respeita aos efeitos benéficos
do iodo nos ossos.
a praia é servida por três passagens pedonais sob a estrada e por
dois parques de estacionamento, um antes de chegar aos semáforos
da parede, no sentido cascais-lisboa; outro junto aos próprios semáforos da estrada Marginal.
Mesmo ao lado, é possível desfrutar dos prazeres do sol português na praia das avencas.
Trabalho realizado no âmbito da disciplina de área de integração
do 10º ano
bessa, n.º 109/16

Maio 2017 | Querer é Poder | 15

notas soltas

Quadras soltas…
à maneira popular…
dizem que um beijo na boca
é um pecado horroroso
Meu deus, porque fizeste
um pecado tão gostoso?
saMuel sOusa 269/14 – 10º c
duvida da luz das estrelas
e também do seu calor
duvida até da verdade
Mas confia no amor
raquel MarTins 1525/15 – 10º c
bastou-me olhar para ti
para no teu sorriso me perder
a bebermos juntos um ice Tea
durante o amanhecer
rOdrigO andrade 2010/16 - 10º c
O amor é o melhor de nós
ele dá-nos aquela voz
que nos permite viver
sem nada temer
TOMás bessa 109/16 - 10º c
quando estou sozinho
não te consigo ver
Mas quando te vejo
O meu coração começa a arder

Q

uando falamos neste assunto de ter uma irmã gémea,
lembro-me logo de uma coisa que eu não compreendo — o facto de a maioria das pessoas achar muito
engraçado ver duas gémeas vestidas de igual. circulam na minha cabeça duas perguntas sobre isto: é por estarem
vestidas de igual que são gémeas? Ou é obrigatório as gémeas
vestirem-se de igual? eu percebo, é sempre agradável de se
ver, mas será que é obrigatório? não é por estarem vestidas de
igual que são gémeas. Falo por experiência própria quando digo
que não é por não nos vestirmos de igual que eu e a minha
irmã gémea nos damos mal.
é bom ser gémea. Às vezes temos as nossas discussões,
mas todos os irmãos têm, não é verdade? admito que, se calhar, a minha vida não seria a mesma se ela não existisse. é
bom acordar todos os dias e sentir-me segura, sentir que se
algo correr mal ela vai estar lá para me apoiar. sei que ela faria
tudo para me ver feliz. Ficar-lhe-ei eternamente grata por isso.
não consigo descrever qual é a sensação de ter uma irmã
gémea. é algo inexplicável. algo que só quem é gémea entende. Às vezes gostava de ser filha única, assim teria alguma
facilidade em ter mais bens materiais, mas depois lembro-me
de que, se calhar, trocava todas as minhas coisas para estar com
ela e ter uma irmã.
como tudo na vida, existem coisas boas e más. gosto de me
focar nas coisas boas e, neste caso, a parte boa é que tenho
uma companhia para tudo na vida. é por isso que eu gosto muito de ter uma irmã gémea.
Margarida ilharcO nº 560/15 dO 9ºa

luís FerrãO 99/16 – 10º c
no amor
não se guarda rancor
a paixão
sente-se com o coração
diOgO MarcelinO 378/13 – 10º c
se amar é pecado
então eu sou pecador
eu não quero ser amado
porque é bastante assustador
eMa silva 1097/15 – 10º b
Meu amor, minha vida
eu nunca te vou deixar
és a musa que me enche a alma
e por quem eu vou sempre lutar
alexandre raMirO 90/16 – 10º b
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Como é
ser gémea?
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O Gato e o Cão

Quadras soltas…
à maneira popular…
nunca eu amei alguém
como te amo a ti
por isso sei que a ninguém
tu vais amar como a mim
daniela gaFencu 1125/16 – 10º b
estava nas nuvens
de repente acordei
era a tua voz
por quem me apaixonei
vascO Fernandes 356/13 – 10º b
lembrava-me a aventura
a bonança e a tempestade
namoros, tempos de loucura
e muita cumplicidade
JOãO rOdrigues 118/12 – 10º b
a amizade nunca se esquece
é o sentimento mais forte
que a gente conhece
até à nossa morte

e

ra uma vez um gato que se chamava Kimba. ele era feliz, pois
vivia com a sua família de gatos e com os donos.
um dia, Kimba quis ir à rua, mas o seu dono disse:
— não, Kimba. a rua é perigosa.
então, tentou ir para o quintal e o seu pai bunga também não o
deixou. amuado, foi para a sua casota de dormir, deixando-se ficar
lá até ser noite.
Kimba tinha aquela ideia: ir para o quintal à noite. porém, tinha de
passar pelo pai e pelo quarto dos donos… não era fácil!
nessa noite, começou a caminhar, lentamente… ao passar pelo
seu pai, pisou um ratinho de borracha. Felizmente, o seu pai não
acordou. depois de algum tempo, passou pelo quarto dos donos e,
finalmente, estava em frente da porta do quintal. ao sair, assustou-se
com um cão que vinha de fora da cerca:
— rrrrrrrrr…. au! — disse o cão.
— shshsh… afasta-te! — respondeu Kimba, arranhando-o.
— au! au! Mmm…
— ah! desculpa, eu pensava que me querias morder.
— não, eu não sou assim, eu queria brincar.
— ah. que bom!
Os dois novos amigos brincaram até ao dia seguinte.
de manhã, os pais e os donos viram o Kimba a dormir com um
cão ao lado. Tiveram a ideia de o adotar e o gato e o cão viveram
felizes para sempre.
alice sOares, 241/14, 7b

pedrO MarcOs 194/16 – 10º b
agora mais uma vez
O carnaval está a acabar
Falta só mais um mês
para a páscoa começar
brunO nunes 13/11 – 10º c
um local que se chama escola
nele pode-se brincar
Mas neste caso pego na sacola
e vou, mas é estudar
JOãO rOdrigues 283/16 – 10º c
hoje, aqui no pilão
Falei com o meu amigão
se hoje não fosse às aulas
na quarta não fazia as malas
gOnçalO paixãO 277/16 – 10º c
são planos e sonhos
idealizados num segundo
e para os concretizar
eu daria a volta ao mundo
vanessa Maia 521/16 – 10º b
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Faz ano e meio

f

az ano e meio que pelo teu choro me apaixonei. O calor das
tuas palavras derreteu o gelo do meu coração e o apertado
abraço que me deste fez com que tivesse a certeza de que não
podia deixar a chama apagar. não te deixes aborrecer por estas
frases lamechas porque tudo o resto em ti é irritante, irrelevante. O
som da tua voz faz vibrar a dor que a minha alma carrega, perturba-me o pensamento e, mesmo assim, não consigo deixar de te responder, de dizer bom dia ou de arranjar motivos para te falar. costuma
dizer-se que ou se ama, ou se odeia… eu odeio amar-te. e tentei de
tudo para apenas manter o odiar no meu coração. chamei-te “ladrão”
por me roubares tempo de sono e gastares a minha paciência; “idiota”
pelas tuas estúpidas ideias que estupidamente fazem grande sentido;
mas, entretanto, e quando dou por mim, já só digo bem de ti; “mágico”, pois o meu olhar jamais consegue desviar-se do teu; “inteligente”,
porque consegues corrigir os meus erros sem que eu me aperceba que
é uma crítica, mudas-me. Talvez tenha medo de me perder num dos
teus truques de magia, de soltar gargalhadas em horas não oportunas
ou de que me roubes todo o tempo e pensamento.
dia catorze de fevereiro foi um bom dia para olhar para a caixa
que o meu coração é e reparar em todas as cartas que escrevi e ainda
se encontram por enviar. Foi um dia em que não pude deixar que
me afetasse a falta de afeto, do teu. defendo uma teoria que diz que
controlar a mente é mais difícil que o coração, porque o que sinto por
ti permanece eternamente no infinito e isso para mim é suficiente. O
que não consigo deixar passar são os pesadelos em que me apareces
diferente, sem esse mútuo sentimento. então, decidi criar uma frase
para definir isso que me acontece: “estúpida mente que não mente”.
O que mais desejo é que esta não seja mais uma carta empacotada no meio da minha mente, mas sim que represente o que por ti
sinto eternamente.
carOlina silva, 1403/14, 12.º anO

i

O amor

e

xistem vários significados para a palavra “amor”. segundo camões, “amor é fogo que arde sem se ver”. para mim, amar
uma pessoa significa querer envelhecer com ela, acreditar
nela, dividir sonhos, receber, entregar, perdoar, compreender,
aceitar.
amar é querer estar juntinho a quem amamos. se estivermos
separados, devemos sentir-nos unidos pelo pensamento, pelos objetivos, pelos mesmos desejos, porque o verdadeiro amor é aquele que
“o vento não leva e que a distância não separa”.
amar é admirar com o coração, é cuidar um do outro mesmo
quando estamos zangados. amar é sentir na felicidade do outro a
própria felicidade, é uma incrível vontade de partilhar a vida e cuidar
do outro.
amor não são só beijos. Temos de compreender que algumas escolhas mudam as nossas vidas completamente. as decisões quanto ao
amor são muito complicadas. chegamos ao ponto de ter de escolher
e, muitas vezes, no final, escolhemos o que na realidade é pior. Tantas
situações complicadas, tantas decisões para serem tomadas, tantos
seres humanos que são pessoas como deve ser, com bons valores,
personalidades excelentes, e que são deixadas para trás por causa de
uma decisão mal pensada. amar não é aceitar tudo. aliás, onde tudo é
aceite, desconfio que há falta de amor. acho que dificilmente alguém
descobrirá o que é o real sentimento do amor pleno. Mas cabe a cada
um saber o que sente e como pinta o amor na sua tela.
quando tu percebes que, cada dia que passa, o teu amor pela
outra pessoa cresce um pouco mais, então estás no caminho da felicidade. cada dia que nasce, o teu amor pela outra pessoa tem que
ficar mais forte, só assim sabes que a amas. Os apaixonados não se
apaixonam pelo físico da pessoa, mas sim por aquilo que a pessoa é:
pelo seu sorriso, pela maneira como ela te deixa sem palavras.
carOlina silva, 1403/14, 12.º anO

O grande guerreiro da Rússia

liá Muromits é um dos mais famosos e valentes guerreiros da
antiga rússia.
dizem que o bisavô dele não acreditava em deus e que tinha
queimado ou partido a cruz. desde aquele dia, uma maldição
caiu sobre a sua família: todos os meninos que nela nasciam eram
deficientes e estavam incapacitados de andar.
quando iliá nasceu, também era deficiente. porém, era perseverante e, por isso, nunca desistiu. sempre se manteve trabalhador
e sempre se esforçou por realizar o seu sonho: andar. no entanto, o
problema persistia. então, ele acabou por aceitar a sua doença e direcionar a sua atenção para outro objetivo: ajudar as pessoas naquilo
que pudesse.
Toda a gente o conhecia como uma pessoa bondosa, inteligente,
sábia e amiga do próximo.
quando fez trinta e três anos (a idade com que Jesus foi crucificado), aconteceu um milagre: curou-se repentinamente da doença e
passou a conseguir andar.
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depois disso, tornou-se um valente e sábio guerreiro.
dizem que foi a bondade e a fé em deus que desfez a terrível
maldição.
cáTia dMyTriyeva, n.º 384/16, 5.º a
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Amadora

a

amadora conta com 175 136 habitantes, sendo a quarta cidade mais
populosa em portugal. é sede de
um dos mais pequenos municípios
do país, com apenas 23,79 km2, mas é o mais
densamente povoado, estando subdividido em
6 freguesias. O município é limitado a nordeste
pelo de Odivelas, a sueste por lisboa, a sul e
oeste por Oeiras e a oeste e norte por sintra.
a amadora constituiu-se em torno do lugar da porcalhota, servida
pela capela de nossa senhora da conceição da lapa, sede de irmandade própria que dispunha de avultados bens.

Foi elevada a freguesia dentro do concelho de Oeiras em 17 de
abril de 1916, e foi elevada a vila em 24 de junho de 1937.
O município da amadora viria a ser criado 42 anos depois, em 11
de setembro de 1979, por secessão das freguesias da amadora e da
venteira, do nordeste do concelho de Oeiras.
dias depois, a 17 de setembro de 1979, a vila da amadora é elevada a cidade e a freguesia homónima é dividida nas freguesias de
alfragide, brandoa, buraca, damaia, Falagueira-venda nova, Mina e
reboleira.

Porcalhota / amadora
a porcalhota, que esteve na origem da amadora, foi um topónimo
que a tradição oral atribui ao apelido de vasco porcalho, comendadormor da Ordem de avis e protagonista da batalha de aljubarrota. (não
há documentação específica conhecida da ligação deste vasco porcalho
à porcalhota, mas esta ligação só pode ter ocorrido antes da crise de
1383-1385 em que vasco porcalho foi protagonista.)
as suas propriedades estendiam-se até ao sopé da serra de s. Marco. partidário do reino de castela, vasco porcalho fugiu para cáceres
após a derrota dos castelhanos na batalha de aljubarrota. pensa-se
que era casado em portugal e aqui teria deixado a mulher e a filha, a
quem a tradição atribui a origem do topónimo. a filha foi apelidada de
porcalhota, nome que acabou por ser dado ao local.
a região da amadora serviu durante vários séculos de estância de
veraneio para famílias abastadas de lisboa.
a salubridade do sítio, a proximidade da capital, as facilidades de
comunicações e vasta área disponível para urbanização estão na base
do desenvolvimento espectacular de construções, que, em determinadas zonas, ainda tem habitações clandestinas.

O atual território da amadora nasceu da divisão da antiga freguesia
de benfica, cortada pela estrada da circunvalação aquando da redefinição dos limites de lisboa, em 1885-1886. a freguesia extramuros,
chamada benfica-extra, ficou a pertencer ao concelho de Oeiras.
O principal núcleo da freguesia passou a ser o lugar da porcalhota.
em 1907, a população local pediu ao rei d. carlos que permitisse a mudança de nome, situação a que o Ministério do reino deu deferimento,
renomeando a povoação de amadora em 28 de outubro de 1907.

entre os seus símbolos contam-se o aqueduto das águas livres,
bem como os campos de aviação que tiveram tanta importância na
emergência da aviação em portugal, sendo que ainda hoje o estado
-Maior da Força aérea portuguesa se situa no concelho, na freguesia de
alfragide. ambos figuram nas armas da cidade.
falagueira!
Falagueira é uma freguesia portuguesa do concelho da amadora,
com 1,48 km² de área e 14 531 habitantes (2011). densidade: 9 818,2
hab/km².
até 12 de julho de 1997, a freguesia era designada por Falagueira-Venda Nova; nessa altura, a venda nova tornou-se uma freguesia
independente, tomando a Falagueira o seu atual nome.

Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa
nacional, tendo sido agregada à freguesia de venda nova, para recriar
a freguesia denominada Falagueira-venda nova.
Tem por invocação nossa senhora da lapa (ainda hoje existe uma
capelinha muito antiga da nossa senhora da lapa).
em frente à minha casa tenho também o parque aventura onde eu
ia passear, andar de bicicleta, brincar no parque de atividades com os
meus pais e jogar minigolfe.

TrabalhO realizadO nO âMbiTO da disciplina de área de
inTegraçãO, pOr inês Menezes n.º 347/14;10a
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Uma aventura na barca da Glória

d

e repente, acordei num cais… era um dia de muito nevoeiro e
eu estava um pouco confuso pois não sabia como aqui tinha
chegado… a última coisa de que me lembrava era de estar no
hospital com muitas pessoas à minha volta com máscaras e
seringas…
levantei-me e comecei a caminhar em direção a uma luz. quando
me aproximei, ouvia-se música, alegria e um homem de falar entusiástico, exclamava:
— venham, venham que há festa!
aproximei-me um pouco mais e não me restavam dúvidas de que
estava no cais do “auto da barca do inferno” como aprendera nas aulas
de português, na escola. então, perguntei:
— ó barqueiro, é aqui a festa?
— é aqui com certeza! vem, põe aqui o pé, que falamos durante a
viagem! — gritou o diabo eufórico.
— não me parece… mas para onde é a viagem? — perguntei curioso.
— Ora…ora… para as termas vulcânicas! — disse-me ele com ar de
malandro. — O que tens dentro dessa cesta? — questionou-me. — deves
ter roubado poucos…
interrompi-o, farto dos seus eufemismos, e respondi-lhe com cara
de poucos amigos:
— Tenho tecidos que usava para remendar as roupas das crianças do
meu bairro e pedaços de pão que lhes dava quando não tinham mais
nada para comer.
— pronto, pronto, não te zangues e entra na barca! — ordenou-me.
zangado com o diabo, virei-lhe costas e meti-me a caminho da barca
da glória, onde fui muito bem recebido.
— bem-vindo! — afirmou o anjo gentilmente. — entra que estamos
de partida! — ordenou-me.

— Obrigado — respondi-lhe com um sorriso que ia de uma ponta à
outra da cara.
entrei na barca, direitinho ao paraíso numa aventura sem fim.
durante a viagem conheci e convivi com pessoas como d. afonso
henriques que apesar de ter sido o primeiro rei de portugal, ali vivia
como todos os outros. Falei com o grande dramaturgo gil vicente sobre a
sua obra… mais adiante vi camões e pude agradecer-lhe por nos ter deixado “Os lusíadas”… Meu deus! À minha frente tinha d. sebastião que
se culpava pela batalha de alcácer-quibir e tantos e tantos homens que
de uma forma ou de outra contribuíram para a identidade de portugal!
eu estava em êxtase entre aqueles colossos e não sabia para que lado
me virar. queria falar com todos, sobre todos, agradecer-lhes pela obra
deixada, tirar dúvidas, discutir ideias…
no fim de contas já não sabia o que era melhor, se a vida na Terra ou
a vida depois da morte no paraíso.
raFael cOsTa, 349/12, 9.º a
O “nosso” aluno rafael costa do 9.º a está de parabéns, não só pela
participação no concurso nacional “uma aventura… literária 2017”, promovido pela editorial caminho, mas por ter obtido o 1º prémio ex-aequo,
na modalidade Texto original - 3º ciclo, com o trabalho intitulado “uma
aventura na barca da glória”.
O grupo de português congratula-se, não só com esta contribuição
premiada, mas também com o empenho e a dedicação à língua de camões de todos, especialmente dos alunos que participaram neste e noutros concursos nacionais. esTaMOs TOdOs de parabéns!
O grupo disciplinar de português

O desastre de Pompeia

h

á muitos e muitos anos, deus libertou os titãs.
numa noite especial, um pescador lançava a linha à
beira-mar, junto à cidade de pompeia. enquanto esperava,
viu passar um titã de lava que estava a caminho do Olimpos. a única maneira de não destruir pompeia era seguir pelo mar.
e foi assim que fez. porém, quando passou, matou inadvertidamente
todos os peixes que lá viviam.
O pescador, ofendido, insultou-o e disse-lhe que devia apodrecer
no submundo. então, irado, o titã deu-lhe um soco tal, que teve um
enorme impacto no mar, criando um maremoto que inundou toda a
cidade.
no entanto, contra todas as previsões, o pescador sobreviveu e
não desistiu da sua má vontade em relação ao titã, continuando a
insultá-lo. este, enraivecido, acendeu a mão e deu outro soco. a força
da colisão criou uma inundação de lava que queimou pompeia inteira.
desta vez, o pescador não se safou, ficando o seu corpo em cinzas.
quando deus descobriu o desastre e o motivo de haver tantas
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pessoas no céu, prendeu o titã de lava pela maldade que tinha cometido. na verdade, ele já tinha perdido a oportunidade de ser perdoado
do caos que tinha provocado há muitos anos atrás.
e foi assim que ocorreu o desastre de pompeia.
viOleTa lOpes, 1035/16, 5.º a
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Uma aventura na barca

u

m estudante universitário entra nas portas do caminho da
morte com uma mala. avistando duas barcas, o estudante entra fazendo muito barulho, chamando a atenção do
diabo e do anjo.
O estudante dirigiu-se para a barca do anjo, pois disseram-lhe
lá, na Terra, que era o anjo que sabia o caminho:
— Mano, põe esta cena para eu poder entrar nesta tua barca.
O anjo virou-se para o estudante:
— a carga te embaraça e não tem lugar neste batel.
O estudante, não muito confiante, insiste em levar a mala com
o seu recheio para o céu. O anjo, intrigado, perguntou ao estudante:
— O que levais nesta mala que tanto prezais?
O estudante retirou um pote dentro do qual tinha recolhido
todos os seus pecados.
O diabo, ouvindo a conversa, riu-se à gargalhada e afirmou:
— O céu não é o destino dos pecadores, mas sim uma terra
mais caliente!
— então, fui enganado por toda a gente? pelo padre da minha
paróquia? até o meu pai e a minha mãe?
O diabo informou o estudante:
— só eu, criador da mentira, é que oculto a verdade e falo a
mesma língua que os pecadores.
O anjo retorquiu que dentro desse pote existiam os sete pecados capitais e para entrar na sua barca tinha que deixar o pote.
O estudante, em sua defesa, respondeu que estes pecados eram
insignificantes. nada podia comprometer a sua ida ao céu.
então, o anjo e o diabo começaram a enumerar os pecados
do estudante.
— és preguiçoso! — disse o diabo
— dormir até tarde não é preguiça. é recuperar energia — respondeu o estudante.
— a preguiça é forte como um touro e pesa toneladas nos
ombros dos preguiçosos. com ela, ninguém pode chegar a ser um
vencedor. viu-se com as notas péssimas que tiveste durante o teu
percurso universitário — disse o diabo.
— existe em ti o pecado da luxúria! — disse o anjo.
— Mas qual é o mal de ter desejos e ter prazeres? adoro festas!
— exclamou o estudante.
O anjo respondeu que a luxúria podia destruir lares, perverter
os homens e trazer doenças como a morte. era sempre disfarçada
nas melhores das intenções.
— és muito ganancioso! — apontou o diabo.
— gosto dos meus bens e do dinheiro que os meus pais me
davam. não diria que eu sou ganancioso — respondeu o estudante.
— a cobiça já matou muitos e destruiu muitas famílias.
— és guloso! — disse o anjo.
— em noite de folias, é normal comer e beber. nunca foram
estudantes universitários, pois não? eu trouxe comida porque não
quero passar fome no céu — disse o estudante com um leve sorriso
para o anjo e para o diabo.
— a gula está associada à comida e à bebida, mas também
está relacionada com o egoísmo humano: querer adquirir mais
e mais, não se contendo com o que já têm. se fores para o céu,

nunca mais terás fome, nunca mais terás sede.
O estudante sentou-se numa cadeira e olhando para a barca
do diabo disse:
— ó diabo, pareces mais simpático e a única pessoa equilibrada deste sítio. entendes que a vida é para ser aproveitada a cem
por cento.
— eu vejo dentro de ti muita ira! Já causaste mal a outras
pessoas e já foste responsável por muitos conflitos entre os teus
colegas — disse o diabo.
— eu? sou tão calmo, sereno e mansinho! ó diabo, não estás a
analisar bem as coisas.
— e mais outra coisa, és invejoso — disse o anjo.
— confesso que invejo o meu vizinho de quarto que tem uma
ps4 para jogar. Mas também toda a gente sente inveja.
— Mas não pode! Os que cometem os sete pecados capitais
não poderão entrar no reino de deus — disse o anjo muito irritado. ir para o céu não é igual a comprar um bilhete de avião, pegar
numa mala e viajar.
— então, para irmos ao céu, temos que deitar os pecados fora
e aceitar que deus seja o nosso salvador?
O anjo acenou que era este o caminho para ir para o céu.
O estudante universitário resolveu deixar a mala com o pote
dos pecados e subiu para a barca do anjo, seguindo pelo caminho
que o levaria para o céu.
guilherMe gil de Oliveira nº 579-12 (9ºb)
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Uma aventura na Serra da Gardunha

f

inalmente, as férias de verão tinham chegado. José já tinha planeado as suas férias desde o início do ano. ele queria ir à serra
da gardunha (terra dos seus avós paternos) onde ia todos os
anos, salvo raras exceções. José adorava a serra da gardunha
porque todos os anos, no verão, se realizam as festas do senhor santo
cristo.
na manhã de partida, José e os seus pais faziam as respetivas malas e o gato de José não parava de atrapalhar (saltava, corria, enfiava-se
dentro das malas etc.).
O único problema era o tempo da viagem, porque da amadora até
à serra da gardunha ainda são umas boas horas (pelo menos três).
no princípio da viagem, só se viam prédios e fábricas poluentes, mas
passado um tempo surgiram árvores, florestas e animais.
quando chegámos ao nosso destino, curiosamente, encontrámos
os meus tios na casa dos meus avós paternos. Os avós também estavam lá. Os meus tios contaram-nos que estavam a renovar a casa
dos avós. Mostraram-nos um local da casa onde as obras já haviam
terminado. depois os meus avós explicaram que aquele era o espaço
onde dormiam as visitas (nós, por exemplo). era um local muito chique,
tinha quartos maravilhosos e um acesso ao jardim (o meu gato adorou,
principalmente para trepar às árvores). Os meus tios disseram que só
ficariam até ao dia seguinte, pois tinham que resolver umas coisas em
lisboa.
uma coisa que eu adoro são as comidas da minha avó. parece que
ela lê a minha mente e faz exatamente o que eu quero, sem eu dizer
uma palavra. sinto-me como se fosse uma pessoa que, ao ler um livro,
o vai folheando e descobrindo coisas novas (no caso, o meu almoço e
jantar).
no dia seguinte, os meus tios foram embora, como tinham previsto,
e o meu gato quis ir para o jardim de casa trepar a figueira gigante que
lá havia (recordo que houve uma vez que tivemos mesmo de ir buscar
uma escada para o retirar de lá). nesse mesmo dia, reparei que as pessoas da terra já não tinham a mesma personalidade que tinham há uns
anos atrás. esquecendo isso, fui ver se havia algo de novo na gardunha.
e para meu espanto, encontrei duas coisas novas, uma boa e uma má.
a boa foi terem construído máquinas de exercício e a má foi terem cortado as tílias centenárias da rua principal da vila, o meu avô até disse:
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— quem fez isto, merecia ser preso, não haja dúvida!
— Tenha calma, também não é caso para tanto — dizia o meu pai
para tentar acalmar o meu avô.
no dia seguinte, a minha avó sugeriu-me que fosse ver a casa da
minha tetravó e da minha bisavó (as duas já faleceram, portanto as
casas eram desabitadas). Tivemos que fazer um caminho tão longo
para chegar, que demorámos quase uma hora. a minha avó explicava-me que, no tempo dela, tinha de ir a pé para a escola (ela disse
que demorava pelo uma hora e meia para chegar). bom, quando por
fim chegámos, já não nos bastava o cansaço, ainda nos apareceu uma
senhora que dizia ter uma depressão qualquer porque os filhos tinham
fugido de casa. a minha avó era amiga daquela senhora e, mais tarde,
ela explicou-me que aquela senhora era meia maluca. Os seus filhos já
tinham mais de 20 anos, já tinham idade para arranjar um emprego e
viverem sozinhos, ou casarem. além disso, eles nem tinham fugido de
casa, fora a própria senhora que, quando eles ainda eram menores de
idade, os expulsou (tinham uns 15 anos). essa senhora obrigou-nos a
entrar na casa dela e nunca vi casa tão desarrumada em toda a minha
vida. as coisas estavam todas espalhadas pelo chão e a comida estava
toda podre. ela ainda queria que nós lanchássemos na casa dela. Felizmente, arranjámos desculpas e conseguimos livrar-nos do convite.
Mais tarde, nas festas, houve um concerto muito bom na praça,
seguido de um espetáculo pirotécnico incrível. depois de tudo isso, os
organizadores ainda prepararam um concerto “extra” e, muito curiosamente, encontrei lá um colega da minha escola, o instituto dos pupilos
do exército, e ficámos a falar um pouco.
depois da festa, fui dormir (tinha jantado antes de ir para a festa;
afinal, a festa era às 10 da noite).
passaram vários dias e chegou o dia em que tínhamos planeado ir
à “nossa senhora de Orada” (era uma fonte com esse nome). lá há a
água mais pura que eu já bebi em toda a vida. no dia seguinte, o dia
em que íamos embora, regressámos à “nossa senhora de Orada” com
dois garrafões e recolhemos alguma água. quando cheguei à amadora,
tinha sede e fui beber a água que tínhamos recolhido, mas na cidade a
água que recolhemos já não estava fresca e já não me soube tão bem.
JOsé pereira, nº 388/15, 6.ºa
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Uma aventura no Palácio da Pena

n

um dia de verão, a escola que eu frequentava organizou
uma visita ao palácio da pena com os alunos e os pais.
nessa visita íamos conhecer o palácio e as suas antiguidades.
eu estava bastante entusiasmado, pois era a primeira vez que visitava este palácio. contudo, revelou-se uma experiência assustadora!
Juntámo-nos todos na entrada principal do palácio para organizar
a visita. enquanto a professora responsável pelo passeio explicava
como ia decorrer a visita, eu e um grupo de amigos perguntámos se
podíamos explorar melhor o espaço em redor do palácio. separámo-nos do grupo e prosseguimos pelas montanhas.
quando íamos a meio do caminho, eu e os meus amigos, decidimos fazer grupos de dois. um grupo explorava o topo das montanhas
e o outro a parte de baixo da montanha.

nesse momento, começámos a lembrar histórias de terror que conhecíamos e que pareciam ter acontecido ali.
Olhámos em redor e decidimos fugir depressa daquela casa. ao
descer a montanha, escorregámos e caímos em cima de uns picos
que estavam presos à terra. Ficámos com a roupa suja e aleijados.
cada vez mais assustados, decidimos continuar pelo caminho de
pedra que tínhamos encontrado. Foi nessa altura que começámos a
ouvir passos e um barulho que parecia vir dos arbustos. começámos
a correr cada vez mais depressa e a nossa respiração estava ofegante.
de repente, o outro grupo saiu dos arbustos: os nossos dois amigos que se tinham separado de nós. Juntámo-nos e conseguimos encontrar a saída da montanha. pelo caminho, contámos todas as coisas
assustadoras que vimos e os nossos amigos ficaram cheios de medo.
Finalmente, vimos os nossos pais e o resto da escola que andavam desesperados à nossa procura. quando chegámos ao pé deles,
em vez de recebermos conforto, recebemos um valente castigo!
depois desta aventura, parámos num parque para lanchar e o dia
terminou, alegremente, com uma luta de comida. Mas nunca esquecerei o susto que apanhei!
guilherMe pires, 332/16, 6.º b

eu e o rodrigo, que era o meu par, ao chegarmos ao cimo da
montanha, encontrámos uma estátua destruída de tal maneira que
não era possível reconhecê-la. então, decidimos ir por outro caminho
até que encontrámos uma casa velha feita de pedra e cheia de musgo. ao lado da casa havia um poço e muita lenha.
espreitámos para dentro do poço e vimos o que parecia ser um
cadáver! Ficámos cheios de medo, mas não perdemos a vontade de
continuar a explorar. Fomos até à casa e encontrámos mobília velha,
o chão estava partido e tinha um enorme buraco no teto.
decidimos subir as escadas que davam acesso ao telhado. lá encontrámos peças de roupa rasgadas e velhas com manchas escuras.
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Uma aventura no Livro dos Contos

e

ra uma vez uma linda menina chamada cinderela, filha de
um comerciante muito rico. depois da morte de seu pai, a sua
madrasta e suas filhas, que tinham muita inveja da sua beleza,
obrigaram-na a viver no sótão de sua casa sozinha. vestia-se
de farrapos e fazia todos os trabalhos domésticos da casa. apenas
tinha como amigos os animais da floresta.
um dia, foi anunciado que, no reino onde vivia, iria haver um baile
para que o príncipe pudesse escolher a sua noiva. cinderela não podia
ir porque não tinha vestido, a sua madrasta só comprara vestidos para
as suas próprias filhas. cinderela estava muito triste e contou tudo aos
seus amigos da floresta.
nessa floresta vivia também um lobo mau que em tempos aterrorizara todos os homens daquele reino. este lobo, certo dia, viu uma
menina de capa vermelha, a capuchinho vermelho, que caminhava
na floresta com um cesto cheio de bolinhos para o lanche de sua
avó, que estava doente. no caminho, brincava e apanhava flores. Foi
quando o lobo teve a ideia de se fazer passar por capuchinho vermelho, entrar na casa da avó, comê-la e ficar na sua cama, esperando
que capuchinho chegasse. ao chegar a casa da sua avó, capuchinho
achou tudo muito estranho, porque a porta estava aberta e a avó
estava estranha, mas pensou que fosse por ela estar doente. quando
capuchinho percebeu que era o lobo que estava na cama já era tarde
e este comeu-a.
a sorte é que andava por ali um caçador que ouviu o lobo a ressonar, com a barriga muito grande. então com a sua faca abriu-lhe a barriga e tirou a capuchinho e sua avó. de seguida, encheu-a de pedras
e coseu-a. quando o lobo acordou, percebeu que todos os animais da
floresta tinham deixado de ser seus amigos, pois ele já não era digno
da sua amizade. a partir de então, o lobo passou a viver muito só
e, depois de algum tempo, arrependeu-se do que tinha feito e para
provar a si mesmo o arrependimento, prometeu que, a partir daquele
dia, só iria fazer coisas boas. ao ouvir os animais da floresta, que foram seus amigos, falarem da história da cinderela, o lobo decidiu logo
ajudá-la. primeiro foi pedir desculpa à capuchinho vermelho e à sua
avozinha. a capuchinho emprestou-lhe um vestido muito bonito, que
sua avó tinha costurado para ir a uma festa, e o lobo prontificou-se de
imediato a ir entregá-lo à cinderela.
na véspera do baile, a madrasta da cinderela descobriu que ela tinha um vestido para ir ao baile e conseguiu rasgá-lo todo. a cinderela
ficou ainda mais triste e a chorar, junto à janela, viu partir suas irmãs e
sua madrasta para o baile. nesse momento apareceu a fada madrinha
e, com a sua varinha, transformou uma abóbora, que estava na cozinha, num lindo coche puxado por dois lindos cavalos e o seu vestido
todo esfarrapado no mais belo vestido que aquele reino já tinha visto.

antes de partir para o baile, a madrinha da cinderela recomendou-lhe que voltasse para casa antes da última badalada da meia-noite. cinderela chegou ao baile e todos ficaram encantados com
a sua beleza. O príncipe ficou logo a gostar dela e foi pedir-lhe para
dançar. cinderela distraiu-se e, quando ouviu o relógio a tocar as badaladas da meia-noite, saiu a correr para ir para casa. ao correr, perdeu um dos sapatos que foi encontrado pelo príncipe.
O príncipe ficou muito triste porque já tinha escolhido a cinderela
para sua noiva, mas ela tinha saído sem que ele pudesse saber seu
nome. então o rei decidiu que casava com o príncipe a menina que
conseguisse provar que o sapato era dela. e assim, o príncipe, acompanhado de todos os seus criados, foi a todas as casas do reino onde
viviam meninas com idade para se casar, para descobrir qual era a
que poderia ser dona do sapato.

a madrasta de cinderela, desconfiada de que ela poderia ser a
dona do sapato, trancou cinderela no sótão no dia em que o príncipe
foi a sua casa e, assim, cinderela não pôde experimentar o sapato.
entretanto, o príncipe continuava muito triste, porque não conseguia
descobrir a dona do sapato e cinderela também estava muito triste,
pois só podia contar com os seus amigos da floresta que não sabiam
como a haviam de ajudar.
ao ouvir toda a história, o lobo viu que o seu plano para ajudar
cinderela não tinha resultado e então… pensou,
…pensou,
…pensou,
e resolveu pedir de novo ajuda à avó da capuchino vermelho,
para que ela lhe emprestasse os seus sapatos e ele, disfarçado, entrasse no palácio e contasse toda a verdade ao príncipe.
e assim foi, o lobo disfarçado de avó da capuchinho entrou no
palácio e contou tudo ao príncipe que foi logo para casa da madrasta
da cinderela. a madrasta da cinderela, ao ver o príncipe, ficou muito
contente, porque pensou que ele tinha escolhido uma das suas filhas
para casar. Mas ao vê-lo subir ao sótão percebeu tudo e teve um
ataque de fúria. quando o príncipe chegou ao sótão, experimentou
o sapato no pé da cinderela e logo confirmou que era mesmo ela.
nesse momento, pediu-lhe que se casasse com ele e o lobo regressou à floresta.
na floresta, o lobo foi recebido novamente por todos os animais
com uma grande festa.
vitória…, vitória…,
acabou-se a história.
Miguel sOeirO, nº 293/15, 6.ºa
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Terramoto em Lisboa

t

erramoto em lisboa
Às 9:30 da manhã do dia um de novembro de mil setecentos e cinquenta e cinco, dois amigos tinham estado a
brincar junto à baixa de lisboa e encaminhavam-se agora
para casa.
logo que chegaram às próprias residências, sentiram o chão a
tremer. Os pais ordenaram que se comportassem como lhes tinham
ensinado na escola, em circunstâncias como aquela.
assim que o sismo acabou, resolveram sair de casa para ver o
que tinha acontecido. andados apenas alguns metros, viram ao longe
uma onda gigante. parecia que tinha vinte metros! decidiram fugir
com os pais. apesar de terem conseguido escapar, os pais não tiveram a mesma sorte.
como era dia de Todos-os-santos e havia velas acesas em todas
as igrejas, deflagraram inúmeros incêndios por toda a cidade. durante
cinco dias, lisboa era um mar de chamas!
entretanto, o rei d. José i e a sua família já tinham fugido.

Ficou célebre um senhor chamado Marquês de pombal que, com
a ajuda de dois arquitetos de renome, mandou reconstruir a baixa
lisboeta, com edifícios mais resistentes.
Mariana MOTa, 1027/16, 5ºa

JOãO glaMa sTröberle, O TerraMOTO de lisbOa de 1755

Uma aventura no Aparelho Digestivo

J

á passaram três dias e ainda não me tinham ingerido. eu, um
bocado de pão, já estava a perder a esperança. Mas, no momento certo, um homem agarrou-me e ingeriu-me.
— Finalmente!! — pensei eu entusiasmado.
peguei na minha sacola de vitaminas e outros nutrientes e iniciei
a minha aventura. entrei na boca e vi os dentes.
a mastigar, a mastigar,
nós os dentes vamos triturar.
a ensalivar, em bolo alimentar
te vamos transformar.
com esta música fiquei assustado e logo comecei a ser triturado.
— as minhas vitaminas! — gritei eu. — Felizmente ainda me sobraram algumas!
então, engoliram-me e no meio do caminho encontrei uma placa
que dizia “cuidado! Faringe a aproximar-se”. quando passei à faringe,
vi uma coisa gigante chamada epiglote que se fechou para eu não
cair na traqueia. Mais à frente, surgiu uma placa a dizer “estômago”.
passei por esta placa e não me assustei. Mas quando comecei a descer, senti tremores de terra que me empurravam para o estômago.
continuei a descer e vi um buraquinho chamado esfíncter e, a partir
daí, caí no estômago.
no estômago, começaram a cair gotas gigantes em cima de mim.
— socoooooorro!!! — gritei assustadíssimo.
eram os sucos ácidos que me tornaram ainda mais simples do
que eu era. Finalmente a confusão acalmou e continuei a minha caminhada. passei por um esfíncter e por um tubo chamado duodeno.

durante horas, caminhei no intestino delgado e, a cada passo
que dava, roubavam-me as minhas queridas vitaminas e os outros
nutrientes.
— afinal são estas vilosidades que me roubam tudo!! — exclamei.
— quero sair daqui e não consigo.
no intestino grosso, sugaram-me a água toda que tinha e fiquei
com uma cor acastanhada.
— quer dizer, foram as minhas amigas vitaminas, os meus amigos
nutrientes e agora a água! — Malvado homem que me digeriste!
Mas a viagem ainda não tinha terminado. logo a seguir passei
por um canal chamado reto e, finalmente, cheguei ao ânus.
— Malvado! nunca mais te quero ver! — disse quando estava a ir
pela sanita abaixo.
luís delgadO, nº569/15, 6.ºa
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As estações do ano
Foi com este poema que participamos no concurso “Faça lá um
poema- edição 2016-2017”, promovido pelo plano nacional de
leitura. não foi desta que ganhámos, mas foi bom participar neste
novo desafio.

começou o ano,
é janeiro.
está um frio de rachar.
Olho pela janela.
e vejo neve.
é o inverno a chegar.
O frio acaba,
o vento para,
e começa a aquecer.
Flores aparecem,
florestas surgem.
é a primavera a renascer.
O sol aparece,
assim como o calor,
e vou à praia todo contente.
a escola acaba,
estou livre.
é verão finalmente.

t

riiim… tocou a campainha e todos os alunos formaram à porta. entrámos na sala, abrimos os cadernos e o professor de
matemática começou a dar a aula. eu não sabia nada, mas
mesmo nada de matemática. então, assim do nada, adormeci.
— acorda, acorda. — Meio zonzo, levantei-me para ver quem me
chamava. aterrorizado, fugi até não poder mais, até que me vi cercado de símbolos, números… toda a matemática falava e eu ia ficando
cada vez mais assustado.
— calma, calma! nós somos o exército da matemática, estamos
aqui para te ajudar. não tenhas medo — disse o cinco.
Os números eram bastantes e eu era só um. então, de novo, comecei a fugir.
— ai, ai, ai… bati com a cabeça.
de repente, comecei a sentir a matemática na cabeça.
— O que é que aconteceu? a matemática dominou-me? — gritava
eu. — Tenho que agir e “matar” a matemática!
comecei a pensar com que exército a dominaria.
— Já sei, todo o português formado por palavras, sinais de pontuação e sinais auxiliares da escrita.
no dia seguinte, já com os exércitos formados, começou a batalha.
O que é estranho é que a matemática e o português não eram
rivais, embora aparentemente fossem tão diferentes. a batalha só
estava a decorrer por minha vontade. Mas vamos ao que interessa.
O português estava a perder a cada segundo que passava.
— cessar-fogo! cessar-fogo!!!!! — gritava o cinco (o rei da matemática) — chega de guerras, estou farto!
— Tens razão. ambos temos muita importância na vida das pessoas — concordou o verbo, o rei do português.
a matemática e o português fizeram as pazes, mas eu queria
saber mais.
Triiiim… a campainha tocou e eu acordei.
— a sério?! agora que eu quero saber mais é que acordo?! — lamentei.
no entanto, aprendi que a matemática e o português são muito
importantes e, embora pareçam tão diferentes, estarão para sempre
unidos pois são fundamentais para a nossa formação.
luís delgadO, nº 569/15, 6ºa

volta o vento,
as folhas caem
e fica um frio sem fim.
há castanhas,
bem quentinhas,
no outono de são Martinho.
e rapidamente,
acaba o ano,
num instante e sem parar.
anos após anos,
este ciclo
volta a recomeçar.
TelMO cOsTa nº 288 /13 (8ºb)
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Lenda do Arripiado

c

onta-se na aldeia do arripiado que o seu nome vem de
uma lenda de amor trágica. antigamente, “prender por
um pé” dizia-se “piar” ou “pear”.
esta aldeia situa-se na margem do rio Tejo. em frente dela, numa ilha, existe o castelo de almourol, onde morava
o rei árabe baqui e a rainha Fata, que tinham uma filha, a bela
e jovem princesa ari.
certo dia, a princesa ari conheceu um jovem cristão, de seu
nome roderico, e os dois apaixonaram-se um pelo outro. O rei
queria que a princesa se casasse com um mouro, de religião
muçulmana, e portanto não concordava com este namoro. para
evitar que os dois se casassem em segredo, peou a princesa
ari na torre mais alta do seu castelo e mandou matar roderico.
quando a princesa ari, agora peada, soube da morte do seu
amado, morreu de desgosto de amor. O seu corpo transformou-se numa pomba e voou para a campa de roderico para poderem ficar os dois juntos para sempre na eternidade.

O nome da aldeia, arripiado, vem desta lenda que conta a
história de ari-peada.
Miguel brígidO dias, 301/16, ipe, 5.º a

A voz de Vénus no consílio dos deuses

o

s portugueses são um povo valente e corajoso. em busca de
terras nunca antes explorados; navegam pelo oceano cheio de
perigos, espreitando-os com o seu forte coração. estes navegadores e exploradores devem ser protegidos e guiados por
nós, deuses, para alcançarem o seu destino, pois estes estão destinados
a feitos grandiosos como o seu passado assim o mostrou.
um povo descendente dos romanos, cuja perfeição é enaltecida
mesmo entre nós, deuses. povo esse que adotou a bela língua latina e
corrompeu-a pouco.
devemos ter em atenção, portanto, quem por inveja e presunção
procura o mal deste valente povo. aqui, baco, deus do vinho e da folia,
procura manter a sua antiga fama e, apenas por orgulho, procura prejudicar estes corajosos exploradores. presunção, orgulho e desejo de fama
não são razões dignas de um deus para tomar posição. ainda sobre este
ponto, um deus que teme que meros humanos se elevem acima de si e
dos seus feitos e que os restantes humanos percam de memória o seu
benfeitor, é um ser superior que se está a subvalorizar a si próprio.
por todos estes motivos, penso que é correto afirmar que não há dúvidas em relação ao nosso apoio a este povo e que quem não concorda
deve rever a sua posição e fazer o mais correto, de acordo com a sua
consciência.
carOlina sanTOs, 1117/16, 9.º b

eu, deusa vénus, membro deste consílio, venho falar em nome
dos portugueses acerca do apoio que lhes podemos dar na sua viagem marítima até à índia.
é minha opinião que os portugueses têm de ser defendidos, pois
estes têm uma língua muito parecida com o latim e são descendentes dos romanos. por outro lado, revejo neles a força e a coragem

dos romanos e dos seus grandes heróis.
sei que baco já ouviu falar da fama dos portugueses pelos fados
e dos feitos que realizaram, tornando-se, assim, mais célebres do
que os heróis antigos.
contudo, baco, temes perder a tua fama no Oriente. garanto-te
que isso não acontecerá, pois foste e serás sempre um importante
modelo para todos os heróis. não tenhas medo, não ficarás esquecido e não perderás a tua fama.
por mim, os portugueses já fizeram grande parte da sua viagem e
enfrentaram vários perigos. por isso, merecem ter o domínio do Oriente.
como tal, peço a todos os deuses para terem em conta o meu ponto
de vista e serem superiores aos seus receios. apoiem estes heróis que o
nosso exemplo procuram seguir.
cOnsTança gOnçalves nº 1081/16 (9º b)
na minha opinião, deveríamos ajudar os portugueses, este povo valente e imortal, a tornar-se inesquecível.
Os fados já decidiram que a sua viagem seria bem sucedida. cabe-nos agora a decisão de os ajudar. este povo merece o nosso auxílio.
Fazem-me lembrar o povo romano, bravos lutadores, tanto na sua personalidade como na sua língua tão parecida com o latim.
peço que se esqueçam os antigos heróis, pois há de se erguer um
maior. esqueçam as razões de baco, pois ele apenas está contrariado
porque tem medo de que os seus feitos sejam esquecidos e tem inveja
dos portugueses.
por isso, apelo à vossa decisão. ajudemos este povo valente e imortal. ajudemos o povo de portugal.
gOnçalO FOnseca nº 272 -12 (9ºb)
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A Grande Floresta
das que estavam no resto da floresta. recolheu, então, todo o
musgo que conseguiu, mas agora já não sabia como voltar para
junto do ocelote. Foi então que uma lebre o ouviu queixar-se e
lhe disse:
— eu conheço esta floresta de uma ponta à outra. por isso,
posso ajudar-te a voltar para junto do teu amigo. é só seguires-me.
andaram durante muito tempo até que chegaram junto do
ocelote. com musgo fizeram uma corda e salvaram-no. Mas o
Francisco não estava satisfeito porque queria voltar para casa. Os
seus novos amigos, a lebre e o ocelote, ajudaram-no a regressar
ao seu lar.
quando a mãe do Francisco o viu, ficou muito contente e
abraçou-o de felicidade.

Parte i – a Jornada

e

ra uma vez um menino chamado Francisco que vivia com
a sua mãe junto a uma grande floresta.
um dia, quis aventurar-se pela floresta para ouvir melhor os pássaros e outros animais que só se viam naquele
lugar. passado um bocado, o jovem aventureiro ouviu um barulho
que parecia um pedido de socorro. Francisco foi a correr para
onde ouvia aquele som e percebeu que vinha de cima de um rio.
Tratava-se de um ocelote em cima de uma rocha, no meio das
águas do rio. O jovem aventureiro percebeu que a única maneira
de alcançar o local onde estava o ocelote era a nado. quando
tentou nadar, percebeu que a corrente era muito forte. pensou
um pouco e teve uma grande ideia: “vou fazer uma corda”.
procurou e procurou, mas nada. então compreendeu que tinha de arrancar musgo das árvores para fazer a corda. procurou
durante algum tempo, mas só conseguiu arranjar um pedacinho.
Foi então que o ocelote o ajudou:
— Olha, no meio da floresta há um grande pomar e podes
recolher tudo o que necessitas.
Francisco agradeceu a ajuda e pôs-se a caminho. a meio do
percurso, Francisco percebeu que o sol se estava a pôr e não
sabia como voltar para casa. de repente, encontrou uma cabana
abandonada que parecia ter um ar simpático. entrou e foi-se logo
deitar.
ao amanhecer, como estava cheio de fome, foi procurar alimento, coisa que não demorou quase nada, porque na floresta
havia frutos, mel, água, cocos e um pouco de frutos secos. depois
de tomar o pequeno-almoço, Francisco continuou a sua jornada
até ao centro da floresta.
enquanto andava, via os pássaros, as flores e as raposas a
despertar, mas o que ele achava mais bonito era o sol a despertar.
Às vezes, perguntava a alguns pássaros e raposas que por lá
andavam qual o melhor caminho para o centro da floresta. chegou o meio-dia e Francisco descansava à sombra de um enorme
e imponente freixo a comer uma maçã. depois de reabastecer as
suas forças, voltou ao seu caminho. pouco tempo depois, chegou
ao centro da floresta e reparou que as árvores eram diferentes
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Parte ii – À Procura do tigre
desde a sua última viagem àquela grande e misteriosa floresta, Francisco pensava qual seria a próxima viagem que iria
fazer.
um dia, enquanto brincava no jardim da sua casa, ouviu alguém chorar e correu até ao local de onde vinha aquele som.
quando chegou perto viu uma mãe tigresa que chorava e perguntou-lhe:
— porque está assim?
a mãe tigresa respondeu:
— é que o meu filho foi levado por um leopardo.
para animar a mãe tigresa, Francisco disse:
— não se preocupe, eu vou buscar o seu filho, mas preciso de
saber onde o leopardo vive.
a mãe tigresa disse-lhe onde vivia e o Francisco partiu para ir
buscar o filho dela. quando era meio-dia, já estava a descansar
debaixo de um plátano, a comer uma pera e a descascar nozes.
Já com as forças restabelecidas, o jovem aventureiro continuou o
seu caminho até onde vivia o leopardo. passado um pouco, Francisco estava perdido, até que viu um pássaro e lhe perguntou:
— sabes onde é que é a toca do leopardo?
ao que o pássaro responde rapidamente:
— viras ali à direita e é logo aí.
Francisco agradeceu a ajuda e seguiu o seu caminho. logo
encontrou o tigre bebé aprisionado numa jaula de bambu. percebeu então que não seria fácil salvá-lo. esperou até que o leopardo fosse embora. quando o viu afastar-se, percebeu que era
a sua única hipótese. agarrou uma liana e pôs-se em cima da
jaula. com um pontapé, a porta da jaula abriu-se e o tigre bebé
saiu. Francisco e o tigre bebé correram para a floresta de modo a
voltarem para junto da mãe tigresa. Mas o leopardo era esperto.
conseguiu cercá-los e prendê-los em jaulas de bambu. quando
anoiteceu, os dois prisoneiros comeram e adormeceram.
logo pelas cinco da manhã, o leopardo mandou-os trabalhar:
tinham de fazer as camas, limpar o chão, o refeitório e arrumar
os quartos. À hora do almoço, eles comeram mais tarde. quando
iam limpar os quartos, Francisco teve uma ideia e disse ao tigre
bebé:
— como ninguém está a ver, vamo-nos embora.
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e assim fugiram daquele sítio e correram para junto da mãe
tigresa. quando os viu, a mãe tigresa correu para eles abraçando
-os ao pôr do sol. Francisco despediu-se da mãe tigresa e do seu
novo amigo, o tigre bebé, regressou então a casa onde a mãe o
esperava ansiosa. ao vê-lo, correu até ele e abraçou-o de felicidade. a mãe perguntou a Francisco onde é que ele tinha estado,
ao que este respondeu:
— na floresta.
Parte iii – a grande árvore
O nosso amigo aventureiro Francisco estava um dia a brincar
no seu jardim junto da grande Floresta, quando um pássaro o
chamou:
— psst! psst! posso falar contigo?
— claro que sim — respondeu Francisco.
— é que a mãe leoa precisa da tua ajuda.
Francisco começou logo a correr até que chegou ao sítio onde
estava a mãe leoa e perguntou-lhe o que e passava.
— O meu filho estava a brincar e aventurou-se na floresta e
depois perdeu-se.
— não se preocupe, eu vou encontrá-lo — disse ele.
durante muito tempo, o jovem aventureiro não encontrou
nada. depois de muito procurar, viu umas pegadas que pareciam
de leão. seguiu-as até que acabaram debaixo da árvore mais alta
da floresta.
O jovem aventureiro tentou trepar, mas era muito alta e escorregadia e não conseguiu.
Foi então que se lembrou dos seus amigos tigre e ocelote
que tinha conhecido nas viagens anteriores. algum tempo depois, viu o seu amigo tigre e a sua mãe tigresa e, quando os viu,
abraçou-os. Francisco perguntou se eles o podiam ajudar.
contou-lhes o que acontecera e os três foram procurar o ocelote. ainda demoraram algum porque o ocelote estava um bocadinho atarefado…
quando conseguiram falar com ele, Francisco disse-lhe:
— podes vir comigo?
O ocelote foi com ele juntamente com o tigre bebé e a sua
mãe.
quando chegaram ao local onde se encontrava o bebé leão, o
tigre bebé e a sua mãe treparam à árvore, mas quando era para
descer, já não conseguiam. Foi então que Francisco encontrou
umas escadas debaixo da árvore e subiu-as até chegar ao topo.
quando chegou lá acima, ficou fascinado com a vista: muitas árvores grandes e pequenas, a sua casa e outras mais coisas. Mas
logo se lembrou do que o tinha trazido ali: pegou no bebé leão e
desceram os dois pelas escadas da árvore. quando deram o bebé
leão à sua mãe, Francisco decidiu voltar para casa. despediu-se e
agradeceu a ajuda ao ocelote, do tigre bebé e da sua mãe.
Já ao anoitecer, Francisco chegou a casa onde a sua mãe o
esperava com um magnífico jantar.
e assim termina a história de Francisco, o menino que vivia
com a sua mãe perto de uma grande floresta.

Testes? Para quê?
estava em casa a jogar,
quando oiço o telefone tocar.
era a lia que queria falar
sobre um teste! ai, eu tinha que estudar…
estudei muito para não chumbar.
O teste ia começar.
Olhando para a lia que estava a pensar:
“estás a pensar em copiar?”
“não sei, pois eu não estudei!...”
“Tem calma, ao teu lado estarei.”
“Obrigada, mas não precisarei.”
O teste começou.
vi a lia a copiar, mas ninguém notou.
ao acabar, a lia a copiar me tentou.
“copiar? não conseguirás!”
“lia, um castigo terás!”
“não, professora, não fui eu!...”
“eu vi que tu estavas a copiar!”
acabada a conversa, lia chateada ficou.
no fim da semana, não me ligou.
na segunda-feira, não conversou.
“Ficaste chateada?”
“sim, minha amiga já não és!”
ao virar as costas eu ouvi:
“Testes? para quê?”
“para aprenderes a não copiar e com amigas ficar!” — gritei.
e todos os outros se juntaram para me acompanhar.
alice sOares, 241/14, 7b

FranciscO araÚJO, 304/16, 5.º a
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No exercício de escrita criativa a propósito do estudo do episódio do
“Consílio dos Deuses” da obra camoniana Os Lusíadas, os alunos do 9º ano
foram desafiados a reproduzir o discurso de Baco e de Vénus no Olimpo.

J

úpiter, deus dos deuses, pai de tudo e de todos, convoca um
consílio no Olimpo para discutir o papel dos deuses na viagem
marítima dos portugueses para a índia. sendo assim, o primeiro a falar será baco que estará contra os portugueses. a segunda a falar será vénus que está a favor dos lusitanos.

baco levanta-se e fala:
“caríssimos deuses do
Olimpo, o meu nome é
baco e como sabem, sou o
deus do vinho e das festas.
estou aqui, hoje, para vos
apresentar a minha posição
relativamente ao facto de
os portugueses quererem
chegar à índia.
durante muitos anos, esforcei-me por conquistar países e por ser
amado e adorado pelos povos dessas regiões. agora, caso os portugueses cheguem à índia, serei esquecido num local que é muito importante para mim. considero a ousadia dos portugueses uma ofensa,
até porque são seres humanos e não deuses. não podem ter a arrogância e a vaidade de quererem ser adorados como deuses!
“Júpiter considera que o destino determina que os portugueses
sejam ajudados pelos deuses; vénus apresentará, de seguida, os seus
argumentos, mas o destino dos homens somos nós, deuses, que o
fazemos e, tal como os portugueses, também eu sempre tenho dado
provas de coragem. Marte chama-me invejoso e acha que tenho uma
personalidade conflituosa e provocadora. Meus caros, acreditem que
não é a inveja que me move, trata-se apenas de uma questão de
justiça!
“por isso, concluo a minha exposição, deixando bem clara a minha
posição — os portugueses não devem ser ajudados porque são seres
humanos e os homens não devem desejar estar ao mesmo nível dos
deuses. espero que entendam a minha posição e a apoiem também!”
diOgO rebelO, nº 151/12, 9ºa
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vénus intervém dizendo:
“eu, vénus, deusa do amor, estou ao lado dos portugueses, pois
eles mostraram ser um povo que tem coração forte; chegaram mais
longe que quaisquer outros; alcançaram o que muitos julgaram ser
impossível; conquistaram terras tão diferentes, exóticas e perigosas,
como a terra de Tingitana, que só em sonhos é que podiam ser imaginadas; espalharam a sua fé em todo o lado e a sua língua é muito
parecida com a minha — o latim. Tudo isto sendo apenas homens,
meros mortais, que se mexem apenas pela sua força de vontade, dedicação e coragem e ainda sem a nossa ajuda, agora imaginem o que
este grande povo conseguiria fazer se os ajudássemos nesta última

passagem, no seu último esforço.
“agora, peço-vos que não ouçam deuses egoístas e temerosos
que querem apenas não perder a fama… estes portugueses são tão
importantes, estão a estabelecer um marco tão grande na história
que nós, deuses, estamos a discutir sobre isto neste consílio!
“pensem bem, não estamos a decidir sobre nós, também temos
de pensar no que eles sofreram e alcançaram até chegarem finalmente aqui… pensem com sabedoria, o futuro de um grande povo
está nas vossas mãos!
inês MOTa, nº 1402/14, 9ºa
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O fantasma do IPE

n

a quarta-feira de manhã, três alunos ficaram punidos no
instituto dos pupilos do exército porque tinham-se portado mal no início da semana. então, o capitão decidiu que
como castigo iriam ficar no quarto escuro e durante a noite
iriam ter uma surpresa.
Os três meninos — Mamadú, pedro e Tomás, alunos do 5º ano —
tiveram dificuldades em adormecer por causa da chuva e do vento
fortes. a certa altura, ouviram as doze badaladas da meia-noite e uma
voz rouca e assustadora que dizia:
— está a chegar a hora da vossa MOrTe!!!! hahahahah!!!!!!!!!!!
Os meninos entraram em pânico e esconderam-se debaixo da
cama do aluno graduado. então, ouviram a porta a ranger e repentinamente esta abriu-se: puderam ver uma figura assustadora, pois
tinha uma capa branca e um rosto aterrador: a boca era um buraco
enorme a escorrer sangue, o nariz era torto e cheio de borbulhas, as
orelhas deformadas, os olhos enormes e esbugalhados tinham uma
cor amarela fluorescente e os cabelos lilases eram muito longos.
este ser horrível chamava-se cartolas e as pessoas fugiam a sete
pés devido ao seu cheiro a alho podre! em seguida, foram amaldiçoados por esse ser incrível e horroroso. então, ficaram surdos e mudos,
só podiam fazer gemidos semelhantes a ratazanas que chiavam.
no dia seguinte de manhã, tinham uma apresentação oral para
avaliação, mas não conseguiam falar pois das suas bocas só saíam
guinchos desagradáveis. Os três meninos guinchadores resolveram ir
pedir ajuda ao capelão. este reparou que eles não conseguiam falar.
levou-os para a igreja da Força aérea, para lhes retirar a voz de guincho. O capelão rezou e, como por milagre, a voz normal dos meninos

apareceu. estes ficaram felicíssimos e agradeceram muito ao capelão.
este quis saber a razão por que tinham aquela voz estranha. Os meninos explicaram-lhe:
— nós ficámos punidos e o fantasma cartolas deitou-nos uma
maldição, mas felizmente esta já acabou.
— da próxima vez, portem-se bem e nada vos acontecerá — concluiu acertadamente o capelão.
(TexTO elabOradO pelOs alunOs dO apOiO de pOrTuguês da
TurMa 5º b: pedrO andrade 362/16, MaMadÚ dJaló 196/15 e
TOMás Fernandes 393/15)

Um dia de aulas

n

uma casa no bosque vivia uma raposa com a sua família.
aquela raposa todos os dias ia para a escola e todos os
dias se divertia.
um dia, estavam a preparar-se para ir explorar a floresta com a sua professora coruja. quando iam começar a viagem, o
ouriço-cacheiro lembrou-se de que se tinha esquecido da lancheira. a
professora foi buscá-la sem demora e logo partiram.
voaram durante muito tempo, nas asas de condores, até que chegaram a um caminho de pedra. a raposa perguntou à professora:
— Onde é que isto vai dar?
a professora respondeu:
— este caminho vai dar a umas ruínas onde esperam por nós.
e logo seguiram a professora. depois de andarem algum tempo,
avistaram as ruínas de que a professora falava.
correram até lá onde os esperava uma lebre com um ar simpático
e os cumprimentou:
— eu chamo-me lebrita e serei a vossa guia.
ao longo do caminho, os alunos e a professora coruja iam aprendendo mais do que sabiam sobre o rei Tutankamon.

divertiram-se imenso até, mas tiveram de dizer adeus à lebrita.
quando chegaram à escola, todos os pais esperavam por eles no
regresso da sua grande aventura.
FranciscO araÚJO, 304/16, 5.º a

Maio 2017 | Querer é Poder | 31

notas soltas

Pensamentos…

por vezes, dou por mim
perdida nos meus pensamentos,
procurando o desejado fim,
vagueando pelos meus lamentos.
acho que já percebi
O porquê desta tristeza,
que sempre me conduz
para as sombrias profundezas.
Tantos sorrisos sem fim,
Tanto amor pelo ar,
só ainda não entendo
porque acaba por nos magoar.
era assim que eu pensava
até ao dia em que te vi.
um olhar sempre relembrava
Tudo aquilo que vivi.
almas gémeas é um exagero,
Mas somos parecidos,
nos teus olhos, observo
um passado muito sofrido.
beaTriz alMeida nº 382/13 (8ºb)
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Textos elaborados pelos alunos do 8.º ano, a partir do estudo do conto:
“Parece impossível, mas sou uma nuvem…” de José Gomes Ferreira.

Parece impossível,
mas sou uma ilha…

r

odeado de grandes marés azuis, claras e brilhantes, aqui
me encontrava sozinha, sem ninguém para conversar. contentava-me a olhar para o mar sem fim, contemplando o
pôr do sol e os pássaros que me sobrevoavam. de vez em
quando, avistava um barco a navegar, mas nunca me dirigia uma palavra. O meu único desejo era ter alguém para conversar.
um dia, pela primeira vez, um bando de pequenas gaivotas pousou levemente sobre as minhas costas. Traziam sementes agarradas
às suas penas. ao aterrarem, as sementes entranharam-se na minha
pele. estes pássaros passaram a ser os meus inquilinos. aos poucos,
rejuvenesci. a tristeza transformou-se em alegria. Mas foi sol de pouca dura. depois de descansarem, as minhas companheiras partiram e
a tristeza e a solidão regressaram.
dias e noites passaram, nunca ninguém me visitava. durante muito tempo, continuei sozinha. no meio do oceano, aqui estava eu.
certo dia, algo toucou levemente a minha pele. Olhei e achei que
aquilo era uma miragem. diante de mim estava uma pequena planta
com alguns ramos e quase sem folhas. era um milagre. nunca me
sentira desta maneira. era como ter um filho. Tratei dela com muito
carrinho. passados alguns anos, centenas de árvores ornamentavam
as minhas costas. ao longo dos anos, o número de plantas triplicou.
aquelas que já estavam há muito tempo transformaram-se em arbustos. Foi quando apareceu a primeira abelha. atrás dela, vieram outras
espécies. quando dei por mim, eu era vida. nas minhas águas, começaram a aparecer algas, plâncton, peixes e outros animais marítimos.
Os ares povoaram-se de águias e de outos pássaros. Os meus dias de
tristeza e solidão tinham acabado.
TelMO cOsTa nº 288/13 (8ºb)

Parece impossível, mas
sou um brinquedo…

a

vida de um brinquedo não é fácil… a ansiedade de estar
nas longas e largas prateleiras do hipermercado, a longa
espera para sermos adotados por alguém, as discussões
geradas por causa da minha utilidade, do meu preço, o ser
tocado por mil e uma crianças.
O que apreciava mais, naquela altura, era o sossego da noite,
quando nenhum ser humano estava por perto. O hipermercado esvaziava-se. apenas ficávamos eu e os meus amigos. então, era neste
preciso momento que começávamos a conviver. cada um de nós se
dirigia a Sunset boulevard, divisão do hipermercado que ficava perto
da padaria, secção impregnada de aromas a pão e bolo acabados de
fazer.
no entanto, um dia, algo aconteceu. como todos os anos, três
homens da associação ajuda de berço vieram buscar dezenas de
brinquedos para as crianças que lá vivem. Finalmente, fui escolhido,
não conseguia esconder a minha alegria. Finalmente, ia deixar esta
confusão.
Mal saímos do hipermercado, fomos encaminhados para um pão
de forma azul decorado com flores. O meu coração batia cada vez
mais forte. pensava eu que ia ter uma vida sossegada e pacata.

assim que lá chegámos, qual foi o meu espanto quando vi tantas
crianças à nossa espera, braços estendidos, aos pulos, deixando escapar gritos de alegria. Fiquei logo assustado com toda esta barrulheira,
mas aterrorizado quando vi num canto um caixote com brinquedos
partidos e despedaçados. eis o que me esperava… vida de brinquedo
não é fácil.
Manuel quiTéria nº 412/14 (8ºb)
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“História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar”

o

autor do livro é luís sepúlveda, nascido a 4 de outubro
de 1949 em Ovalle, chile. para além de escritor, é realizador, argumentista, jornalista e um ativista político chileno.
neste momento, luís sepúlveda reside em espanha após
ter vivido em hamburgo e paris.
este livro é uma fábula, visto que o autor escolhe como personagens principais animais que apresentam características humanas.
a história passa-se à volta de uma afeição entre uma gaivota
e um gato. são muito amigos apesar das suas diferenças. O gato
chama-se zorbas e é um “gato grande, preto e gordo”, que mora
numa casa perto do porto de hamburgo.
um dia, quando zorbas estava na varanda, deu de caras com
uma gaivota chamada kengah, quase morta. a gaivota põe um ovo
e faz-lhe alguns pedidos, um deles era ensinar a gaivota que nascesse a voar. zorbas respondeu afirmativamente à gaivota e foi pedir
ajuda aos outros gatos do porto para a tentar salvar. quando voltou,
esta já estava morta com o ovo ao lado.
zorbas, como era um bom gato, cuidou muito bem do ovo até
nascer a gaivotinha. O gato e a gaivota ficaram muito amigos e criaram uma grande cumplicidade. ditosa chamava “mamã” a zorbas,
porque era ele que tomava conta dela.
passado algum tempo, estava na altura de cumprir a última promessa, mas também a mais complicada: ensinar a gaivota a voar.
zorbas e os seus amigos — secretário, sabetudo, barlavento e colonello — fizeram os possíveis e os impossíveis para ajudar a gaivotinha, mas não conseguiam. certo dia, decidiram quebrar o tabu e ir
falar com um humano. e assim foi.
pediram ajuda ao poeta, o dono de bubulina, que se disponibilizou para ajudar os gatos. desta forma, zorbas cumpria o que
prometera a Kengah, pois ditosa aprendeu a voar.
a personagem de que mais gostei foi o gato zorbas, porque foi
muito generoso ao ter ajudado as gaivotas Kengah e ditosa. nunca
desistiu perante os obstáculos.
este livro mostra-nos o valor da união para conseguirmos ultrapassar as dificuldades. O autor também reforça o respeito pela
diferença e a solidariedade para o bem de todos.

c

isabel abranTes, 172/14, 7a

omprei este livro para o estudar em sala de aula, mas tive
de o ler em casa. quando acabei de o ler, fiquei espantado,
porque eu não gosto de ler e consegui lê-lo até ao fim.
Fiquei um bocado sentido com o facto de a gaivota Kengah ter sido apanhada por uma maré negra e, nos últimos momentos
de vida, ter deixado uma filha que ficou sem mãe. Felizmente, encontrou zorbas, um gato, e este fez-lhe três promessas: não comer o ovo,
cuidar da gaivotinha e ensiná-la a voar. zorbas e alguns gatos, com
algumas dificuldades e a ajuda final do poeta, conseguiram cumprir
as promessas feitas à gaivota mãe.
gostei muito da história, principalmente do facto de zorbas não
ter faltado às suas promessas. este livro ensina-nos a não desistir de
nada, principalmente dos nossos objetivos.
gOnçalO andrade, 1040/16, 7a
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e

sta é uma história sobre uma gaivota, Kengah, que é apanhada
num derrame de petróleo e que morre aos pés do gato zorbas.
antes de morrer, pede ao gato para cuidar do seu ovo e que
ensine a gaivota a voar. Mas a promessa de zorbas não irá ser
fácil de cumprir…
a primeira parte do livro revela-nos o problema ambiental das marés negras. chama-nos a atenção para um problema enorme, que leva
à morte de imensos seres vivos e para o qual devemos olhar com
cuidado.
na segunda parte, fala-se da solidariedade, do amor e do carinho
que deveria existir entre todos: animais e humanos.
esta é, na minha opinião, uma história muito interessante e que nos
deixa uma lição muito importante:
“- Sim, à beira do vazio compreendeu o mais importante – miou
Zorbas.
- Ah, sim? E o que é que ela compreendeu? – perguntou o humano.
- que só voa quem se atreve a fazê-lo – miou zorbas.”

e

luís caMpOs, 234/14, 7a

sta é a história de uma gaivota que, com pouca saúde, cai na
varanda do gato zorbas, “um gato grande, preto e gordo”. este
procura ajudá-la, mas a gaivota já estava muito mal. recorrendo às últimas forças, o pássaro consegue pôr um ovo e leva
o gato a fazer três promessas: não comer o ovo; cuidar da gaivota e
ensiná-la a voar. depois disso, Kengah morre.
quando a gaivotinha nasceu, zorbas cuidou muito bem dela, passando, contudo, por algumas dificuldades e peripécias com a ajuda
dos outros gatos seus amigos.
conseguiu não comer o ovo? conseguiu. conseguiu cuidar da
gaivotinha? conseguiu. conseguiu ensiná-la a voar? conseguiu. Três
promessas feitas e cumpridas.
este conto transmite-nos uma lição de amor, lealdade, amizade
e camaradagem.
JOãO carvalhO 7b
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Os pequenos
poetas do IPE
O professor solicitou aos alunos do 5.º ano que escrevessem poemas a partir de um texto poético estudado na aula, que serviria de
modelo: “Mistérios da escrita” de álvaro Magalhães. O resultado
foi um conjunto bastante variado de textos.

Mistérios da escrita

Malmequer
Mal me quer, bem me quer
muito, pouco ou nada,
é um jogo com esta flor
por mim tão amada,
por ser tão bonita e tão pequena.
nada perfumada,
mas muito adorada;
quem mal lhe quer
que eu conheça não deve haver .
branca e amarelinha
parece um ovo estrelado,
muito delicadinha,
nasce no prado ou no jardim,
de todas as flores a mais bela,
pelo menos para mim.

escrevi a palavra flor.
um girassol nasceu
no deserto de papel.
era um girassol
como é um girassol.
endireitou o caule,
sacudiu as pétalas
e perfumou o ar.
voltou a cabeça
À procura do sol
e deixou cair dois grãos de pólen
sobre a mesa.
depois cresceu até ficar
com a ponta de uma pétala
Fora da natureza.

Miguel dias, 301/16, 5a

álvarO Magalhães, O liMpa-palavras e OuTrOs pOeMas

Eucalipto

Margarida
escrevi a palavra flor.
uma margarida floriu
no branco papel.
Foi ela que nasceu
tal como uma margarida.
abriu as pétalas
e permitiu ao seu perfume sair.
rodou a cabeça à procura do vale
e deixou cair duas das suas pétalas
sobre o papel branco.
depois cresceu até sair das margens
pois queria vir cá para fora.
peguei nela e plantei-a no vale;
deixei-a lá e fui-me embora.

escrevi uma frase,
um eucalipto nasceu;
na floresta de papel era um apenas.
era um eucalipto
como era um eucalipto.
endireitou os ramos,
sacudiu as folhas
e aromatizou o ar.
voltou a cabeça
à procura da humidade
e deixou cair as folhas
sobre a secretária,
depois cresceu até ficar
com um ramo fora
da natureza.
sOFia baldO, 1521/16, 5ª

Margarida siMões, 1216/16, 5.º a
Maio 2017 | Querer é Poder | 35

notas soltas

Cato
num deserto mauritano,
encontrei um cato,
num alto plano;
fiquei muito grato.
no meio daquele deserto,
onde nada tinha descoberto,
encontrei uma planta;
fiquei boquiaberto.
embora estivesse sozinha,
triste não se sentia:
aquela era a sua casinha
onde havia empatia.
a margarida é uma flor muito bonita,
Muito querida e pouco dividida,
por isso é a minha flor favorita.

Amor-perfeito

a margarida é catita.
À medida que vai crescendo
vai ficando uma bela senhorita.
diOgO sanTOs, 110/16, 5b

escrevi a palavra flor:
uma margarida nasceu
num mar de papiro.
era uma margarida
como é uma margarida.
endireitou o caule,
sacudiu as pétalas amarelas
e perfumou o ar.
voltou a cabeça à procura do sol
e deixou cair dois pequenos grãos de pólen
sobre a grande mesa.
depois cresceu até ficar
com a ponta de uma pétala
fora da natureza.
MarTiM baraTa, 105/16, 5a

uma margarida eu cheirei
e gostei.
Margarida, nome ou flor,
eu a amei.
Meu amor,
dei-te muita flor
dentro do meu coração.
esta é a minha grande paixão.
andré alves, 167/16, 5b
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JOãO sabugueirO, 589/16, 5a

escrevi a palavra flor.
no papel apareceu
um amor-perfeito.
era vermelho e amarelo,
com apontamentos de preto.
de repente, apareceram muitos mais,
até que o papel não se viu mais.
leOnOr MarTins, 346/16, 5b

Carvalho
escrevi a palavra árvore:
um pequeno carvalho nasceu
no centro do papel.
escrevi a palavra jardim:
um pequeno jardim apareceu.
O carvalho instalou-se
e murcho começou a ficar.
alguém o tinha de regar!
escrevi a palavra chuva
e começou a pingar.
escrevi a palavra sol
para ele apreciar.
podia aproveitar a chuva e o sol
e o arco-íris ficar a admirar,
com as sete cores a brilhar:
não havia melhor lugar!
aFOnsO cOsTa, 188/16, 5a
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Cravo
escrevi a palavra flor
e nasceu um cravo.
era uma flor tão formosa,
que me lembrei de meu pai bravo,
uma flor linda e amorosa.
lana biTencOurT bugarin, 339/16, 5b
vermelha é sua coroa.
brilha como sangue
do alto da sua proa.
Firme e determinado,
da cor das pastagens,
seu caule esverdeado

Rosa
escrevi a palavra amor.
uma rosa nasceu
na floresta multicolor.
era uma rosa.
encantou a floresta
e encheu o ar
de pétalas imodestas.
espalhou o amor
por todo o mundo
até que chegou
à altura de dizer adeus
aos amigos
e ao ciclo da vida.
FranciscO araÚJO, 304/16, 5a

simboliza a liberdade,
a luta
e a vontade.
é o cravo
livre
e nunca escravo.
leOnOr valenTe, 1/16, 5b

escrevi a palavra flor:
uma rosa nasceu,
na floresta de pétalas.
era uma rosa,
uma rosa diferente
porque era a mais linda.
quando abria as suas pétalas,
perfumava o ar
e fazia a magia voar.
angélica supOnyeva, 202/16, 5a
eu nasci de uma rosa,
uma rosa tão bela,
não há flor igual a ela.
Flor do meu jardim
que cuida de mim assim
com toda a dedicação,
amor e paixão.
como rosa do meu jardim
é bom ter uma assim.
érica MOrgadO, 333/16, 5b
da minha rosa
caíram as pétalas
para ficar cor-de-rosa.
a minha rosa
cresceu até ficar
cor-de-rosa
para perfumar o ar.
guilherMe gOMes, 114/16, 5b
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passeando pelos campos,
encontrei uma rosa
tão maravilhosa, que só me apetecia
colhê-la.
Mas matá-la não queria.
passaram horas
e eu a olhar para a rosa.
ao contrário de outras flores,
não era nada presunçosa.
Tive, porém, de me ir embora,
pois era já tempo de me deitar.
Mas só pensava na rosa.
Tentei tudo e nada resultou.
até que, por fim,
lá consegui e já passou!

escrevi a palavra flor:
uma rosa nasceu,
num deserto de papel.
era uma rosa
como era uma rosa.
endireitou o caule,
sacudiu as pétalas
e perfumou o ar.
voltou a cabeça
à procura do amor
e deixou cair dois pingos de calor
sobre a mesa,
depois cresceu até ficar
com a ponta de uma pétala
fora da natureza.
gOnçalO gOMes, 162/16, 5b
pensei na palavra flor
e uma nasceu, brilhante
e com tal fulgor,
que tudo o que lhe estava diante
parecia amor.
cativou toda a gente
porque era encantadora.
Tudo ficava contente
com a sua voz de cantora.
qual era o seu nome?
lembrei-me: rosa!
O seu perfume animava
a cidade triste
tanto era maravilhosa!
JÚlia casqueirO, 1015/16, 5b
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no dia seguinte,
fui aos prados correr,
mas da rosa
não me consegui esquecer.
então, fui ter com ela,
iluminada pela luz de uma vela.
Tentado a arrancá-la,
não resisti…
pobre rosa maravilhosa,
já te perdi!
Mas dentro dela havia sementes
e eu plantei-as.
Muitas despontaram
e mesmo nada feias.
Mas assim aprendi
que não devemos tirar a vida
a outro ser vivo,
antes que ela não tenha sido
plenamente vivida!
alexandre silva, 414/16, 5b
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Jardim em papel
escrevi a palavra flor:
uma camélia floresceu,
confusa no ártico do papel.
solitária, pede que escreva jardim.
Fiz-lhe a vontade e muitas flores desabrocharam,
desde lindas túlipas a desleixados girassóis.
agradeceu-me com um beijo perfumoso,
inesquecível de cheirar.
porém, um cato ressequido,
como caneta invejosa,
escreveu deserto no jardim da folha
e tudo à sua volta secou.
pensando gostar da solidão,
acabou por ficar sem amigos.
viOleTa lOpes, 1035/16, 5.º a

Túlipa
escrevi a palavra flor
e na folha apareceu uma túlipa,
mas como ela é muito gira,
decidi que se chamava Filipa.
as pétalas são vermelhas
da cor do amor
que guardo no meu coração.
a túlipa é de grande valor
e o caule é verde,
fresco todo o dia
e eu rego-a no meu coração,
que parece música em uma sinfonia.
TiagO Oliveira, 191/16, 5b

Jarro
escrevi a palavra flor.
um jarro nasceu
no deserto de papel.
era um jarro.
como é um jarro.
Tem caule forte,
é capaz de chegar
a um metro de altura,
e o eixo central
chama-se espadice
e é amarelo.
no início, tem
pétalas verdes, mas
ao crescerem,
tornam-se brancas e lindas.
O outro nome dela é copo-de-leite.
é usada nas cerimónias
e casamentos.
porque é associada
à pureza e tranquilidade.
cáTia dMyTriyeva, 384/16, 5a

encontrei uma túlipa
muito vermelha.
chamava-se Filipa
e sobre ela pousava uma abelha.
as suas pétalas eram bonitas
como as meninas,
mas não tanto como as que são
minhas amigas.
TOMás Fernandes, 383/15, 5b

Lírio
escrevi a palavra flor.
um lírio nasceu
num campo cheio de cor.
era um lírio invulgar,
dançava ao toque do ar.
com o seu perfume,
não havia quem fosse tão cruel,
que o lançasse ao lume.
a flor mais linda,
a luz do sol a ilumina.
lídia zuMbi, 179/16, 5a
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A minha
aventura

Na Máquina
do Tempo

Q

uando estava a chegar a casa com o meu cão, o bolt,
vimos uma coisa nunca vista no mundo.
— bolt, o que é aquilo? — perguntei.
— ão, ão — respondeu.
— entendi tudo — disse eu a brincar, enquanto me
aproximava.
quando cheguei bem perto, reparei que era uma máquina e
percebi que só tinha dois lugares, uma alavanca em “t” e uma espécie de relógio que dizia os anos. pensei: “se eu meter o relógio
num ano qualquer e carregar na alavanca (em “t”) eu viajarei para
esse ano!” então experimentei, tirei a coleira do bolt, sentei-me
num dos lados, coloquei o bolt noutro, inseri um ano qualquer e
apertei a alavanca (em “t”). parecia que estava a dormir acordado
e, de repente, olhei para a cidade de lisboa e já não era a mesma
coisa: andavam vários barcos à vela e mais de metade dos edifícios tinha desaparecido. Olhei para o ano e pensei: “ah, deve ser
um ano bem seguro, sem nenhuma guerra…”
saí da nave e olha quem vi: o Marquês de pombal! aproximei-me e disse:
— bom dia.
— Mau dia, fujam imediatamente daqui, cheirou-me que vai
acontecer algo de horrível! — disse ele muito assustado.
Fui a um café, pois estava com fome e pedi uma sandes:
— uma sandes, se faz favor.
— custam 52 escudos — disse, colocando a sandes em cima
da mesa.
como eu sabia perfeitamente que não tinha escudos, cheguei
ao pé de um homem com 1 — e disse:
— dás-me 200 escudos e eu dou-te esta moeda do futuro.
— aceito — respondeu.
depois de comer (e partilhar um bocadinho da sandes com
o bolt), saí do café e começou tudo a cair: prédios, casas, ponte,
tudo!
— pois é, bolt, 1755 é o ano do terramoto. vamos embora —
berrei.
cheguei à máquina do tempo, assinalei 2017, apertei a alavanca em “t” e pareceu novamente que estava a dormir acordado.
quando cheguei da longa viagem, a máquina tinha desaparecido e
o bolt estava com a coleira, a ladrar, enquanto eu estava a dormir
debaixo de uma árvore e pensei: “Foi tudo um sonho, quem me
dera ter mesmo uma máquina do tempo”. Olhei para o relógio: já
eram 8 horas e eu tinha combinado com a mãe às 7:30.
— corre, bolt, estamos atrasados! — gritei.
aFOnsO cOsTa, 188/16, 5a
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ra dia 14 de fevereiro do ano de 2017, quando eu acordei e vi
aos pés da minha cama uma estrutura média, flutuante, que
parecia ter assento, volante e alavancas. não consegui perceber o que era até a levar para a arrecadação. aí percebi que se
tratava de uma máquina do tempo enviada por alguém.
por acaso, era dia de teste de português e eu não estava a conseguir arranjar um bom texto para o teste. então, aproveitei o intervalo
e peguei na máquina do tempo. Mal me sentei, a máquina começou
a andar muito depressa.
Finalmente, parei de andar às voltas e dei por mim num lindo
jardim antigo onde vi uma jovem, parecida comigo, a falar com um
rapaz. de repente, ela veio na minha direção e disse-me:
— recebeste a prenda que te enviei? claro que recebeste, se
estás aqui! eu sou a leonor valente. somos idênticas, porque tu és
eu no futuro.
— que giro! Mas porque é que me chamaste?
— porque te quero dizer que vais ser sortuda.
a conversa continuou até eu voltar à escola e terminar o meu
texto.
leOnOr valenTe, 1/16, 5.º b
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Liberty

e

ra uma vez uma dama chamada liberty que vivia em França.
desejava muito ser realmente livre, como o seu nome anunciava, para poder ir a nova iorque, mas não a deixavam. por
isso, fez uma revolução e, em consequência, foi presa. no cárcere, encontrou um mago que lhe deu uma poção mágica para crescer, na condição de ela o ajudar a fugir. e assim foi.
quando finalmente pôde ver a luz do dia, ficou bastante dececionada, pois toda a gente fugia dela. no meio de toda aquela correria,
ela sentiu-se muito triste e foi-se embora de paris. sem dar conta,
foi parar ao brasil, apaixonou-se por uma estátua chamada cristo-rei
que estava sempre triste e de braços caídos, por ter de permanecer
ali parado. então, liberty foi procurar o mago para que este lhe desse
uma poção que pudesse libertar o cristo-rei. logo que o encontrou,
pediu-lhe que lha desse e ele, com medo dela, assim fez e fugiu a
sete pés. Já com a poção, liberty voltou ao brasil e deu-a a beber ao
cristo-rei. agora já podiam partir juntos pelo mundo fora.
decidiram ir para itália, até à cidade de pisa. como toda a gente
fugia destas personagens tão invulgares, ficaram com itália só para
eles. enquanto se beijavam, o cristo-rei, que não estava nada acostumado a tais propósitos, desequilibrou-se e caiu sobre uma torre que
embelezava o campo dei Miracoli, na cidade de pisa. para ninguém
desconfiar que tinham sido eles os responsáveis pela célebre inclinação da torre, fugiram de novo para paris.

enquanto por ali cirandavam, liberty voltou a lembrar-se dos dias
tristes que tinha passado na cadeia. resolveu então arrancar todas as
grades do calabouço e fazer com elas uma espécie de torre. e como
o mais ilustro dos senhores que tinham estado presos naquela cadeia
se chamava eiffel, deram o mesmo nome à distinta torre.
entretanto, o cristo-rei sentiu tantas saudades do seu povo, que
resolveu despedir-se de liberty e seguir os seus sonhos, regressando
ao brasil, pois nunca é bom prescindir dos próprios sonhos.
por essa altura, liberty tomou a grande resolução da vida dela: ir
até nova iorque. quando lá chegou, admirou-se com o facto de toda
a gente já saber das pessoas que ela tinha libertado. e como aquele
povo era grande amante da liberdade, adotaram-na como símbolo
da identidade nacional. então, liberty pegou num documento onde
estavam inscritas as leis da liberdade e numa tocha que representava
as suas aventuras pelo mundo, na grata companhia do cristo-rei. ninguém sabia, contudo, que a poção que os dois haviam bebido tinha
um prazo de validade, pois o astucioso mago não tinha revelado este
segredo. e assim, num dado dia, liberty transformou-se numa bela
estátua, sólida e imóvel, ao mesmo tempo que o cristo-rei abria as
mãos e voltava a ser aquela imponente figura de mármore sobre o
morro do corcovado.
lídia zuMbi, 179/16, 5.º a
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Atlântida

h

á cinco milhões de anos atrás, numa ilha gigantesca, aconteceu esta história que vos vamos contar.
numa semana de grandes tempestades, a ilha tremia
como uma mesa manca. Já antes se podia prever que iria
acontecer algo mau, pois as gaivotas e os outros animais fugiam de
um lado para outro, quase sem destino. O temporal era tão grande
que muitos animais terrestres não se conseguiram salvar, pois não
sabiam nadar.
À medida que a semana ia passando, os frutos das árvores começavam a apodrecer, os peixes a desaparecer e a água a ficar suja.
Muitos animais terrestres e marinhos morreram por causa da agitação
das águas à volta da ilha.
passados vários anos, a ilha ainda precisava de ajuda para salvar
os animais que restavam.
então os seus habitantes recorreram a uma das ilhas mais próximas. Mas esta tinha-se afundado. dirigiram-se, de seguida, a outra
que ficava um pouco mais afastada. quando lá chegaram, verificaram
que também essa tinha desaparecido sob as águas agitadas do oceano. Os habitantes começaram a ficar preocupados, pois já só restava
uma ilha que os pudesse socorrer. assim que a alcançaram, os habitantes locais recusaram-se a ajudá-los. deixaram-nos sem alimento e
ameaçaram-nos com guerra, pois eram muito violentos.

Felizmente, alguns golfinhos que por ali passavam ajudaram-nos,
dando-lhes comida — frutos, carne, peixe, vegetais, etc. porém, os
habitantes locais estavam mesmo decididos a expulsá-los através da
guerra.
e assim chegou a hora do combate. Todos estavam preparados
com as suas armas e a sua coragem.
como sempre acontece em situações deste género, muitos animais morreram, pois foi um conflito difícil.
uma vez que tinham sobrevivido poucos animais, decidiram partilhar o território de forma amigável.
passados vários anos, os seres humanos chegaram à ilha. começaram a construir cidades, castelos, mas não sabiam que esta não
aguentava o peso de todas aquelas construções. e assim se afundou
nas águas profundas do mar revolto.
debaixo de água, as ilhas ainda eram visíveis e os animais marinhos começaram a viver nas suas encostas submersas.
um dia, um homem estava a pescar de barco e decidiu dar um
mergulho. quando viu as ilhas e deu-lhes o nome de atlântida.
sOFia baldO 1521/16, aFOnsO cOsTa 188/16,
Margarida siMões 1216/16, FranciscO araÚJO 304/16

A lenda do Castro do Monte Mozinho

h

á muitos, muitos anos atrás, cerca do século i d. c, a península ibérica estava ocupada pelos romanos. conta a lenda
que, um dia, aterrou uma nave espacial numa povoação
hoje conhecida como castro do Monte Mozinho, na zona
de penafiel.
Os passageiros da nave foram bem recebidos pela povoação e
conviveram com eles durante alguns meses. em troca do seu bom
acolhimento, ensinaram-lhes algumas técnicas de construção e engenharia. Os romanos viam-nos como deuses que tinham descido à
Terra.

2. FOTOgraFia da nave espacial “MileniuM FalcOn”, sTar Wars
após a sua partida, a força da nave, ao descolar, deixou marcado
no terreno o seu perfil. Os habitantes locais, em homenagem a esses
deuses benevolentes, construíram o povoado de acordo com esses
vestígios arqueológicos. é por isso que hoje se conta que a planta do
castro do Monte Mozinho se assemelha tanto ao design superficial da
nave “Millenium Falcon”, conhecida por todos através da saga “star
Wars” (guerra das estrelas).
1. FOTOgraFia aérea dO casTrO dO MOnTe MOzinhO eM penaFiel
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leOnOr valenTe, 1/16, 5.º b
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A lenda do
Supermário

As cores

c

onta a lenda que um menino chamado Mário adorava futebol. O sonho dele era ser guarda-redes, o melhor do mundo.
ele vivia numa aldeia e era muito pobre. não havia muitos meninos para brincar.
Todos os dias à noite, olhava para as estrelas e pedia para conhecer muitos meninos e formar uma equipa.
O Mário era uma criança muito amiga dos seus pais, ajudava nos
trabalhos do campo e, sempre que podia, brincava com uma bola de
trapos.
de tanto pedir às estrelas, parece que o desejo do Mário de tornou finalmente realidade e conseguiu ser um dos melhores jogadores
do mundo.
João costa, ex-jogador do sporting, atualmente na seleção nacional, estava à procura de ajuda. por acaso, tinha passado pela aldeia e
viu o Mário, que estava a jogar com a bola de trapos. ao observá-lo,
ficou admirado com a sua capacidade e chamou-o, convidando-o a
acompanhá-lo. depois de os pais dele terem dado autorização, João
costa fez questão de o levar com ele para a cidade. inscreveu-o numa
boa escola e ensinou-lhe tudo sobre futebol.
Mário cresceu e tornou-se o melhor guarda-redes do mundo. ganhou prémios, mas nunca esqueceu as suas origens e a sua estrelinha
da sorte.
ele era uma lenda viva, defendia todos os remates e não havia
bola que entrasse na sua baliza.
quando morreu, foi-lhe prestada uma grande homenagem por
tudo aquilo que tinha feito durante a vida. na verdade, tinha feito
grandes coisas pela sociedade, pois era um ser humano de coração
generoso, e colocou o nome de portugal no mundo.
passados mais de cinquenta anos, ainda hoje se fala no supermário e, sempre que existe um jogo da seleção e a bola não entra
depois de um remate, diz-se que o supermário está lá para ajudar o
guarda-redes atual a defender a baliza.
MarTiM baraTa, 105/16, 5.º a

a

ntigamente, tudo era a preto e branco, o cinzento pairava
sobre as coisas, não dava gosto ver as paisagens e até os
filmes eram aborrecidos. Mas algo iria transformar esta
situação desoladora.
uma rapariga, que vivia no cimo de uma cidade triste, andava
sempre com um sorriso na cara. chamava-se rosa e procurava insistentemente alegrar os habitantes com o seu bom humor. um dia,
a rosa, depois de muito refletir, chegou à conclusão de que talvez o
que fazia com que aquela gente vivesse tão triste era a total ausência
de cores no mundo.
ela conhecia uma floresta onde se dizia que existia um pó de
cores mágicas muito raro. então, seguiu caminho.
quando lá chegou, procurou, procurou entre árvores e arbustos,
nas tocas dos animais, nas clareiras, nos píncaros dos ciprestes, nas
copas dos carvalhos… até que, finalmente, depois de muitas semanas
de fadiga, lá encontrou o pó mágico das cores, bem guardado num
casulo abandonado.
recolheu-o e regressou à cidade. sem avisar ninguém, pulverizou
todos os seus habitantes e todos os seus espaços. e nesse preciso
momento, todos foram invadidos por uma imensa felicidade, pois
podiam finalmente ver o mundo na sua beleza colorida.
JÚlia casqueirO, 1015/16; érica MOrgadO, 333/16, 5.º b
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A lenda de Itália

h

á muitos e muitos anos, na cidade de roma, em itália, havia muitos mendigos. um deles só tinha uma moeda guardada no seu bolso. então, um dia, foi ao lago dos desejos,
atirou-a lá para dentro e pediu um desejo: ter um par de
botas novo.
no regresso, viu uns meninos a jogar à bola no meio da rua. uma
velhinha ia a passar nesse instante. Mas o mendigo, quando viu que
a bola ia na direção dela, pôs-se à frente e não se importou de levar
ele com a bola.
Mais à frente, viu um cão que estava com algum problema e,
por isso, não conseguia andar. entretanto, vinha um coche na direção
dele. O bom do mendigo pegou nele e salvou-o de ser atropelado.
quando regressou ao seu abrigo, viu um lobo a tentar comer um
esquilo. então, pegou num osso que vira no chão e atirou-o com toda
a força que tinha. O lobo foi a correr atrás dele, enquanto o mendigo
pôde tirar dali o esquilo com toda a delicadeza.
nessa noite, o sem-abrigo dormiu descansado. Tinha a sua consciência tranquila. quer o seu desejo se realizasse, quer não, tinha feito
o que devia fazer.
passado um ano, lembrou-se da sua ida ao lago da cidade e lá
quis voltar para rever aquele sítio e tudo quanto lá tinha encontrado e
verificar se as botas, que nunca lhe tinham chegado, estariam por ali,
no local onde os desejos se realizam.
logo que lá chegou, não viu nada. deu voltas e mais voltas ao
lago, mas não encontrou as benditas botas. até procurou debaixo de
água. Mas mesmo ali não havia coisa nenhuma!
e foi então que, para seu espanto, as pessoas e os animais que
o mendigo salvara apareceram no lago. e vejam bem o que traziam
eles para entregar ao pobre do mendigo: um belo par de botas, novinhas em folha! e não apenas as botas que o sem-abrigo tanto queria,
também traziam um par de calças e uma camisola quente para se

resguardar do frio no rigor do inverno romano.
e os que tinham sido salvos pelo mendigo disseram em coro:
— Obrigado por nos teres salvo a vida!
Mas a solidariedade deste mendigo havia sido tão grande que
até a própria península itálica se quis associar a esta homenagem e
assumiu o formato de uma bota para que ninguém jamais esquecesse
a generosidade deste homem bom.
e é assim que muitos explicam o formato de itália.
TiagO Oliveira, 191/16, 5.º b

Ilha das Botas

e

ra uma vez um rapaz chamado vítor que estava a passear
descalço por uma ilha.
enquanto por ali andava, viu uma gruta e, como era curioso, entrou para ver o que havia lá dentro. para seu espanto,
pôde observar vários pares de botas e decidiu experimentá-las. várias serviam-lhe e ele resolveu escolher um dos pares e levá-los já
calçados.
no entanto, nem isso fez dele um rapaz alegre. na verdade, sentia-se triste por não ter amigos com quem partilhar as suas esperanças. de facto, a ilha era deserta.
O que ele desconhecia é que de noite as botas ganhavam vida.
e assim foi também naquela noite. depois de o sol se ter posto, as
botas que ele levara da gruta começaram a falar. O vítor ficou muito
assustado e perguntou quem estava a falar. as botas responderam:
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— Olha para baixo. estamos aqui.
quando olhou para os seus pés, verificou que eram a botas que
falavam com ele. assustou-se tanto que rapidamente as descalçou.
resolveu então pegar nelas e devolvê-las à procedência. correu até
à gruta sem se deter em lugar nenhum. Mal chegou, atirou-as lá
para dentro. Tudo quanto lá estava brilhava intensamente e as botas
continuavam a falar.
porém, um vulcão em erupção destruiu a gruta das botas e todos
aqueles pares se converteram em terra e areia com o formato de uma
grande bota. e assim é, ou poderia ser, a história do aparecimento da
itália.
raul luís, 45/15, 5.º a

escritos

A Floresta

f

Minha solidão me reste! Tira-te de meus umbrais!
Tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais!”
Disse o corvo, “Nunca mais”.

echou o livro e apoiou a mão no mar de caruma, para se
levantar. depois, fixou um ponto negro acima de si. O corvo
fingia que o ignorava. a natureza também aprecia literatura.
com o restolhar das folhas, o corvo levantou voo e foi em
busca de solidão.
de livro na mão, girou sobre si mesmo, contemplando o verde
que o rodeava, sorriu. e também iniciou a sua marcha.
era fácil perder-se na floresta. Tinha ganho esse hábito com o
pai. «podemos estar aqui com mais pessoas, e estarmos perdidos e
sentirmo-nos sós. e aqui isso é uma coisa boa.» não se lembrava de
quando fora a última vez que ali estivera com alguém. ultimamente,
a sua companhia era sempre um livro.
(…) a solidão não é viver só, a solidão é não
sermos capazes de fazer companhia a alguém ou
a alguma coisa que está dentro de nós, a solidão
não é uma árvore no meio duma planície onde só
ela esteja, é a distância entre a seiva profunda e a
casca, entre a folha e a raiz (…). Pior do que isso,
solitário é estar onde nem nós próprios estamos.

encostou-se a um pinheiro, alto, majestoso. O vento, sem rajadas,
mas forte o suficiente para abanar ligeiramente os ramos, produzia
um som que só existe nas florestas. sem prédios que o obrigassem
a desviar-se, as suas ondas percorriam o espaço e tocavam as folhas
e ramos das árvores como se estas fossem um diapasão que tornasse mais belo o que já era perfeito. escutou o vento. sentiu a carícia
de uma brisa, suave. não era como a superfície rugosa e irregular
do pinheiro, rude, áspera. com as duas, sentiu-se completo. O pai, e
também a mãe.
(…) o sol vacila entre os pinheiros
esqueçamos os que não sabem
(…) há que conhecer algumas pedras
cheias de raios e segredos
(…) as árvores deixam lá em cima
um semicéu entrelaçado
por arames de pinheiros e sombras
e pelo ar que se desfolha
era fácil perder-se na floresta. «O caminho que percorres é a tua
companhia.» para onde quer que olhasse, via para uma miscelânea
de formas, de texturas, sempre com o verde como pano de fundo.
uma quimera natural, polvilhada de sons, cheiros, imagens. e então
reparou. reparou no que sustenta a floresta. O outro lado da cor. debaixo das árvores, sobre a terra e a caruma. a sombra. dançando com

o sol que se atrevia a chegar ao chão, passando pelas copas magníficas, pelos ramos flutuantes.
Tudo sombra, sombra vacilante, enfim, ao meu
redor, a modificar subtilmente, constantemente, a
paisagem noturna…
Rumorejavam segredos as árvores — sabbats
talvez de feiticeiras as suas sombras, tão arrepanhado e seco o crepitar agora dos ramos entre o
vento…
é bom estar perdido na floresta. há uma alegria escondida, que
espreita por entre as árvores. voltamos a ser crianças, na manhã
do dia de natal, a correr em direção à árvore (sempre a árvore!),
sôfregas por ir ao encontro dos presentes, sôfregas por percorrer o
caminho. O sol abandona-nos lentamente, a duzentos e cinquenta
quilómetros por segundo, e a noite começa a instalar-se, trazendo
as suas próprias sombras e sons. ao encontro do corvo. vestido de
luz noturna. é a sua hora. «vai, vai que a penumbra fica no teu lugar.
vai que a floresta tem de se deitar, sem sentimentos, sem análises.
ela está cansada. a floresta precisa de existir, apenas e só existir.
só!»
E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda
No alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais.
Seu olhar tem a medonha cor de um demónio que sonha,
E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão há mais e
mais,
Libertar-se-á... nunca mais!
nota: O que é verdadeiramente literário neste texto, foi retirado
de: «O corvo», de edgar allen poe, traduzido por Fernando pessoa
(primeira e última citações); O Ano da Morte de Ricardo Reis, de
José saramago (segunda citação); «sonata com alguns pinheiros» de
pablo neruda (terceira citação); «a grande sombra», de Mário de sá
carneiro (quarta citação).
TiagO ribeirO
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Repórter da História…

«Almada Negreiros, o génio
provocador…»
Apenas algumas notas sobre ele…
Por maria de Jesus Pessanha caimoto duarte.

1
2
3
figura 1: : JOsé e O seu irMãO Mais nOvO, anTóniO, nO cOlégiO dOs JesuíTas eM lisbOa eM «FOTObiOgraFias dO séculO xx, alMada negreirOs», direçãO de JOaquiM vieira, círculO de leiTOres, página 17.
figura 2: «auTOcaricaTura» de alMada negreirOs eM «O séculO cóMicO» de 1913.
figura 3: «alMada negreirOs», caricaTuradO pOr sTuarT de carvalhais, «repórTer x», na «ilusTraçãO» de 1929.

u

m dos mais conhecidos génios do século xx em portugal,
José Sobral de Almada Negreiros (1893-1970), nasceu na
roça saudade, freguesia da Trindade, em são Tomé e príncipe, a 7 de abril de 1893, no reinado de d. carlos.
era filho de antónio lobo de almada negreiros, natural de aljustrel, jornalista, poeta e administrador do concelho de s. Tomé, que se
casara com d. elvira sobral, (que fora educada nos melhores colégios
de portugal), filha natural do riquíssimo fazendeiro José antónio Freire
sobral e da bela angolana de benguela, leopoldina de azevedo.
O avô, Freire sobral, dono de roças de café e de cacau, interessava-se pela política local, tendo chegado a vogal do concelho de s.
Tomé e príncipe. Monárquico muito conceituado no arquipélago, fora
agraciado pelo rei d. luís com uma comenda de Mérito agrícola.
em 1896, d. elvira morreu de parto ao dar à luz uma menina que
também faleceu. O viúvo foi em 1900 nomeado responsável pelo
pavilhão das colónias na exposição universal de paris.
e os filhos do casal para onde foram? para o colégio dos jesuítas
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em campolide, em lisboa, tendo José aí entrado com seis anos e
antónio com quase cinco. ambos estiveram dez longos anos como
alunos internos, entregues a estes religiosos. em paris, o pai voltou
a casar e raramente os via. desinteressou-se deles. as crianças recebiam as visitas do avô materno e da sua mulher, a quem chamavam
carinhosamente avó Mariana. José, sedento de carinho materno, escrevia cartas e enviava desenhos «a esta sua avó».
Os anos foram passando e os jesuítas, grandes educadores, fizeram mais uma vez bem o seu trabalho. estando almada longe da
família, foram eles que lhes deram as bases de uma sólida educação.
era um bom colégio. além das aulas havia inúmeras visitas de estudo,
excursões como por exemplo ao portinho da arrábida, a colares e a
sintra.
José gostava de ler, escrever, desenhar, pintar, praticar desporto,
principalmente futebol e ténis e dedicava-se à música, tocando na
banda Musical do colégio. parece, no entanto, que não se interessava
muito pela doutrina cristã...

escritos
caturista, pintor, panfletário, vitralista, gráfico, coreógrafo, cenógrafo,
figurinista foi também bailarino, poeta, romancista, ensaísta, filósofo,
conferencista, humorista e acima de tudo contestatário e provocador,
preocupado em acabar com as ideias românticas, idealistas e realistas
do século anterior e igualmente preocupado com a vanguarda cultural, querendo a todo o custo ser moderno.
em 1915 colaborou no primeiro número da revista «Orpheu», provocando algum escândalo. Júlio dantas criticou o trabalho desta geração,
onde apareciam nomes como Fernando pessoa, Mário de sá-carneiro
e outros intelectuais e artistas ligados ao Modernismo em portugal.
O médico e escritor Júlio dantas, grande opositor dos vanguardistas, na revista «Ilustração Portuguesa», de 19 de abril de 1915, ofendeu os poetas de «Orpheu», chamando-lhes «poetas paranoicos».
almada negreiros respondeu ao insulto, escrevendo em 21 de
outubro de 1915 «O Manifesto anti-dantas e Tudo». eis a seguir, o
resumo da transcrição de algumas frases dessa célebre composição:
«basta pum basta!!! uma geração que consente deixar-se representar por um dantas é uma geração que nunca o foi»… «Morra o
dantas, morra! pim!»…«(ele) saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo menos
escrever que é a única coisa que ele faz!»…«Morra o dantas, morra!
pim!»… «(ele) é o escárnio da consciência… é a vergonha da intelectualidade portuguesa! é a meta da decadência mental!»… «e ainda há
quem lhe estenda a mão!»…
e o Manifesto continuava utilizando termos muito ofensivos.
a polémica continuou. almada e santa-rita pintor promoveram a
primeira conferência Futurista no Teatro república em lisboa em abril
de 1917, tentando explicar ao país o que era o Modernismo.
almada, nessa conferência, apareceu trajando de forma teatral,
com uma vestimenta desenhada por ele «à maneira dos operários».
Foi lendo «um ultimatum Futurista às gerações portuguesas do século xx», 1917, dirigido à juventude portuguesa e a certa altura provocando a assistência exclamou:
«O povo completo será aquele que tiver reunido no máximo
todas as qualidades e todos os defeitos. coragem portugueses, só vos
faltam as qualidades». não será difícil de perceber que foi vaiado pela
assistência. dizer que o nosso povo só tinha defeitos… era realmente
demais…

em 1910 com a implantação da república, o político afonso costa
perseguiu os membros do clero, em especial os jesuítas, que foram
detidos, interrogados e presos. eram apresentados como pertencentes a uma seita sinistra. O antijesuitismo reinante em portugal deliberou encerrar o colégio de campolide. de súbito os irmãos almada
negreiros ficaram sem aqueles que os tinham educado e apoiado
durante tantos anos.
e a família? a mãe e o avô materno já tinham falecido. O pai lá
longe em paris não lhes ligava nenhuma nem se interessou por eles.
O irmão antónio seguiu os seus estudos, escolheu a carreira militar e anos depois foi oficial de cavalaria.
e José? em 1911 frequentou o liceu de coimbra por pouco tempo,
estreou-se como caricaturista no jornal «a sátira», e participou no primeiro salão dos humoristas portugueses e em inúmeras publicações.
em 1913, voltou a lisboa para se matricular na escola internacional e com apenas vinte anos conseguiu apresentar os seus trabalhos
de desenho na sua primeira exposição individual na escola internacional de lisboa onde conheceu Fernando pessoa, tendo ficado amigos.
no ano seguinte, almada negreiros, contestatário por natureza,
querendo afrontar os republicanos, participou como diretor artístico
no «papagaio real», um semanário monárquico, antirrepublicano, humorístico de caricatura política, que tinha como diretor alfredo lamas.
Os colaboradores mais conhecidos eram stuart carvalhais, Jorge barradas, rocha Martins e Machado correia. O primeiro número apareceu
a 7 de abril, tendo o jornal uma efémera existência de cinco meses,
sendo o último número, o de 18 de agosto.
Trocista, desafiador, boémio, sensacionalista, extravagante no
vestuário e nas suas atitudes, gostava imenso de dar nas vistas. aos
vinte e dois anos já era conhecidíssimo em lisboa. costumava andar
em cima das mesas na pastelaria brasileira do chiado. era vulgar vê-lo
aos saltos na rua e a meter-se com toda a gente. Adorava provocar
as pessoas. Era o chamado génio provocador. a certa altura, pediu ao
escritor vitoriano braga que lhe tirasse duas fotografias, que ofereceu
aos seus conhecidos e amigos, onde aparecia sem roupas, exibindo
ostensivamente a sua nudez. Foi um verdadeiro escândalo. vaidoso,
fascinado pela sua pessoa fez ao longo da sua vida mais de cem
autorretratos.
autodidata, foi um artista multifacetado: grande desenhista, cari-
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figura 4: «papagaiO real», seManáriO MOnárquicO, anTirrepublicanO, publicadO eM 1914.
figura 5: FOTOgraFia de alMada negreirOs, O géniO prOvOcadOr na «cOnFerência FuTurisTa 1917», nO TeaTrO da repÚblica, anTigO
TeaTrO dOna aMélia eM lisbOa e MOdernaMenTe chaMadO de TeaTrO Municipal de sãO luís.
figura 6: selO de cOrreiO de 1935, desenhadO pOr alMada, Onde aparece escriTa a cOnhecida Frase «TudO pela naçãO».
figura 7: «FOTOgraFia dO casal sarah aFOnsO e JOsé alMada negreirOs abraçandO-se».
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continuando o discurso, empolgado, afirmou ser necessário «educar
a mulher portuguesa na sua verdadeira missão de fêmea para fazer
homens».
a maioria do público feminino português terá percebido bem o que
estava a ser dito?
Tendo dissipado alegremente a herança da mãe, encontrou-se sem
dinheiro em paris, onde esteve de 1919 a 1920. pela primeira vez na
vida viveu com dificuldades. chegou a ser operário, domador de cavalos e dançarino num cabaré. dedicou-se à escrita, ao desenho e à
pintura. por vezes tinha sorte e lá conseguia vender algum dos seus
quadros. estando em paris, na cidade onde o seu pai vivia, sentindo-se
muito ofendido com o afastamento dele, nem o foi procurar…
regressou a portugal, mas em 1927 foi para Madrid. nesse ano,
na conferência «O desenho», definiu o que era ser moderno…
«Isto de ser moderno é como ser elegante: não é uma maneira
de vestir, mas sim uma maneira de ser. ser moderno não é fazer a
caligrafia moderna, é ser o legítimo descobridor da novidade».
ao fim de três anos de estar em espanha, retornou a portugal.
grande apreciador da beleza feminina, conheceu na «brasileira
do chiado» a pintora modernista sarah afonso, a única senhora, que
naquele tempo, ia lá sozinha tomar café e ficava a falar de pintura,
impondo os seus pontos de vista. dinâmica, independente, conhecida
pela sua autoconfiança, contava que era filha de um oficial do exército, formada em pintura na escola superior da academia de belas-artes em lisboa e já tinha estado a estudar em paris. José apaixonou-se
por ela e, perante o espanto geral, casaram em 1934 na igreja de s.
sebastião da pedreira em lisboa. a noiva tinha trinta e cinco anos e
o noivo quarenta e um.
figura 9: «a nau caTrineTa». esTudO para Os FrescOs da gare
MaríTiMa de alcânTara, guache sObre papel cOladO
eM carTãO, Museu dO chiadO, Museu de arTe cOnTeMpOrânea.

figura 8: «a Trindade». viTrais da igreJa de nOssa senhOra de
FáTiMa eM lisbOa, nO períOdO de 1938-1939.
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na década de trinta, a obra de almada negreiros foi aproveitada pelo estado novo. Fez trabalhos para várias exposições e comemorações. afinal as comemorações eram como ritualizações
da história, publicitando certos heróis e determinados acontecimentos que ajudaram à propaganda política de então.
continuou a realizar uma obra imensa nas várias áreas que já
aqui neste trabalho foram previamente indicadas, mas merece a
pena destacar os vitrais para a igreja de nossa senhora de Fátima
em lisboa. Tendo sido educado num colégio religioso, era profundo conhecedor das imagens e dos símbolos cristãos, sentindo-se
à vontade para trabalhar no estudo e na execução desses vitrais.
quando convidado de 1943 a 1948 para dar o seu contributo na
feitura dos frescos das gares marítimas de alcântara e da rocha
do conde de óbidos, em lisboa, apresentou uma feliz simbiose
dos temas da história da cidade de lisboa e os da história de
portugal. não nos esqueçamos que já em 1919, escrevera «histoire du portugal par coeur», um poema nacionalista em prosa.
Foi um colaborador entusiasta da exposição «O Mundo português». almada representava em si a própria lusotropicalidade
que tão badalada foi pelo brasileiro gilberto Freire. recordemos
que nasceu nunca roça em s. Tomé. nos seus antepassados havia uma avó materna africana de angola, um avô materno de
portugal. nele havia uma mistura étnica-racial cujo produto final
foi o seu génio incomensurável.
Trabalhador incansável, continuou sempre a trabalhar em de-
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figuras 10 e 11: dOis «reTraTOs de FernandO pessOa», O MeMbrO Mais cOnhecidO da geraçãO de Orpheu, FOraM pinTadOs eM 1954
para O resTauranTe «irMãOs unidOs» e eM 1964 para a «FundaçãO calOusTe gulbenKian».
senhos para vitrais, painéis e frescos, decoração de fachadas de
edifícios e cartões de tapeçarias, enquanto se deleitava com a
produção de mais escritos.
em 1965, iniciou a sua carreira política-administrativa ao ser
nomeado procurador à câmara corporativa como representante
dos artistas plásticos.
quando chegou o ano de 1969 terminou o desenho «começar» para a Fundação calouste gulbenkian em lisboa e os frescos
para a Faculdade de ciências da universidade de coimbra.
a 15 de junho de 1970, faleceu em lisboa no hospital de são
luís dos Franceses.
chegara ao fim o percurso do irrequieto, provocador e inimitável José de almada negreiros, ilustre e talentoso vulto da
cultura portuguesa.
a atual exposição na gulbenkian, em lisboa, sobre «José
de almada negreiros, uma maneira de ser moderno», presta
homenagem à obra de um artista polifacetado, considerado o
mais audacioso dos modernistas da geração de «Orfeu», o génio contestatário provocador do moderno e que ainda hoje nos
encanta.
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Aprender: a construção de um
projeto integrador e personalizado
resumo
O presente artigo analisa a importância da aplicação de práticas
pedagógicas diferenciadas conducentes ao desenvolvimento de
competências individuais de trabalho para a inserção na vida
ativa. numa perspetiva inclusiva, tomamos como objeto de ação a
condição da pessoa como cidadão global e enquanto agente ativo
da e na sua aprendizagem. pretende-se ainda com esta análise
“categorizar” o espaço escola como o “lugar” de construção,
organização, planificação e execução de um projeto pessoal e
personalizado que permita ao aluno a transição para o mundo do
trabalho. neste respeito, salientam-se a metodologia do ”projeto”
e o trabalho colaborativo, como formas de realizar “tarefas” que
correspondam a aprendizagens significativas. a escola é o “motor”
na mobilização de saberes e um referencial por excelência na
inovação. na parte final, apresentam- se algumas considerações
acerca da emergência de redefinir currículos e priorizar a
competência de comunicação de informação e conhecimentos no
processo de aprendizagem, faz-se um alerta para professores e
educadores no sentido de formar os alunos de modo a que sejam
capazes de dar utilidade aos seus saberes, tornando-os cidadãos
úteis a si próprios e à sociedade “preservando a variedade e
a vitalidade da vida”, e remete-se para o estado de alma dos
mesmos professores e educadores, constante e incessantemente
pressionados a alterar “ambientes de aprendizagem”.

Palavras-chave: desenvolvimento de competências
individuais para o trabalho, aprendizagens significativas,
redefinição de ambientes de aprendizagem, a competência de
comunicação de informação e conhecimentos

conceito de aprendizagem, seguindo um só caminho, o caminho da
inclusão, da igualdade de oportunidades, da autodeterminação, da
expressão da individualidade na consideração da pessoa humana,
suas necessidades e potencialidades. afigura-se imprescindível
acreditar que a função dos educadores é preparar os alunos
para a vida, pelo trabalho de equipa, promovendo competências
sociais e éticas e em última análise envolvendo os alunos direta
e ativamente em todo o processo, no sentido de motivá-los para
as tarefas propostas e posteriormente para a sua integração no
mercado de trabalho. ressaltam do artigo a urgência e emergência
na aplicação de estratégias das aprendizagens dos alunos para a
sua integração futura no mundo profissional.

1.emergÊncia na aPlicação de estratégias Para
uma aPrendizagem de transição Para a vida ativa
O desenvolvimento e aplicação das estratégias para uma
aprendizagem de transição para a vida ativa devem começar cedo
nos meninos e meninas. Todos os meninos e meninas devem
ser confrontados com atividades que mais tarde lhes permitam
integrar-se no mundo do trabalho. O “espaço” e o “tempo” escolar
são o ambiente de aprendizagem em que vão aprender uma
postura de ”saber fazer” para conseguir ”ser”. e todos os meninos
vão ser ajudados a compreender isto mesmo, bem como aprender
a gerir que ao longo dos seus processos de aprendizagem há
coisas que vão demorar mais tempo a serem conseguidas. Mas
haverá sempre “lugar” para aqueles que querem trabalhar, sabem
realizar trabalhos específicos e para todos os que cumprem com a
execução desses trabalhos de acordo com as regras da sociedade
e as necessidades do tecido empresarial e económico.

introdução
as práticas pedagógicas diferenciadas são abordadas nesta
reflexão como meio privilegiado de alteração do papel da escola
na aprendizagem em geral e particularmente no desenvolvimento
de competências de trabalho. Faz-se um confronto entre a escola
como espaço de aplicação de conteúdos estandardizados e
homogeneamente definidos para todos os alunos e uma escola
capaz de decidir que aprendizagens são significativas e quais os
métodos mais eficazes de as construir. defende-se neste trabalho
esta condição, como essencial para a existência de uma escola
inclusiva, com autonomia para se adaptar às necessidades dos
alunos e em conjunto com a comunidade “apropriar-se” de
determinados espaços sociais e profissionais, estabelecendo
parcerias com entidades públicas e privadas. nas apreciações
que fazemos, partimos do pressuposto que as práticas e as
metodologias associadas a estas práticas servem todo o ensino
e não apenas o ensino profissional. encaramos com coragem a
atualidade, procurando ir ao encontro dos novos paradigmas do
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2. as aPrendizagens ativas /significativas e a moBilização de saBeres
Já vimos que, “nesta escola”, a base para a eficiência pedagógica é a obtenção de aprendizagens significativas/ativas e consequentemente bem sucedidas. esta acontece, sob dois pressupostos; o primeiro através de pedagogia diferenciada e o segundo
pelo recurso à aprendizagem cooperativa. O que podemos retirar
destes pressupostos para uma prática de inclusão para todos os
meninos? como reforçamos nestes meninos a possibilidade de
emprego no futuro? como facilitamos a sua transição para a vida
ativa? não é fácil responder a estas questões, porque não é fácil
educar de acordo com os paradigmas atuais dentro das organizações educativas que temos. não obstante, sabemos que é sempre
significativo aprender a cumprir regras, a saber selecionar metodologias de trabalho e a saber trabalhar em equipa. da mesma
forma, é sempre significativo o ensino que visa o crescimento das
habilidades, valores e atitudes dos meninos, de acordo com nossos
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tempos e, mais importante, sabemos que estamos a estruturar os
alunos enquanto cidadãos. neste sentido, vamos fazê-los perceber
qual a utilidade do que aprendem, fazendo uma “escuta ativa”,
deixando-os pensar em projetos reais, deixando-os “criar” algo
com um objetivo prático. estes trabalhos de projeto, em conjunto
com a ”negociação”, entendida aqui como sinónimo de apropriação / ocupação de um espaço e tempo na execução de tarefas de
aprendizagem, motivam os alunos a serem úteis, pois aprendem
a fazer coisas de forma “consentida”. com efeito, mais tarde nas
suas vidas, a mobilização de saberes faz-se naturalmente. esta
é a única garantia de realizar uma aprendizagem efetiva mas é
necessário estabelecer compromissos.

3. redefinição de amBientes de aPrendizagem: a
comPetÊncia de comunicação da informação e dos conhecimentos.
como todos podemos ver, não é fácil articular a escola com a
vida ativa, mas é da responsabilidade de cada educador fazê-lo.
À emergência da prática de pedagogias diferenciadas, acresce a
exigência do trabalho em equipa e a determinação de ensinar
os meninos desde cedo o que de facto precisam saber e o que
precisam de aprender para saber fazer. esta é uma tarefa de redefinição das ”pessoas” e dos seus “talentos”. redefinir é neste contexto fazer algo de modo diferente com recurso a novos
“instrumentos”, e esses instrumentos são: os talentos de cada, a
sua capacidade criativa e o seu sentido crítico. quando Manuela
veloso fala de uma “economia de talentos”, aponta para a responsabilidade da sociedade em determinar qual a melhor utilização
possível para cada habilidade e talento a ser posto ao serviço da
comunidade económica, social e política. estão aqui configurados
os compromissos a estabelecer referidos acima. na minha área, o
que posso fazer com o objetivo de preparar os alunos para estes
novos “eventos”? a resposta não está na minha experiência como
menina que fui, nem tão pouco na professora que se formou para
ensinar inglês, mas sim na minha competência de comunicação
de informação e conhecimentos. ensinar a “ler” o mundo; esta
habilidade é valiosíssima e aprende-se começando desde cedo
a ler literatura infantil. em doses diárias, as crianças aprendem a
descrever e a interpretar a realidade e a construir os seus projetos.
este é com certeza o primeiro ambiente real de aprendizagem a
ser proporcionado aos meninos, pois mais tarde vão ter que recriar esse mundo com a “força” e “engenho” necessários para a
sua vida. O meu papel é educar os meninos para que aprendam a
tornar-se disponíveis para os outros com aquilo que sabem fazer. a
minha comunicação tem que ser útil, real; isto é, fazer-se relativamente ao que acontece em situações reais: sociais, económicas e
políticas. concretamente na minha disciplina, importa a comunicação empregue, com o inglês comercial. com isto, elevo as competências profissionais dos alunos e reforço a sua empregabilidade.

considerações finais
vivemos numa fase de transição de valores e numa fase de
transição no mercado de trabalho. e vivemos mudanças de tempos e de vontades que obrigam a uma exigência de flexibilidade, de personalização da educação. Temos por esse motivo que
acrescentar variedade curricular que se coadune com os talentos
e que eleve professores e alunos a um conceito de educação “altruísta”, feita de reciprocidade forte. embora, na teia das organi-

zações educativas, os professores vivam um conflito interior, com
imposição de uma regulação centralizadora do que fazer e como
fazer, é preciso chamar o “Know how” coletivo dos professores
para a produção de soluções estratégicas partilhadas. é urgente
ensinar de forma “diferente” quem é “diferente”, porque o mundo
está “diferente“ também. é imperioso ter consciência de que a
saída da escola e a inserção profissional são hoje um problema de
todos, inclusive daqueles que acabam a frequência universitária.
contudo, é essencial a interligação entre serviços comunitários e
a escola com vista ao desenvolvimento global do aluno. e quanto
às pessoas portadoras de deficiência e à sua inclusão, os estudos
mostram-nos que a contratação de pessoas com deficiência traz
benefícios para as empresas, através da melhoria do seu clima e
da imagem da empresa junto a clientes e funcionários. a transição
para a vida profissional é uma etapa que todos os jovens têm de
fazer no caminho para a vida adulta. as transições efetuadas ao
longo do percurso escolar serão as primeiras transições entre o
trabalho e a aprendizagem que os jovens experimentam ao longo
das suas vidas. exige-se uma complementaridade de contextos de
planificação adequada, que permita um diálogo saudável entre
o aluno, os pais e a comunidade; uma sensibilização e apoio da
comunidade e seu envolvimento com vista ao desenvolvimento
global do aluno.
uma sociedade assim será mais eficaz e mais segura. O conceito de escola inclusiva teve a sua origem na declaração universal
dos direitos do homem, e é portanto um direito a consignar. por
isso, nós, professores, temos que nos unir e “agarrar” a possibilidade de intervir em várias dimensões para formar, educar e incluir,
preparando os alunos para a vida. “no final (…). só vamos compreender aquilo que nos ensinaram.” baba dioum,1968 - conservacionista senegalês. como verdadeiros agentes sociopolíticos que
somos, a nossa missão de ensinar continua, não podemos demitir-nos de ensinar, portanto de “clarificar” as coisas aos meninos.
artigo escrito para ação de formação desenvolvida pelo centro
de formação antónio sérgio para publicação em e-book.

formação em conteXto de traBalho: refleXões,
inclusão e transições
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O papel da família na
promoção da leitura

A

promoção da leitura implica diferentes atores em harmonia e trabalho cooperativo: a família, a escola com os
professores e a equipa da biblioteca escolar, as bibliotecas públicas e os seus funcionários, os editores, leitores
potenciais assim como outros membros da comunidade a quem esta
temática pode dizer respeito.
Os potenciais parceiros da promoção da literacia e da leitura
são inúmeros como é referido num relatório profissional da IFLA1.
Esses parceiros podem ir desde as instituições educativas, os decisores políticos no âmbito educativo, outros grupos mais específicos
como organizações de escritores, organismos nacionais ou a nível
local que apoiem feiras do livro, associações variadas de amigos
das bibliotecas, associações artísticas locais, bibliotecas ou livrarias que fomentem clubes de leitura ou ainda outras associações
de estudantes, de grupos religiosos, de psicólogos e conselheiros
profissionais, por exemplo.
Qual a importância da promoção da leitura que referimos e
em que consiste a leitura? Importa clarificar estes conceitos. A
leitura é um elemento central de qualquer processo educativo e
consiste globalmente na competência ou capacidade de decifração

1 IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions
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da informação nos vários suportes a que temos acesso. Assim,
podemos facilmente constatar que existem vários tipos de leitura
com diferentes graus de dificuldade e aprofundamento e também
com diferentes objetivos: compreensão de um enunciado verbal
ou imagético, análise crítica de diferentes textos e documentos
em diferentes suportes, leitura por prazer ou lúdica, leitura por
necessidade, etc.
O ato de ler e de se informar sobre o passado, o presente e
perspetivar o futuro é essencial para qualquer cidadão poder exercer escolhas conscientes e criteriosas, desempenhando a escola
e o ensino um papel fundamental nesse âmbito. As instituições
educativas devem dotar os alunos das competências que lhes permitam efetuar a leitura em diferentes suportes como o livro, o
jornal ou a revista, em versão impressa ou digital, e poderem
apropriar-se do conhecimento que lhes permitirá compreender o
que os rodeia e agir sobre esse mesmo mundo, transformando-o
enquanto cidadãos responsáveis. Cabe ainda à escola divulgar os
diferentes espaços onde o aluno pode desenvolver as suas competências de leitura: a biblioteca escolar, as bibliotecas municipais,
as livrarias, os diferentes repositórios de informação on-line, etc.
É sobretudo na escola que o estudante contacta com diferentes
tipologias textuais: o texto informativo, biográfico, literário, argu-
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mentativo, crítico, científico, técnico e outros.
Como é evidente, a conceção de leitura aqui referida não se
restringe ao texto literário, mas contempla, pelo que já foi dito,
uma multidão de outros textos e livros que permitam a cada um
conhecer-se e conhecer o outro, podendo viver harmoniosamente
em sociedade e num mundo cada vez mais globalizante. Consideramos que a escola deve dar a conhecer o texto literário com toda
a sua riqueza, concretizada nos seus vários géneros (narrativo, dramático, poético), mas também despertar o interesse pelos livros
não ficcionais, nomeadamente o denominado livro-documentário
que inclui os livros de imagens para os leitores mais novos, passando por toda uma panóplia de obras que se relacionam com
as Ciências (Biologia, Física, Química), a História ou a Geografia,
entre outras.
A promoção da leitura tem como um dos principais responsáveis a escola que acompanha a criança, o jovem e até o adulto,
no seu processo formativo ao longo da vida. Nunca será demais
salientar que a promoção efetiva da leitura não se alcança com
ações pontuais, mas necessita de um planeamento estratégico
que conte com o apoio da Direção do estabelecimento de ensino,
o reconhecimento do papel fulcral desempenhado pela biblioteca
escolar, a colaboração dos vários docentes sempre numa perspetiva de partilha, interação e socialização.
Com efeito, à partida o ato de ler pode ser visto como algo de
solitário, necessitando silêncio, concentração e introspeção pondo
em contacto diferentes entidades: o texto, o leitor, o autor, sem
esquecer as circunstâncias de espaço e tempo, ou seja, o contexto
em que a mesma se concretiza. Também é verdade que para se
atingir esse nível de autonomia do leitor solitário que procura um
livro por prazer ou necessidade, muitas vezes se tem de passar por
diferentes etapas de apropriação do texto que consistem na leitura
em voz alta, no diálogo e partilha de ideias e opiniões sobre o
que se está a ler, sendo necessária a mediação entre os jovens
leitores e os adultos educadores. Nessa perspetiva, a existência de
comunidades de leitores é fundamental para despertar e solidificar
hábitos de leitura em alunos pouco motivados ou pertencentes
a comunidades desfavorecidas, do ponto de vista económico ou
cultural. Vários estudos apontam para o facto dos alunos que são
leitores competentes terem um melhor desempenho escolar ao
longo da vida. Ou seja, a competência de leitura está diretamente
relacionada com o sucesso na escola e, mais tarde, a nível profissional.
A sociedade do saber negligencia atualmente a mais antiga
técnica cultural, a da leitura dos livros, deixando-se subjugar pelo
monopólio da imagem. É necessário um debate entre vários atores e decisores para a promoção da leitura. A família, a escola, as
Câmaras e o poder local e nacional devem procurar implementar
um programa coerente de promoção da leitura escolar e extraescolar. No caso de Portugal, o estudo coordenado por Isabel Veiga, Lançar a Rede de Bibliotecas Escolares, acompanha o que de
melhor se tem feito a nível internacional pressupondo a inclusão
do espaço familiar e o empréstimo domiciliário: «[…] a atividade
da biblioteca não se confina aos seus limites físicos e temporais,
mas deve poder estender-se a todos os espaços e tempos letivos
e não-letivos (sala de aula, sala de convívio, domicílio dos alunos,
etc.) (p. 30).
Vimos que a escola e a biblioteca escolar têm um papel fulcral
na promoção da leitura. A família é outra das entidades essenciais
para a aquisição e consolidação de hábitos leitores entre as crian-

ças e os jovens. Com efeito, desde tenra idade que a família pode
facilitar o contacto com o livro assim como com diferentes tipos
de texto em suportes variados. Na nossa opinião, a escola pode e
deve atuar propiciando uma participação ativa das famílias corresponsabilizando-as pelo sucesso educativo dos seus educandos. Assim, a relação que se estabelece entre a família e a escola é crucial
para este diálogo tão necessário. Preferimos a utilização do termo
“família” ao de “pais” que é mais redutor. Sabemos que não são
só os progenitores biológicos que podem desempenhar um papel
importante na promoção da leitura, mas sim toda a célula familiar
que pode incluir pais, irmãos, avós, tios, primos, etc. Ou seja, pessoas de diferentes faixas etárias podem propiciar um contacto com
o livro e a leitura fazendo parte da família mais alargada. Importa
ainda salientar a importância da figura do “encarregado de educação” que se responsabiliza pelo acompanhamento da vida escolar
do aluno perante a instituição educativa, sendo geralmente um
dos progenitores, mas nem sempre.
O Diretor de Turma pode ser um elo essencial para estabelecer
uma relação profícua entre a escola e a família. Este, tanto nas
reuniões presenciais como no atendimento individual aos encarregados de educação, permite a constituição de espaços e momentos de debate e troca de ideias, definindo estratégias e articulando
esforços para o sucesso educativo dos alunos. Parece-nos que esse
papel de comunicação com as famílias, que incumbe em grande
parte ao diretor de turma, pode ser fundamental para, em articulação com a biblioteca escolar, se delinearem estratégias que
promovam a leitura em casa, dotando a família de conhecimentos
para acompanharem os seus educandos na aquisição de competências leitoras e sobretudo no gosto pela leitura.
Parece-nos ser unânime a ideia de que a família é o ponto de
partida, funcionando como modelo de leitura e de acesso fácil ao
livro. Numa família em que se lê bastante e há troca de opiniões
sobre a leitura nas conversas diárias, a criança e o jovem naturalmente terão mais apetência para a leitura. Quem pretender tornar
a criança num leitor deve contar com a colaboração familiar que
não se deve limitar a mandar as crianças fazer os deveres escolares. Os pais, mesmo que não sejam leitores, se os conseguirmos
implicar na leitura das crianças terão um papel fundamental. Por
exemplo, a partir de leituras feitas em voz alta pede-se às crianças
que mimem as cenas que ouviram e os familiares auxiliam na conceção do vestuário e outros adereços necessários à dramatização
das histórias. Desse modo, os pais tomam consciência do prazer
que as crianças têm com as histórias provenientes dos livros e o
modo como estes influenciam o desenvolvimento da criatividade.
Outra atividade interessante consiste na exposição dos trabalhos
realizados pelas crianças a partir dos livros e das histórias que
ouviram ou leram.
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As associações de pais que
empreendam ações que possam
associar o binómio leitura-prazer
será, em nosso entender, outro
elemento estratégico. A leitura
solitária é importante pois dá-se
o encontro com um determinado
autor, as personagens, os sonhos
e a visão do mundo que o livro
transmite, mas a leitura, em determinados momentos, também
pode ser convivialidade, comunicação, intercâmbio de ideias e experiências entre as crianças e entre estas e um mediador adulto. Outro
binómio importante é o da leitura-escrita. Ou seja, a leitura e a escrita
devem andar de mãos dadas. Em casa, a criança ou o jovem pode
exercitar a sua prática de escrita fazendo listas, redigindo o seu diário
em formato de livro ou digital, pode catalogar as suas coleções ou simplesmente escrever aos amigos e outros membros da família.
O limite das atividades que podem ser feitas a partir do livro e da
sua leitura são a nossa imaginação: para crianças pequenas as histórias lidas em voz alta por um adulto ou em silêncio autonomamente
podem ser o ponto de partida para atividades de ilustração, de dramatização, de marionetas, de “bricolage” que permitam reinterpretar as
histórias lidas.
É importante haver uma biblioteca em casa, o acesso fácil aos livros, o contacto quotidiano com os mesmos. A biblioteca familiar, se
não existir, pode ser substituída por uma estante com alguns livros em
que a criança ou o jovem têm o seu próprio espaço. O livro deve tornar-se familiar, como um amigo que tem muito a dizer.
O Plano Nacional de Leitura2 (PNL) tem na sua página da internet
uma secção com variadas informações e estratégias para fomentar a
leitura em casa com o apoio dos membros da família, contemplando
as diferentes faixas etárias. Essas informações incluem desde os interesses de leitura dos 6 meses aos 12 anos de idade, passando por

um “Consultório de Leitura» com perguntas e respostas, sugestões de
títulos mais adequados a cada faixa etária, e destacamos a secção dos
“5 Conselhos às Famílias” que se resumem aos seguintes aspetos: a
leitura deve ser sempre associada a um momento de prazer e descontração. Qualquer circunstância de pausa ou convívio pode ser ocupada
com a leitura, desde tenra idade. Antes de deitar é um momento ideal
para ler histórias às crianças pois acalmam-nas, o banho também é
propício com livros de plástico ou borracha. A leitura deve ser associada a algo divertido, uma ocasião de partilha e nunca ser imposta ou
forçada. Outro aspeto importante é encorajar as crianças e os jovens
a frequentarem mais as bibliotecas escolares e públicas. Uma última
sugestão é a de valorizar o livro oferecendo-o em diferentes ocasiões.
Também a secção «Ler + em casa» do PNL é bastante pertinente
com conselhos sobre a leitura antes de adormecer, a organização do
espaço com livros disponíveis junto aos outros brinquedos, na cozinha
pode haver livros de receitas em que a criança ou o jovem os vão
consultar para ajudar a confecionar um prato. É importante o papel do
adulto como modelo que apaga a televisão e lê um jornal, uma revista
ou um livro durante algum tempo. Bastante útil, parece-nos o «Livro
de Leituras»3 em que são registadas em família as leituras que se vão
fazendo e são dados de forma sintética conselhos sobre como fazer a
abordagem da leitura, junto de um público mais jovem.
Em todas as circunstâncias, como vimos, o papel da família é crucial
para a aquisição e manutenção de competências de leitura. É claro que
o grau de envolvimento da família pode ser diverso. É fundamental que
na relação escola-família os pais e familiares estejam informados sobre
as etapas de desenvolvimento das crianças e dos jovens para saberem
quais as estratégias mais adequadas para os acompanharem da melhor
maneira em casa. Assim, além da comunicação eficaz escola-família,
destaca-se a importância do voluntariado parental e do seu empenho
na tomada de decisões a nível escolar ou a inclusão em associações de
pais, por exemplo, ou a nível mais geral que incluam a comunidade e
vários dos seus agentes.
PROFª ANA CRISTINA TAVARES

2 http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/lermaisemfamilia/

3 http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/lermaisemfamilia/uploads/livro_de_leituras.pdf
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Mulheres meninas

Mulheres meninas
irmãs amigas
raios de luz
novas cantigas
chegadas na madrugada
de um novo alvorecer
formadas na parada
cabelos soltos
quase fardadas
sonhos ocultos
vontades bem definidas
vieram para ensinar as diferenças
de quem é igual em querer e poder
com muito para dar
Mulheres meninas
que souberam acontecer
irmãs amigas
sedentas de vencer
raios de luz
sorrisos largos
novas cantigas
com vozes afinadas
cheias de garra e medo de nada
brisa amena a soprar
nas pedras vetustas
da escola masculina
e elas femininas quanto baste
a deixarem a marca
da sua graça
um suave contraste
e uma improvável disciplina
salpicada de irreverência
pintada de cores viçosas
e trejeitos ladinos
olhares trocados
surdos sorrisos abafados
Mulheres meninas
irmãs amigas

raios de luz
novas cantigas
hoje mulheres feitas
o mesmo sorriso
sonhos recuperados
filhos e filhas na vida semeados
e sempre o mesmo afeto por todos e todas
aqui cultivados
e pela escola que trazem no coração
como os pupilos sabem trazer
sempre em riste a sua condição
hoje festejam a sua maioridade
as suas vitórias
até os seus sonhos não alcançados
respiram alegria e irmandade
as mulheres meninas
já têm na sua idade
quarenta anos passados
de memórias e lembranças
que hoje partilham em conjunto
são as meninas mulheres
irmãs e amigas
imensos raios de luz
que cantam novas e velhas cantigas
O pilão no feminino veio com elas
para ficar
basta olhar para as meninas
que ainda hoje são só meninas
para lhes adivinhar no olhar
o mesmo sorriso a bailar
serão cantigas ainda mais novas
raios de luz mais traquinas
mas sempre piloas com garra
com brio
e sonhos mil...
salvé, piloas de todas a gerações!...
anTigO alunO ernani balsa, 01 MaiO 2017
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Um diferente paradigma na
aprendizagem: o E-learning

e

ncontram-nos todos a ensinar inglês no microcosmos da sala
de aula, apresentando e representando conteúdos, respeitando planificações, definindo objetivos e currículos e utilizando
materiais concebidos cuidadosamente para aplicação desses
mesmos currículos. Todos entendemos a importância da palavra no
ensino-aprendizagem e a utilização de uma mesma linguagem para o
desenvolvimento desse processo. Todos estamos conscientes das alterações nesse microcosmos em que a aprendizagem aparece ligada
à web 2.0 e aos recursos a esta associados. Todos somos confrontados diariamente com a facilidade de acesso à internet, que está em
constante atualização a cada segundo e com a utilização dos seus
recursos, em que o inglês aparece como a “língua das tecnologias”.
Todos nós, os alunos também, acedemos à informação, sem barreiras
no tempo ou no espaço. O conhecimento deixa de estar centrado no
professor mas no “circuito”. é neste cenário que aparece o e-learning,
através da mediatização dos conteúdos e através da mediatização
da comunicação entre professores e alunos. desta forma, torna-se
pertinente discutir o impacto das tecnologias nos modelos pedagógicos de ensino do inglês. comecemos então por definir o conceito
de e-learning. bem, básica e sucintamente, este ensino é realizado
através da utilização das tecnologias da internet; a distribuição de
soluções de aprendizagem e a comunicação são feitas na plataforma
da internet e o ensino e a aprendizagem ocorrem em rede e sob a
forma modular. Mas quais são as suas componentes? podemos dizer
que as componentes do e-learning servem para definir o que deve
fazer parte dum desenho de um curso; elas são exatamente: os conteúdos, a aula virtual, a tutoria e aprendizagem colaborativa. consegue perceber-se o que reveste sinteticamente o conceito e-learning
na prática e que consubstancia o ensino aprendizagem na plataforma
da internet. bem, esvaziou-se de sentido a noção de aula tradicional,
e para os alunos aprender significa um computador com acesso à
internet. embora a sua utilização seja principalmente lúdica e social,
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esta é uma parte indissociável do mundo dos alunos. Mais ainda; a
internet tem um ‘efeito de halo’ em tudo que se relacione com ela,
que se repercute na motivação e nas potencialidades de aprendizagem. é com o e-learning, que tem por base um sistema modular de
conceção e distribuição de conteúdos na plataforma da internet que
reuniremos as condições ideais para a automotivação dos alunos. Todos pensamos que também seria ideal a existência de uma disciplina
dedicada ao ensino de navegação na internet, na qual se ensinaria
géneros e registos de linguagem para facilitar o acesso do usuário à
grande rede. Mas… enquanto isso, e para que a informação seja sedimentada, conforme harry bloom afirma, é essencial no e-learning
o papel do tutor.
concluímos que, depois de analisarmos devidamente as
componentes, dimensões, modelos e tipologias deste ensino, todos
estamos face a um conjunto de novos valores. destes valores,
salientamos: a partilha de experiências e comportamentos individuais
e o trabalho de cooperação entre pares. e é com este novo paradigma
na aprendizagem que surge uma nova ética. Todos vivemos num
mundo em que contribuir para a qualidade da aprendizagem do outro
é obter mais qualidade no seu próprio trabalho. Todos sabemos que
é determinante na construção de cidadãos a automotivação; querer
é poder. desenvolvamos todos o pensamento crítico nos alunos para
que se tornem cidadãos úteis à sociedade. é como professora de
inglês, mas principalmente com base no trabalho em e-learning, que
partilho estas ideias. lembro uma frase dum aluno que dizia: “só
posso compreender o que vejo com clareza.” enquanto professores,
vejamos com clareza as potencialidades deste novo tipo de ensino, de
diferentes “interfaces vestido”, e apliquemos o “multitasking” e assim
compreenderemos melhor o esforço dos nossos alunos e seremos
então professores mais úteis.
rOsa Maria sá ribeirO
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Pai, o que é gerir?

f

ilho, uma boa questão com uma resposta complexa cujo entendimento acompanha as diversas fases da nossa vida.
a origem do termo gestão vem do latim gesTiO, “ato de
administrar, de gerenciar”, de gerere, “levar, realizar”.
desde muito cedo começamos a ter a noção do tempo, a criança
sabe que de x em x horas tem de comer, um atraso significa um choro
lancinante até que fique plenamente satisfeita.
À medida que vamos crescendo, os nossos pais vão-nos incutindo
o princípio de que nem sempre aquilo que visualizamos e desejamos
poderá estar ao nosso alcance, questão difícil para uma criança entender. então, se os meus pais obtêm quase tudo aquilo que pretendem
porque não eu? simples: eu peço eles dão.
pois é! a noção de escassez de recursos versus a satisfação das
nossas múltiplas necessidades ainda não faz parte do pensamento
dos mais jovens. para eles tudo é muito simples: vejo, quero, peço; se
não obtenho, faço birra.
na adolescência, os mais jovens começam verdadeiramente a ter
a noção do valor, da moeda, do tempo, da amizade, enfim, do valor
de tudo aquilo que nos rodeia e é essencial ao nosso bem-estar. Final-

mente, percebem que a vida é uma sucessão de escolhas e que essas
escolhas têm um custo, o custo de oportunidade, o custo de seguir um
determinado caminho em detrimento de outro, uma má escolha pode
não ter um retrocesso ou, então, os custos desse retrocesso serão
certamente muito elevados.
Mais tarde, os jovens adultos aprendem a arte, a arte da gestão.
sim, porque gerir é uma arte, os verdadeiros artistas são todos aqueles que com pouco conseguem muito, ou seja tomam as decisões
certas para o caminho do sucesso.
O gestor é a mulher ou o homem que, no desempenho da sua atividade profissional ou não e enquanto responsável por um conjunto
de recursos, tomará as decisões mais corretas de modo a maximizar
os recursos face às múltiplas necessidades.
concluindo, saber gerir é uma arte da vida, a arte de decidir o
nosso bem-estar face à escassez de recursos que individualmente e
globalmente existe.
paulO Magalhães

A Propósito da Obra Editada por
uma Aluna do IPE, Nuvens de Prata

o

sonho de qualquer professor de português é que um dos
seus alunos lhe diga:
— professora, escrevi um livro.
e foi o que a carolina um dia anunciou.
Muitos eram os indícios da tarefa que se avizinhava... pois não era
raro encontrar debaixo do seu estojo, dos seus cadernos, dos manuais e
livros, blocos de notas com uma mancha gráfica de tinta azul bastante
coesa e muitas páginas recheadas de ideias e pensamentos...
nem sempre as atividades desenvolvidas em aula, de leitura e
análise de textos, tinham eco na capacidade de interpretação da aluna
carolina, mais interessada em registar por escrito outros universos.
a carolina corresponde àquele perfil de jovem que se questiona
sobre o que a rodeia, que reflete sobre a existência humana, que nos
incentiva a mudar de paradigma, que investiga o que está no outro
lado do espelho.
a carolina é a nossa “alice do país das maravilhas”, ora pretende
regredir, tornar-se mais pequena e desaparecer por entre as fendas
e falhas do um mundo construído por adultos para adultos, ora quer
crescer muito depressa, e rapidamente se depara com a dificuldade de
lidar com o que a rodeia por dificuldade de motricidade ou capacidade
de descodificar a linguagem de um mundo que ainda não é o seu, nem
quer que seja.
nesta obra, o narrador ou sujeito poético (dada a carga lírica que
encerra) é uma jovem adolescente que coleta experiências, fragmentos
de vida de outros adolescentes, como objetos de reflexão e de análise

para o achamento de um caminho e consequente reposicionamento no
campo da existência.
Temos aqui uma pequena blimunda que arrecada “nuvens fechadas”, para as poder fazer levantar voo e as aproximar do infinito. esta
carolina, sete luas, também recolhe as vontades dos que a rodeiam e
transforma-as em esperança.
estas nuvens não são fechadas, mas sim de prata, representação da
pureza e franqueza que só a juventude pode favorecer.
é muito interessante podermos acompanhar este crescimento e um
desafio contar com alunos como a carolina, que nos obrigam a crescer
e a olhar o mundo sem lentes nem objetivas que desfigurem o real.
espero que consiga sempre:
“Ser forte
Superar
Ser derrubado
E voltar a levantar”.
desejo que esta seja a primeira de muitas outras aventuras pelo universo da ficção.
anabela elias
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Do Cante
Eu sou devedor à Terra,
A Terra me está devendo!
Eu sou devedor à Terra,
A Terra me está devendo!
A Terra paga-me em vida,
Eu pago à Terra em morrendo!

Alentejo, Alentejo!
Terra sagrada do pão!
Eu hei de ir ao Alentejo,
Mesmo que seja no verão.
Ver o doirado do trigo,
Na imensa solidão.
Alentejo, Alentejo!
Terra sagrada do pão!
Alentejo, Alentejo
Música Popular Alentejana

P

aris, 27 de novembro de 2014, 11h17m, 9.ª sessão do comité intergovernamental de salvaguarda do património cultural imaterial da Unesco: o Cante alentejano é declarado
património da Humanidade. Cantando Alentejo, Alentejo, as
20 vozes do Grupo Coral e Etnográfico de Serpa, seguindo a de Carlos
Arruda, fazem estremecer a sala das decisões. É a alma de um povo
que saiu “por esses campos fora” para se dar ao Mundo.
Pegando neste mote, escrevem-se as linhas que se seguem como
uma honesta e modesta homenagem à terra e ao sol alentejanos.

ALENTEJO: TERRAS DO CANTE
Região de vastas planícies a perder de vista, o Alentejo tem uma
área de 26158,32 Km2, ocupando cerca de 29% do território continental português1. A norte, separa-o da Beira Baixa o rio Tejo; a sul,
a serra do Algarve; o Guadiana e a linha de fronteira com Espanha
são os limites a este; a oeste, o Atlântico. O clima é do tipo quente e
seco, os verões prolongados e tórridos. Zona de mármores e xisto, de
oliveiras e sobreiros, de peneplanícies onde abundam searas de trigo,
cevada e centeio.
Ao longo dos séculos, foi palco de lutas e contendas, local onde
se encontraram variadíssimas culturas, costumes, línguas e tradições.
Uma das mais vincadas presenças foi a dos Romanos, que surgem

logo após os Cartagineses, no século II a.C.. Évora e Beja acabaram
por se tornar importantes centros urbanos da altura. É também com
os Romanos que começam a ser exploradas as minas de Aljustrel2,
por exemplo. A um período visigótico de menor relevo, segue-se uma
outra presença valiosa. Os Árabes invadem a península e, pouco a
pouco, o Alentejo é islamizado. Évora tornou-se capital do principado
de Ibne Uazir. Mais tarde, em 1165, é tomada por Giraldo Sem-Pavor
e oferecida a Afonso Henriques. A partir daí, e agora já enquanto
território português, o Alentejo nunca mais deixou de ser campo de
batalha, testemunha de convenções e acordos, cenário de cruzamentos culturais.
O povo tudo foi herdando e moldando. As suas criações artísticas
ou os simples modos de vida refletem um processo de aquisição e
transformação de códigos e valores, pois, aquele recebe, transforma
e cria. O cante é um dos produtos desta inevitável mistura e acaba
por espelhar uma essência própria e característica dos que habitam
a região além Tejo.
A música aliada à palavra conhecemo-la desde o início da história da humanidade, refletindo sentimentos, emoções e estados de
espírito. Aliás, o canto é uma das primogénitas expressões do homem enquanto membro de uma comunidade. Como manifestação
2 Nas minas de Aljustrel, foi descoberta uma placa de bronze onde se encontrava regis-

1 «Alentejo», in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. I, p. 1099.
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cultural própria do Alentejo, não nos podemos referir ao cante de
forma redutora e simplista. Através da união entre poesia e melodia,
os cantadores dão voz à paisagem envolvente, ao clima, à fauna e à
flora; ressuscitam velhas tribos que percorreram a planície em tempos passados; retratam os costumes e os modos de vida das gentes;
pintam o rosto de um povo e acendem memórias.
À primeira vista, e partindo apenas dos cancioneiros que guardam
as composições ditas do Baixo Alentejo3, não nos poderíamos referir
ao cante como um produto regional alentejano, pois, estaríamos a
excluir praticamente todo o Alto Alentejo. Por outro lado, há também
que ter em conta que este não é fruto de uma região homogénea e
sem diferenças. Em Campo Maior, dança-se e sofre-se a influência de
Espanha; em Aljustrel, canta-se de braço dado e a passo lento. Porém,
é um facto que de Portalegre a Almodôvar se canta “à alentejana”.
A natural deslocação das gentes, o êxodo rural e o intercâmbio
local permitiram que as cantigas andassem de boca em boca, chegando a outras povoações e sofrendo as alterações características dos
textos da tradição oral. Daí que possamos falar de múltiplas variantes
da mesma cantiga, conhecidas e encontradas em regiões distintas
dentro do espaço alentejano. A própria leitura de alguns mapas corográficos chama-nos a atenção para o facto de as fronteiras das zonas
ditas do cante não serem coincidentes com as administrativas. 4
Outra das razões que nos levam a olhar para o cante como elemento fulcral do património coletivo do Alentejo, enquanto um todo,
é o facto de este ter passado a andar, itinerante e vadio, também
levado pelas gargantas dos membros dos grupos corais. Multiplicando-se, quer nas zonas rurais, quer nas zonas urbanas5, são estes
conjuntos de homens e mulheres que zelam fervorosamente pela
continuidade de uma tradição anteriormente espontânea. Não é que
não possamos continuar a falar de espontaneidade no presente, mas
diremos, sim, que é também graças à dedicação dos grupos corais
e à perseverança dos seus mestres que o tempo, na sua passagem
inexorável, tem mais dificuldade em apagar a memória.
Deste modo, não esquecendo que, no que diz respeito aos cantares alentejanos, é possível encontrar manifestações e zonas distintas,
será sempre de forma lata que nos referiremos ao cante como expressão artística e cultural característica do Alentejo visto como um
todo.
É à prática vocal típica do Alentejo, ou canto polifónico, género
executado a várias vozes, que chamamos cante. No entanto, não é
sempre esta a designação que encontramos nos textos dos vários
estudiosos que se debruçaram sobre este assunto. As expressões alternam entre “cantes populares”6, “canto alentejano”7 e “cante alen3 Manuel Joaquim Delgado, Subsídio para o Cancioneiro Popular do Baixo Alentejo: Comentário, recolha e notas; João Ranita da Nazaré, Momentos Vocais do Baixo Alentejo:
Cancioneiro de Tradição Oral.
4 De acordo com João Ranita da Nazaré, a zona da música de tradição oral do Baixo
Alentejo é delimitada “...a norte, pelas povoações de Reguengos, Monte de Trigo, Torrão

tejano”8, tendo acabado por se impor e vingar este último, emblemática e inequivocamente reduzido a um só termo. Por moda, e de
acordo com Manuel Joaquim Delgado9, entende-se “uma composição
poética de duas quadras de sentido encadeado” que, por agradar ao
povo e passar a ser cantada por toda a gente, acaba por “estar na
moda”, sendo levada de boca em boca para outras zonas do Alentejo.
As modas são normalmente enriquecidas e acompanhadas de outras
quadras soltas, as cantigas, cantando-se alternadamente cantiga,
moda, cantiga, moda. À música chama-se estilo10 e letras ou requebres ao trinado dos versos das modas.11
O PROBLEMA DAS ORIGENS
Tentar definir com rigor as origens do cante alentejano não é
tarefa fácil, pois, as mesmas perdem-se no tempo e misturam-se
com o lendário. Algumas são as teorias que lançam hipóteses
explicativas com o intuito de resolver tão delicado enigma.
O romantismo faz desabrochar em Portugal o interesse pelo
folclore tradicional, pelo popular eivado de memórias e costumes.
Nomes como os de Almeida Garrett ou Teófilo Braga12 colocam-se
na linha da frente no que diz respeito aos estudiosos, investigadores e compiladores da poesia lírica popular. É a partir do final
do século XIX e ao longo de todo o século XX que começam a
surgir inúmeras recolhas das produções populares, tentando-se,
desta forma, chegar às origens culturais de um povo, de uma região ou de um país. Leite de Vasconcelos lega-nos, entre outros, o
seu Cancioneiro Popular Português; Jaime Cortesão, O Que o Povo
Canta; António Tomás Pires, Cantos Populares Portugueses; Vítor
Santos, o seu Cancioneiro Alentejano. De norte a sul do país, eru-

e Grândola; a sul, por Mina de São Domingos, Mértola, Almodôvar e Odemira; a oeste
pelo mar; a leste pela fronteira espanhola compreendida entre Reguengos e Mina de
São Domingos.” João Ranita da Nazaré, Música Tradicional Portuguesa: Cantares do
Baixo Alentejo, p.23. Ver ainda a este propósito o anexo A.
5 “Os Rurais”, de Figueira de Cavaleiros, e os “Cantares de Évora”, de Évora, são exemplos

tejano», in Obras Literárias de Fernando Lopes-Graça: Disto e Daquilo, p. 225.
8 Manuel Joaquim Delgado, Subsídio para o Cancioneiro Popular do Baixo Alentejo: Comentário, Recolha e Notas, vol. II, p 8.
9 idem, ibidem.

de dois grupos corais alentejanos oriundos de um meio rural e de um meio urbano,

10 Pombinho Júnior, op.cit, p.117 e Manuel Joaquim Delgado, op.cit., p.7.

respetivamente.

11 idem, ibidem; idem, p.8.

6 Pombinho Júnior, «Cantes Populares de Portel», Ethnos, p.117.
7 António Marvão, Origens e Características do Folclore Musical Alentejano: estudo feito à
base do Cancioneiro Alentejano, p. 6; e Fernando Lopes-Graça, «Acerca do Cante Alen-

12 A Almeida Garrett deve-se a primeira coletânea do romanceiro popular português,
Romanceiro (1843-51). Teófilo Braga, para além da História da Poesia Popular Portuguesa (1867), deixa-nos também um Cancioneiro Popular Português (1867).
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ditos locais, amantes dos seus espaços e tradições, empreendem
esforços no sentido de proceder à compilação de tudo o que consideram ser um produto só “seu” e das “suas” gentes.
Visto serem fruto do carinho e do amor dos homens pela sua
terra, denotando um inequívoco sentimento de pertença, muitas
das recolhas nem sempre se constituíram como fontes científicas
totalmente credíveis, porém, fornecem um excelente corpus de
trabalho para estudos mais aturados.
Sem exceção, a partir do final do século XIX, a tradição musical
alentejana passa a ser também objeto de estudo, quer de eruditos locais (Pombinho Júnior, Padre António Marvão), quer de folcloristas, compositores e musicólogos portugueses (Lopes-Graça,
Ranita Nazaré). A investigação conduziu, inevitavelmente, todos
os autores em direção a uma questão central: quais são as origens
do cante?
É da autoria do Padre António Marvão a chamada “tese litúrgica” que filia as origens do cante nas tradições do canto da Igreja.
No seu Cancioneiro Alentejano (1955), e depois de o ter apresentado numa conferência um ano antes, Marvão vai defender a
sua tese, comparando-a com outras que também tentam buscar
as origens de tão arcaica prática. Assim, faz referência às, quanto
a si, pouco prováveis influências da ópera italiana do século XVIII,
aos ainda menos prováveis vestígios do canto eslavo e à conhecida “tese árabe”. De entre todas, esta parece ser aquela que mais
rivaliza com a hipótese defendida, uma vez que os cantares muçulmanos exibem um modo nasalado e recorrem aos melismas, ou
seja, “no canto gregoriano, um grupo ou grupos de notas que se
entoam sobre uma só sílaba.” 13.
Depois de apresentadas as teorias, Marvão conclui que, dada
a sobrevivência de marcas do Fabordão do final do século XV, a
“tese litúrgica” é a mais fundamentada e credível. Em tempos,
teria sido geral em todo o país cantar desta forma, hábito que,
entretanto, acabou por se perder. Mais tarde, na sua edição de
autor de 196614, vamos encontrar outra vez referências à questão
das origens do cante com o objetivo de confirmar o que já havia
sido dito. António Marvão continua a defender a sua tese, apresentando como mais um argumento a fundação do convento dos
Paulistas, em Serpa. Pensa-se que, depois de terem frequentado a
escola de polifonia clássica, em Évora, os frades da Serra de Ossa
fundaram, em Serpa, um convento Paulista onde começam a funcionar, mais tarde, escolas de canto popular.15 O canto alentejano
teria surgido, assim, da fusão do canto gregoriano com o Fabordão
da polifonia arcaica do século XV, sendo, igualmente, influenciado
pela música clássica do tempo.
Para além destes vestígios históricos, em termos de estrutura
musical também se encontram muitos pontos de contacto entre as
mencionadas influências e o cante tal como o conhecemos hoje.
Diz-nos ainda Marvão que os grupos de cantadores que identificamos nas modas alentejanas também existiam no Fabordão. O
“ponto” começa a moda, segue-se-lhe o “alto”, só depois se lhe
juntam as restantes vozes. No Fabordão, o “tenor” (“ponto”) fazia
a melodia e o “alto” (“alto”) decorava-a.
Reminiscências dos modos gregorianos são, por sua vez, as
escalas descendentes e independentes que se encontram na Beira
Baixa e no Baixo Alentejo, e o modo maior. Todas as modas alen13 s.v. «Melisma», in Dicionário de Música (Ilustrado), vol. II, p.206.

tejanas pertencem a este modo. De origem grega, herda o folclore
alentejano, tal como o restante folclore português, o estribilho. A
música clássica lega a pausa para respirar e o ritmo.
Lopes-Graça surge em defesa de Marvão quando afirma que a
música folclórica do Alentejo é, na sua essência, de formação europeia e que a presença de algumas nítidas influências árabes não
são suficientes para suportar uma teoria.16 Desta forma, coloca-se
na senda dos que defendem a “tese litúrgica”, baseando-se nas visíveis marcas gregorianas que sobreviveram ao longo dos séculos,
tais como a tonalidade, o ritmo e a liberdade prosódica. Não olvida
igualmente que, por se tratar de um canto coletivo e polifónico, o
cante só por si se afasta ainda mais da música muçulmana.
EXECUÇÃO E ESTRUTURA FORMAL
As modas são normalmente executadas por grupos de
cantadores. Os detentores das melhores vozes são escolhidos para
solistas, os chamados “ponto” e “alto”. Os restantes elementos
do grupo cantam as segundas vozes. Às mulheres cabe cantar
em uníssono, não duplicando nunca as vozes do “ponto”, nem do
“alto”.
É o “ponto” que começa a moda, cantando, a solo, toda a
primeira quadra, decorando-a com a exuberância que a sua voz
permitir. Um “ponto” consegue ficar mais ou menos famoso graças
aos floreados com os quais enriquece a melodia. Sendo os melismas uma constante no cante alentejano, cada “ponto” utiliza-os
da forma mais deslumbrante que conseguir para tornar mais viva
e sempre única a sua cantiga.
Ainda a solo, o primeiro verso da segunda quadra é cantado
pelo “alto”. No segundo verso da segunda quadra, o “alto” passa
a ser acompanhado pelo coro. Assim, o resto da segunda estrofe e
toda a terceira são cantadas pelo coletivo.
O “ponto” volta a agarrar a moda na quarta quadra, executando-a a solo até ao último verso. Depois deste, o “alto” retoma o
primeiro verso da segunda quadra, o coro entra no segundo verso
da mesma e, coro e “alto”, repetem o esquema inicial com o qual
terminam a composição. A exibição encerra sempre com o coro.
Apesar de, por vezes, nos referirmos à moda de forma genérica quando queremos designar uma canção alentejana, podemos
ser mais puristas, ao considerarmos a segunda e a terceira estrofes
de uma canção a moda propriamente dita. À primeira quadra chamamos então cantiga ou quadra solta. Desta forma, sempre que
um grupo atua, principia o cante com a cantiga (primeira estrofe),
seguindo-se-lhe a moda (segunda e terceira estrofes). Após estas,
intercala-se mais outra cantiga (estrofe), sendo, então, outra vez
os versos da moda a encerrar a exibição.
O esquema que se apresenta constitui-se apenas como um
exemplo, pois, a execução e as características da moda variam de
zona para zona, de grupo para grupo, e até de moda para moda.
Há composições que, ao longo dos tempos, e por serem tão cantadas, vão herdando quadras soltas ou cantigas. Estas são acrescentadas à moda, ornamentando-a e enriquecendo-a.
O título ou nome da moda encontra-se entre as segunda e
terceira quadras. É de um destes versos que se extrai a designação
pela qual vai ficar conhecida a composição. Qualquer um se pode
apoderar dela para a cantar. A moda é fixa, a esta o “ponto” pode
associar e acrescentar as quadras soltas que desejar ou que o seu
ensejo permitir.

14 António Marvão, op. cit., pp. 4-6.
15 Idem, op. cit. p. 6.
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16 Fernando Lopes-Graça, op. cit. p. 226.

escritos

Para que a exposição anterior fique mais clara, tomemos
como exemplo a seguinte composição:
Meu Alentejo Dourado 17
Quand’eu oiço bem cantar
Paro tirando o chapéu
Não se me dava morrer
Havendo cantes no céu.
Havendo cantes no céu.
Quando eu oiço bem cantar
Quando eu oiço bem cantar
Paro tirando o chapéu.
Meu Alentejo dourado
Produtor dos cereais
Também crias muito gado
Terra de bons olivais
Terra de bons olivais
Por todos és invejado
Produtor dos cereais
Meu Alentejo dourado.
Como se pode constatar, o título da moda é retirado do primeiro
verso da terceira quadra (“Meu Alentejo dourado”).
O “ponto” entra, cantando:
Quand’eu oiço bem cantar
Paro tirando o chapéu
Não se me dava morrer
Havendo cantes no céu.
No primeiro verso da segunda quadra, principia o “alto”:
Havendo cantes no céu.
Junta-se-lhe o coro para cantar:
Quando eu oiço bem cantar
Quando eu oiço bem cantar
Paro tirando o chapéu.
Meu Alentejo dourado
Produtor dos cereais
Também crias muito gado
Terra de bons olivais
O “ponto” volta a solo para cantar a quarta estrofe:
Meu Alentejo dourado
Produtor dos cereais
Também crias muito gado
Terra de bons olivais

17 João Ranita da Nazaré, Momentos Vocais do Baixo Alentejo: Cancioneiro de Tradição
Oral, p. 142.

A esta sucede-se o “alto”, que retoma o primeiro verso da segunda estrofe, ou seja, a moda propriamente dita:
Meu Alentejo dourado
Junta-se-lhe, de novo, o coro para terminar o cante:
Quando eu oiço bem cantar
Quando eu oiço bem cantar
Paro tirando o chapéu.
Meu Alentejo dourado
Produtor dos cereais
Também crias muito gado
Terra de bons olivais
Tal como as composições poéticas da tradição oral popular, as modas alentejanas têm uma forma naturalmente simples. Depois de se
percorrer o vasto cancioneiro alentejano, facilmente se verifica o predomínio da quadra de versos de cinco ou de sete sílabas métricas, sendo
os versos de redondilha maior os mais comuns. O esquema rimático
mais vulgar é abcb, podendo ser também baba. A rima é essencialmente consoante, embora, por vezes, também seja toante. A par das
repetições, comparações, aliterações e trocadilhos que frequentemente
encontramos nos textos de origem popular, esta última confere muita
vivacidade ao texto. Outra das características a anotar é a estrutura bastante repetitiva das cantigas corográficas típicas desta região do país,
estratégia que facilita a memorização e a repetição das composições.
Se retomarmos o exemplo analisado anteriormente, concluímos
que a moda é composta por quatro quadras de versos de sete sílabas métricas. O esquema rimático é abcb/baab/dede/eded. Podemos
ainda verificar que o último verso da primeira estrofe é o primeiro da
segunda e que o mesmo esquema se repete na passagem da terceira
para a quarta quadra. A rima é predominantemente aguda e consoante, apesar de encontrarmos também alguns versos graves. Dada a sua
natureza extremamente repetitiva, podemos também considerar este
um exemplo de paralelismo popular, não se tratando, porém, de um
exemplo de paralelismo perfeito.
Após a leitura atenta das conclusões da análise, o paralelo é inevitável. A memória da lírica trovadoresca ressumbra e transparece. Não
faltam o verso perdudo (abcb), nem o processo de leixa-prem, nem
mesmo o paralelismo, neste caso, mais rudimentar e menos erudito.
Tal como os cantares de amigo, de amor e de escárnio e de maldizer, os cantares populares alentejanos surgem, inicialmente, com o
intuito de serem, como a própria designação indica, cantados, acompanhados por música. O texto adapta-se à memorização, à repetição oral,
ao ritmo e à cadência. Estruturalmente, podemos depreender que, enquanto exemplo de manifestação de carácter popular, os cantares alentejanos exibem as características que reconhecemos à generalidade
das composições poéticas da tradição oral popular. A sua especificidade
cultural resulta da peculiar união entre os temas e a voz.
TEMÁTICAS
O cancioneiro popular português denuncia a interpenetração da
poesia culta e da poesia popular, pois decalca muitos dos temas e dos
assuntos característicos das composições poéticas recolhidas nos cancioneiros medievais. Como vimos anteriormente, a estrutura formal
herdada da lírica trovadoresca perpetuou-se ao longo dos séculos,
mantendo viva uma tradição que associamos ao início da nacionalidaMaio 2017 | Querer é Poder | 61
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de. Se a forma persistiu e não se deixou apagar pelo tempo, saltando
de geração em geração, de comunidade em comunidade, de região
para região, partindo do norte e misturando-se até chegar ao sul, o
mesmo podemos dizer em relação às temáticas. As mais recorrentes
e importantes são igualmente oriundas dos cancioneiros medievais
e denotam intemporalidade e universalidade. Referimo-nos, obviamente, a temas dos foros amoroso, religioso, satírico e do próprio
quotidiano, passando pela saudade, pela natureza e pelo trabalho.
Enquanto parte constitutiva do cancioneiro popular português, o
cancioneiro alentejano não é exceção e retoma muitos dos temas
mencionados, poetando-os à sua maneira e espelhando através deles uma identidade muito própria, apesar de inscrita num coletivo
nacional.
O amor, a saudade, a natureza, o trabalho, o casamento, os filhos,
o quotidiano familiar, as crenças religiosas, os conceitos de vida e a
sátira também são cantados na planície e, tal como noutros pontos
do país, denotam uma vivência específica a um povo. As suas grandes
riqueza e individualidade residem na mágica mistura entre o estilo e
a letra, entre a cadência, a melodia e as palavras.
No Alentejo, canta-se o prosaico e o simples; são abordadas verdades e morais universais, filosofa-se sempre de mãos dadas com o
calor, o dourado dos campos e a secura dos lugares.
O amor anda sempre na boca do povo e torna-se uma fonte inesgotável de subtemas. Ora correspondido, ora contrariado, irreverente
ou fulminante, ataca normalmente os mais jovens que marcam encontros fortuitos. Os locais dos encontros são os inevitáveis: a igreja,
a fonte ou o rio. A comparação da amada com elementos naturais
é também constante, para além do facto de a natureza assumir um
papel de confidente.
Porque em tempos cantavam enquanto trabalhavam, os versejadores não esqueciam, nas suas reflexões, a rudeza das tarefas que
os expunham ao rigor do tempo, nem as explorações de que eram
vítimas. A celebração do calendário religioso, bem como as crenças
locais, enriquecem igualmente o cancioneiro transtagano. Há que
louvar os santos padroeiros e protetores. Algumas são também as
modas e as quadras satíricas e jocosas (“Uma prenda me ofereceram/ se eu para ti olhasse;/ minha resposta foi esta: só se o mundo
se acabasse!”)18; outras referem-se à partida dos namorados para a
guerra, à fisionomia do próprio local e à toponímia (“Ó Serpa do Alen-

tejo/ És minha terra natal/ És das vilas mais antigas/ Que temos em
Portugal.”)19.
Contudo, aquele que é considerado o tema do Alentejo por excelência, e que a ele está, inevitavelmente, associado é a solidão.
Seria extremamente redutor se resumíssemos o cante alentejano à
melancolia, à dor, à tristeza e ao isolamento, porém, é impossível
negar que estes sentimentos sublinham as modas, essencialmente,
através das melodias arrastadas e profundas que nos transportam às
entranhas da planície.

18 Victor Santos, Cancioneiro Alentejano: Poesia Popular, p.124.

19 João Ranita da Nazaré, op. cit., p.72.
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VAMOS LÁ SAINDO
Inscritos na tradição oral popular, os cantares do Alentejo eram,
no passado, criações anónimas de poetas oriundos de populações
rurais de baixa ou nula formação literária e musical, que, rapidamente, são absorvidas e apropriadas pelo coletivo. Uma vez cantadas, as
modas passavam a ser pertença de todos os elementos da comunidade, sendo sempre possível alterá-las e adaptá-las conforme desejo
do versejador. Todas as ocasiões eram dignas de ser acompanhadas
pelo cante. Cantava-se na romaria, em honra do santo padroeiro; no
casamento ou no batismo de algum novo membro da comunidade;
na taberna, ao fim do dia; no campo, enquanto se trabalhava a terra.
Os temas versados incluíam o amor, a amizade e o espaço físico envolvente; olhavam o quotidiano; transmitiam verdades universais e
intemporais; eram lenitivos à dureza do trabalho.
O Alentejo de ontem era cantado pelos seus filhos, homens, na
sua maioria. O poeta popular confundia-se com o cantador, rudes os
dois, sem formação, mas dotados de um olhar observador e, por vezes, crítico. Das suas bocas saíam palavras com as quais honravam
a sua terra, as suas gentes e a realidade que os rodeava. Cantavam
sempre e em todas as ocasiões as alegrias e as tristezas que invadiam
as suas almas. O final do dia era o momento mais propício para, de
olhos cerrados, soltar a voz e o espírito.
Hoje, os cantadores já não são só homens do campo, trabalhadores rurais, sem formação e que vivem isolados num universo reduzido. São homens e mulheres de todos os níveis e estratos sociais,
viajados, que vivem na cidade, desempenhando as mais variadas
profissões. O operário, o professor, o médico, o advogado, o contabilista reúnem-se, ora de forma organizada (grupos corais), ora espontaneamente, para evocar as memórias dos antepassados, apenas

escritos

porque a voz teima em soltar-se. Todas as ocasiões continuam a ser
boas e propícias para cantar.
Vou-me embora, vou partir, mas tenho esperança
Vou correr o mundo inteiro, quero ir.
Quero ver e conhecer, rosa branca,
A vida dum marinheiro sem dormir.
E a vida de um marinheiro, branca flor,
Que anda lutando no mar com talento.
Adeus, adeus minha mãe, meu amor,
Eu hei de ir e hei de voltar com o tempo.
Tal como as demais e variadíssimas manifestações culturais que
encontramos de norte a sul do país, o cante resulta da mistura entre
o erudito e o popular, entre o considerado produto nacional e o local.
O que o distinguirá então?
Distingue-o o facto de ser fruto de uma gente com características
muito próprias, que viveu enfrentando um clima seco e quente, em
consonância com uma paisagem deserta e misteriosa, pouco fértil,
palco de lavouras cruéis, fonte de desesperos e alegrias. Distingue-o o
peculiar enlace melismático profundo e penetrante das letras com os
estilos. Distinguem-no os temas versados em toda a sua multiplicidade. Os sons expressam gestos, formas de sentir e de aceitar o mundo.
Cantar no Alentejo implica um soltar-se da alma, um esvair-se
em sentimentos profundos. Nasce das paixões e está impregnado de
espiritualidade e transcendência. Quem canta liberta, conjuntamente
com o seu, o espírito dos antepassados. Ninguém canta sozinho, pois,
quando alguém canta no Alentejo, este canta também.
VANDA MAGARREIRO
PROFESSORA DE PORTUGUÊS
(DEFINITIVAMENTE ALENTEJANA)
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notas soltas

OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

so
rdauQ
Quadros

olc2.º
iC ºPeríodo
.2 - ocisá–BEnsino
onisnEBásico
– odoí-re2.º
P ºCiclo
.3
Turma

N.º

Quadros

Nome
QH

5.ºA

5.ºB

6.ºA

QMAL

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMEO DMEP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

105/16

Martim Barata

X

179/16

Lídia Zumbi

X

X

X

188/16

Afonso Costa

X

X

X

301/16

Miguel Dias

X

304/16

Francisco Araújo

384/16

Cátia Dmytrivea

1027/16

Mariana Mota

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

114/16

Guilherme Gomes

162/16

Gonçalo Gomes

X

191/16

Tiago Oliveira

X

333/16

Érica Morgado

X

X

X

339/16

Lana Bugarin

X

X

X

346/16

Leonor Martins

X

X

X

X

X

X

X

393/15

Tomás Fernandes

414/16

Alexandre Silva

X

X

X

X

X
X

132/15

Ânia Pinheiro

X

180/15

Edmilson Carvalho

X

219/15

William Rosa

X

266/15

Liujing Yang

285/15

Francisco Cabral

X
X

388/15

José Pereira

1005/15

Maria Mendes

X
X

X

X
X

X
X

Júlia Casqueiro

Miguel Soeiro

X

X

Omar Djá

Guilherme Santos

X

X

6/15

293/15

X
X

1015/16

310/15

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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soQuadros
rdauQ

olc2.º
iC º.Período
2 - ocisá–BEnsino
onisnEBásico
– odoír-e2.º
P º.Ciclo
3
Turma

N.º

Quadros

Nome
QH

6.ºB

QMAL

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMEO DMEP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

33/16

Miguel Rodrigues

X

51/15

Vicente Pires

X

X

X

122/15

Edgar Bolas

X

X

X

170/15

João Tikhikh

189/15

Guilherme Faustino

320/16

Gonçalo Lopes

332/16

Guilherme Pires

367/15

Margarida Costa

479/15

Leonor Fernandes

X

X

X

X

1205/15

Maria Andrade

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Quadros

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

7.ºA

N.º

Quadros

Nome

54/16

André Pimpão

93/14

Catarina Afonso

98/16

Rui Nascimento

172/14

Isabel Abrantes

173/16

Fátima Nascimento

206/16

Eugénia Kostenko

234/14

Luís Campos

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMEO DMEP

QH

QMAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

X
X
X
X

265/14

José Salvador

270/16

Eduardo Duarte

1040/16

Gonçalo Andrade

X

X

1505/14

Bruna Marques

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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so
rdauQ
Quadros

olc2.º
iC ºPeríodo
.2 - ocisá–BEnsino
onisnEBásico
– odoí-re3.º
P ºCiclo
.3
Turma

7.ºB

8.ºA

8.ºB

Quadros

Distintivos de
Mérito Escolar
DMEO DMEP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

N.º

Nome
QH

QMAL

QMAMF

36/14

Lucas Cayolla

X

X

X

X

38/14

Gustavo Zacarias

X

X

X

X

39/14

Afonso Oliveira

X

X

X

X

65/16

João Carvalho

100/14

Dilan Dias

428/14

Alícia Nicolau

432/16

João Oliveira

478/14

Alexandra Mogas

X

X

X

X

X

525/16

Tiago Mayor

X

X

X

X

X

537/14

Rafael Frade

X

X

X

X

557/16

Renato Silva

46/13

Diogo Carmo

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

64/13

Francisco Gomes

X

67/15

Ivan Borges

X

145/15

Renato Mateus

177/13

João Mariz

X

319/13

Guilherme Salgueiro

X

365/13

Cláudio Matos

1007/13

Juliana Amaro

1089/13

Maria Gião

X

1208/13

Leonardo Ferreira

X

25/13

Duarte Vieira

X

58/15

Francisco Gomes

X

139/13

Francisco Figueiras

X

216/13

Henrique Simões

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

276/13

Carlos Almeida

288/13

Telmo Costa

X

X

382/13

Beatriz Almeida

X

X

437/13

Guilherme Dinis

X

439/16

Renato Alves

X

527/13

Sofia Silva

X

1034/13

Filipa Araújo

X
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PUPILOS
OTINSTITUTO
ICRÉXE ED DOS
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soQuadros
rdauQ

2.º oPeríodo
Ensino
lciC º.2 –- o
cisáB oBásico
nisnE –- 3.º
odoCiclo
íreP ºe.3Secundário
Turma

N.º

Quadros

Nome
QH

88/12

9.ºA

9.ºB

10.ºA

10.ºB

10.ºC

QMAL

Afonso Carvalho

QMAMF

Distintivos de
Mérito Escolar
DMEO DMEP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

X

273/12

Ilídio Francisco

290/14

João Mesquita

349/12

Rafael Costa

416/12

Rodrigo Fernandes

538/12

Guilherme Bolas

1203/12

Mª Inês Parreira

X

X

X

X

X

1402/14

Inês Mota

X

X

X

X

X

272/12

Gonçalo Fonseca

325/13

Henrique Domingos

X
X
X

X
X

Tomás Bauwens
X

X

22/6

Pedro Jubilado

X

X

30/14

Rui Brites

148/16

Rui Pinho

279/11

Diogo Paulo

11/16

Francisco Bossa

90/16

Alexandre Ramiro

X

X

165/13

David Cardiga

X

X

Vanessa Maia

X

X

Ana Carolina Jorge

Ema Silva

X

X

340/15

521/16

X
X
X

1017/12

1097/15

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

1125/16

Daniela Gafencu

X

X

109/16

Tomás Bessa

X

X

164/13

Pedro Bohrer

210/16

Rodrigo Andrade

X

X

373/16

Rodrigo Santos

X
X

X

X
X

X
X
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notas soltas

OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

soQuadros
rdauQ

olciC 2.º
º.2 Período
- ocisáB –onEnsino
isnE – Secundário
odoíreP º.3
Turma

11.ºA1

11.ºA2

11.ºB

11.ºC

12.ºA1
12.ºA2

12.ºB

N.º

Quadros

Nome

Distintivos de
Mérito Escolar
DMEO DMEP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO
DMDP

QH

QMAL

QMAMF

2/10

Mariana Baptista

X

X

X

62/15

Bernardo Ferreira

X

87/10

Rafael Branco

X

X

543/10

Iúri Silva

X

X

04/10

David Barroso

X

156/15

Daniel Afonso

X

83/15

Raquel Gonçalves

396/15

Mariana Machado

452/14

Pedro Pereira

489/15

Diogo Rodrigues

735/14

David Amaral

X

1033/15

Jessica Inês

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

253/12

Carlos Cabrita

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

104/08

Fábio Carvalho

149/09

Joel Salvador

X

X

214/12

Walter Godinho

X

366/12

Diogo Peres

422/14

Daniela Marques

X

X

X

1025/14

Matilde Figueiredo

X

X

X

1403/14

Carolina Silva

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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My Summer Hollidays

h

i, aunt anabela!
i’m having a wonderful time, here in england. i’m with my
family (my mum, my dad, my cousin and my grandmother).
i’m in london. i’m staying in my cousin’s house.
The weather is cloudy but very hot. i like the weather here!
There is a lot to do. We can visit Madame Tussauds. it’s a famous
wax museum. inside the museum there are wax figures of important
people. We can also visit the Tower bridge, the big ben (it’s a big clock!)
and the buckingham palace (the palace where queen elizabeth ii lives).
now i’m visiting Madame Tussauds. next i’m going to see the big
ben.
i’m very happy! We are enjoying this stay very much because
london is a beautiful city. everything is fantastic! i’ll come back one of
these days.

i can do different things here, for example: going to the beach,
going for a walk in the village, picking up flowers, running or watching
Tv.
now i’m walking in the village with my cousins. next i’m going to
watch Tv and drink fruit juice.
i’m enjoying my stay here because i’m with my cousins and they
are very funny.
1205/15, Maria andrade, 6.º b

479/15, leOnOr Fernandes, 6.º b

d

ear friend;
i’m in brazil, in the city of natal with my father, my
mother and my sister.
here i can go to the beach or the swimming pool,
and also go to theme parks.
it’s very hot so these are good days for going to the beach.
now i’m in the swimming pool with my family and then i’m
going to visit a theme park.
i’m enjoying this stay very much. i go to the beach in the
morning, eat a delicious pizza at lunch and go to the swimming
pool at the end of the day. isn’t that fantastic?
33/16, Miguel rOdrigues, 6.º b

d

ear friends;
i’m in baltar, porto, with my
cousins, my grandmother, my brother
and my aunt.
The sun is sinning and it’s hot.

h

i, ânia;
i’m in the uK with my mum, my dad and my sister. i’m
staying in london.
it’s raining now but it’s hot.
i can visit many monuments here (including big ben), do lots of
sports and walk in the city.
i’m near Tower bridge now and next i’m going to the natural
history Museum.
This is very funny and i’m very happy because i’m with my family
and we are all very excited about our visit to london.
1005/15, Maria Mendes, 6.º a

h

ello, pedro!
i’m in France with my mother and my father. i’m in paris
but the weather is very bad. it’s raining.
here in paris i can visit museums, see the famous eiffel
Tower and walk in the parks. everything is so beautiful!
at this moment i’m near the seine river. next i’m going to visit the
eiffel Tower because my parents really want to take me there. people
say we have a wonderful view from there.
i like paris very much because it is a really romantic city.
310/15, guilherMe sanTOs
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h

ello, Omar!
i’m in Madrid, spain. i love Madrid because this is a
beautiful city. next i’m going back home in portugal
i like playing video games. On Fridays i go to the cinema
and watch a film. i like action films. Then i’m going shopping and buy
fast food, vegetables and some cereal. in the summer i usually go to
the beach to swim. in august i’m going to disneyland.
i‘m enjoying my holidays. They are really cool!
203/14, arTur supOnyev, 6.º a

h

ello, my friend!
i’m going to tell you about my summer holidays. i’m
in portugal with my parents, my grandmother and my
grandfather.
i’m in serra da gardunha, são vicente da beira.
The weather is very hot and sunny. i can go to the swimming
pool, walk up the hills, help my grandmother, go to concerts and see
the fireworks show. at the moment i’m in the swimming pool but
next i’m going to breathe some fresh air.
i’m enjoying my stay here because i have lots of friends in são
vicente da beira and we are all having lots of fun.
388/15, JOsé pereira
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Reading is Cool!
HAUNTED BRITAIN

K’S FIRST CASE

J

osh is 14 years old and
lives with his mum and
grandmother. after the
house next door blows
up,
some
extraordinary
things start to happen.
The explosion releases a
ghost from the house and it
soon takes over Josh’s life. he
is the only one who can see
the ghost. it follows Josh to
school, to his club and takes
him to the cemetery at night.
Josh’s girlfriend gets
angry with him, especially
when one day he leaves
her at the club without even
saying goodbye. some of his
friends laugh at him. Only Jaz knows who the ghost is and she helps
Josh work out what’s happening to him.
Jaz and Josh find a skeleton under the destroyed house next door
and they discover it belongs to a friend of Josh’s grandmother. after
being buried she can finally leave earth in peace.
FranciscO pereira, nº 50/16 - 8º

s

ir Michael gray, a wealthy man, dies violently in a locked
room. There is blood and
water on his shirt and a
glass of whisky on the
floor near his hand.
at the time, everybody in the
large country house is a suspect,
from sir Michael’s wife through
his gold digging secretary to the
housekeeper.
For inspector Katrina, also
known as ‘K’, this is her first case.
she methodically questions all
the suspects and then sets a trap
for the murderer. colonel Fawcett
seems to fall into the trap because
as an engineer he is curious to see
what killed a man who was alone in the room. The real murderer is
listening at the door.
Mrs Flack, the housekeeper, wants to kill angela everett, sir
Michael’s secretary because she thought she was a bad woman. she
used one of her beloved boss’s mechanisms to shoot an icicle into
the heart of the first person who opened the freezer compartment,
believing it would be angela. unfortunately, it was sir Michael himself
who opened the freezer and he was killed.
‘K’s’ first case is solved but there will surely be many more cases
to investigate.

DIARy OF A WIMPy KID

t

brunO anTóniO, nº 141/15 - 8ºa

he name of my book is Diary of a Wimpy Kid and the author
is Jeff Kinney.
it is the diary of a boy
called greg who lives with
his father, mother, older brother,
younger brother, a pig and his
grandfather who went to live with
them for some time.
his mother doesn´t like
technology, so he went through
many problems while trying to
spend his time without using a
computer, without watching Tv
and even without using his mobile
phone.
he went to a school camp to
escape from his father because he
got some problems at home and
didn’t want his father to get upset with him. however, in the end, he
only survived thanks to his father’s help.
Juliana aMarO, nº 1007/13 - 8ºa

‘HAVE yOU SEEN MARIE?’

t

his book tells the story of a woman
who had lost her mother a few
months before.
she was quite sad because she
felt like an orphan. all over Texas she only
knew one person and that person was called
rosalind. The only thing that could save her
was a black and white cat of a friend of hers
called roz. however,
the cat had run away the day they arrived
in Tacoma.
sandra and roz walked along the streets
of san antonio scouring and asking ‘have you
seen Marie?’ and they also gave out flyers
everywhere. because of this, Marie, the cat,
gained an unexpected meaning in being found…
sOFia silva, nº 527/13 – 8ºb
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‘HAVE yOU SEEN MARIE?’

t

his book tells the story
of a woman who had
lost her mother a few
months before.
she was quite sad because
she felt like an orphan. all
over Texas she only knew one
person and that person was
called rosalind. The only thing
that could save her was a
black and white cat of a friend
of hers called roz. however,
the cat had run away the day
they arrived in Tacoma.
sandra and roz walked
along the streets of san antonio scouring and asking ‘have you seen
Marie?’ and they also gave out flyers everywhere. because of this,
Marie, the cat, gained an unexpected meaning in being found…
sOFia silva, nº 527/13 – 8ºb

THE BODy ON THE BEACH

s

piros is the manager of a hotel. however, nobody liked him
because he was really unfriendly and rude.
One day, alex, one of the tourists, was walking along
the beach and saw a big group of birds near the sea, so
he decided to look closer and found footprints, blood and spiros’s
body. he immediately called the police and told them his discovery.
The police thought that one of the tourists was the killer, so alex
wanted to prove them wrong
by finding the guilty one.
With some questioning
alex discovered some clues
that related the homicide
to a red head painter who
imitated picasso’s paintings
and forced spiros to sell them
in the hotel. alex decided to
go to the painter’s house to
see if there was anything that
could make him a suspect.
actually, he found a
letter hidden behind some
magazines. The letter said
‘i will tell everything to the
police if you don’t pay me
back’. nick, the suspect, killed
him for no one to find out the truth.
alex gave the proofs to the police and the judge let the tourists
get out of the island.
beaTriz alMeida, nº 382/13 - 8ºb
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The students of the 11th year were asked to write texts imagining they were addressing
an audience in a conference to discuss the environmental situation.

n

owadays, the planet faces a variety of troubling issues
that stem from manmade contamination. These lead
to environmental problems that are causing long-term
damage to the earth’s ecosystem. The only way to control
current environmental issues is to create sustainable development
strategies and continue to instil conservation methods.
The issue that worries me the most is the extinction crisis.
it’s frightening but true: our planet is now in the middle of its
sixth wave of extinctions of the past half-billion years. although
extinction is a natural phenomenon, it occurs at a natural
“background” rate, scientists estimate we’re now losing species
at 1000 to 10000 times the background rate, with literally dozens
going extinct every day. This current crisis is almost entirely caused
by us, humans, and much as 99 percent of all the threatened
species are at risk due to human activities, primarily those driving
to habitat loss, the introduction of exotic species and global
warming. Furthermore, it gets even worse because every species
extinction potentially leads to the extinction of others bound to
that one in a complex ecological web. so, it’s clear that many
thousands of species are at risk of disappearing forever in the
coming decades.
We need to take action against this now, before it’s too late.
i know that there have been some efforts made by a number of
countries and organizations. however, it’s still not enough.
i would like us to try to stop this crisis and environmental
issues , because we are destroying our future. it’s terrible how
people only take action when the problems affect themselves, not
being able to do good things, not only for them, but for others and
for our planet. it is our responsibility to save the earth, and make
it possible for our children and grandchildren to live a happy and
healthy life here. Thank you.

t

he issue that worries me the most is global Warming. We
all know that the temperature is rising more and more. The
main causes of global warming are the smoke released by
factory chimneys, the burning of fossil fuels like cars exhaust
fumes and the release of cFc gases. all these things are destroying
the environment. The world is being destroyed by humans, by us! as
in every situation, we have an action-reaction, this is, basically we do
something and the result can be positive or negative.
When we do those things to the earth, we don’t think that one
day we will suffer the consequences, but, unfortunately, all our
actions have an effect on the environment. as you know, we have
the polar ice melting, we get exposed to ultraviolet rays, and some
other horrible things! We need to stop doing those things! We need
to change! not only me, not only you, everyone! every single person
on this planet needs to do something to stop those horrible things.
Thank you all for this opportunity to share with you the issue that
worries me the most!
Jéssica inês, 1033/15, 11ºb

Mariana MachadO, 396/15, 11ºb
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l

adies and gentlemen, i am here today to talk about one
of the biggest issues on earth: the world’s environmental
situation.
as far as i know, this is the most dreadful and frightening
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‘’growing pain’’ on planet earth, but yet most people seem to
worry more about insignificant problems than wondering about
how they can be useful when it comes to air pollution, global
warming, deforestation, inappropriate chemical waste disposal,
water pollution or species extinction.
There are many roads that can lead us to improve our planet’s
status, some of which are: the purchase of used products, keeping
track of our trash and reusing things such as plastic bags. These are
just simple and effortless ways of serving our country, which will
take us only a few minutes per day, but if it is done together, it can
make a great positive impact on the environment.
Though there are many serious issues on earth, in my opinion,
the most important one is global warming. For those who still
don’t know anything about it, global warming is the rise of the
planet’s temperature due to the effect of greenhouse gases in the
atmosphere.
The main causes of global warming are industries, biomass
burning, the burning of fossil fuels, waste disposal and many
others.
unfortunately, the huge damage caused by global warming
cannot be undone by a just a few people. everybody should help
in every single way they can, otherwise, our beautiful planet will
stop being habitable in the near future. in order to overcome this
tremendous issue, we have to join forces and work together as
one. let’s start now, let’s start today at this exact moment while
we still have time.
sTelavich carrinhO, 233/15, 11ºb

english corner

Techonology Throught the Eyes
of Teens and young Adults

THE PROS AND CONS OF TECHONOLOGy

t

echnology has been fully integrated in our generation at
an increasing speed. some people think that technology
has been creating a full time attraction since it started to
“upgrade” or getting better, but i have a different opinion.
The best and easiest way to convince other people that
technology has a lot of advantages nowadays is the word
“connection”. let me give you an example: i have 38 “Whatsapp”
groups with tons of cyber friends from brazil, and that is only
possible because of technology. The world is also more connected;
i can see how cold France is right now or get any information that
i need in a few seconds.
On the other hand, addiction is real, not like adults say but like
it actually is. people are getting addicted to technology because
they are discovering a new world and start building their castles,
which can be a negative point to add to technology, moreover
because it can start to develop health problems, both physic and
psychologically.
in conclusion, technology is the most advantageous evolution
of our generation, it has negative points, but the benefits it gives
us are worth the while.
160/16 lOpes – 9.ºb

t

echnology has brought about a resolution in the modern world
and it has made our lives easier and faster. but is technological
progress good or is it becoming a threat to us?
Firstly, we are taking a look at the advantages; today we
have planes, trains and many other means of transports, which have
made our lives easier and take us faster everywhere. We have made a
vast progress in the medical field too; we also have advanced machines to
perform various operations with minimum risk. We can even buy a plane
ticket while reading a book and talking to someone on the other side of
the world, sitting in the comfort of our home. so you see technology has
made the world a global village.
as for the disadvantages, technology is transforming man into
machines. Many people are addicted to their gadgets, remote controls,
mobile phones, you name it. all these things make us lazy. children are
addicted to games on phones, they have stopped playing outside. There
is less communication between people and they are leading a sedentary
lifestyle, as well as developing several health problems.
in conclusion, technology has proved to be a great boom in the
development process of society. Too much of anything is bad nevertheless
with due care and caution technology can be a great benefit for humanity.
579/12 Oliveira – 9.ºb
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CyBER FRIENDS OR REAL FRIENDS?

but you mustn’t forget a very wise warning: for your own good don’t
you ever share personal information online!

m

any people in the world have cyber friends but those
who don’t are not sure what to think about it.
as usual there are both advantages and disadvantages
on the topic cyber friends. The good point about it is that
we can make friends anywhere in the world, and for some teens and
even adults, doing it is much easier than in real life, moreover, when
we don’t want to talk anymore we can just stop answering.
On the other hand, the disadvantages can be very bad, for example,
we don’t know exactly who we are talking to, people may be lying
about their identity, they can even be criminals or abusers therefore
we must be very careful not to give any personal information online.
Well, in my opinion if i had to choose between cyber and real
friends, i think real friends would be better, because with them you can
meet somewhere, socialize, and lean on them for almost everything,
which is not possible with cyber friends. as i play online games i meet
a lot of people from different countries, like spain, the uK and the usa
and even russia but i still relay on my real friends!

398/16 vieira-10.ºa

d

o you think you know everything about cyber friends? let’s
see through it.
in the first place you can communicate with everyone,
everywhere around the world. secondly, you can easily end
up a conversation with a simple “Oh no, the internet’s failing!” or any
other excuse is a good one.
but one think you must bear in mind, you can never know who’s
on the other side of your computer, it can be a pedophile, a murderer,
a psycho, you name it and if they send you photos of themselves and
you can’t be sure of it, do not trust them.
To be safe with cyber friends you must be very careful in order to
figure out if that person is safe to talk to or not.
148/16 pinhO – 10.ºa

227/15 Mendes – 9.ºb

f

or teenagers friends are the most important aspect of their
lives and they play an irreplaceable role in their daily lives,
their attitudes and all the interactions with the world around
them. but nowadays with the evolution of technology the old
meaning of friendship is changing, many people have the so called
cyber friends or friends on the internet.
having friends online has as many advantages as disadvantages.
On one hand globalization makes us ready and available everywhere
and with everyone, no matter the race, the sex or the creed. cyber
friends are easier to talk to because you don’t need to see their faces
which can be perfect for some kind of people.
On the other hand, the disadvantages seem to be quite dangerous,
because eventually you don’t even know who you are talking to for
sure and that can add up to all problems one might have.
One thing is for sure, you now know the advantages and
disadvantages, therefore it’s up to you to decide what is best for you
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CyBER FRIENDS, ARE THEy GOOD OR BAD?

i

t can be the question of the century. in today’s world the internet is a
lifestyle, so having a cyber friend is inevitable and of course that has
to have its pros and cons.
The argument “they can’t see your face” for me is a pro to having
cyber friends. They can’t see your expressions and this doesn’t have to
be bad.
What i mean is that, for me a good friend doesn’t interfere with your
life or your problems and in so doing you can’t see if they are lying or not.
it’s not a physical thing, like for example if your cyber friend is a
girl and you can’t hug her, it will never be the same thing as to cry on
someone’s shoulder.
The meaning of a cyber friend is always questionable, it depends if
you like physical and open feelings or a restrictive and password safe life.
22/16 JubiladO – 10.ºa

english corner

c

omments on the statement: “Telecoms and Information
technology, the most powerful weapon of nowadays and in
the years to come!”
absolutely true! in a conflict, the part that gathers the
crucial information on the enemy wins the fight. The more you are
informed the better you will be equipped, and in so doing you can
both predict and avoid their attacks, turn around or close counter their
strategy, as well as know where their headquarter is!
Only through well developed and evolved information technology
can you achieve your primary aims on the ground field. it is possible
to spy on without being detected, to steal and destroy data without
leaving a trace behind, and that is getting better and better every day.
On the field, telecoms play an important role on deciding the
course of the conflict. One of the main objectives is to disable the
enemy’s communication system, for a unit without radio would
become fragile and easily defeatable.
i dare say that even out of military life some people are becoming
richer and more powerful due to the information they can gather,
whether legal or illegally, from blackmailing someone who’s cheating
on his wife.
Telecoms and iT will always be the best weapon to have with you!
03023409 FreiTas – 44.º cFs-TransMissões

n

owadays telecoms and iT are the most powerful weapon
that mankind uses, and many people neglect it by not
knowing the risks they take just by browsing the web.
pretty much everything is virtualized, meaning that
everything already has a, let’s call it “informatized” version.
all it takes to access it is to be connected to the internet. even if
you only did it for a few seconds it is enough for some information and
personal documents to become available. Today the government that
has the “best hackers” may be one step ahead of everyone else, and
mainly because they can get their war plans, energetic fragilities or
whatever hits them most. The new types of spies are more powerful
and increasingly more threatening to life than ever before.
Think for a minute on the following example, on the 20th October
there was a ddos attack on numerous sites that are hosted in the
usa, and no group took responsibility for those attacks, some people
said that russia had done it, as they were trying to sabotage the
White house communication, but it was all keep silent and there
are no traces left, so we will never know officially. but if you put
the pieces together you’ll see that a few days later, the media was
publishing that naTO should increase their presence near russia’s
western frontier. Was it a coincidence?
10650909 duarTe – 44.ºcFs - TransMissões
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m

Montmartre

ontmartre est un quartier bohème de paris. il est
situé sur une colline qui, depuis le temps des gaulois , était destiné à un lieu de culte. il doit probablement son nom aux nombreux martyrs chrétiens
qui ont été torturés et tués sur place , vers l’an 250.grâce à sa
localisation stratégique, Montmartre était souvent le centre de
commandes militaires. em 1860, le quartier a été relié à la ville
et est devenu un point de rencontre d’artistes et d’intellectuels
, réputé pour sa vie nocturne animée. aujourd’hui, ses rues sont
toujours animées par des artistes, des touristes et des vendeurs
ambulants. au point culminant de la colline, se dresse la célèbre
basilique du sacré coeur.
aFOnsO carvalhO, 88/12, 9ºa

La cathédrale Notre Dame de Paris

l

a cathédrale notre dame de paris est l’un des plus importants
monuments français. grâce à sa valeur historique, la cathédrale
est devenue une énorme attraction touristique. sa construction
a commencé en 1163 e a terminé en 1345. elle est dédiée
à la vierge, donc la raison du nom “notre dame”. elle est située sur
la place de paris, dans la petite île de la cité, entourée par les eaux
de la seine. la cathédrale a été construite dans le style gothique et
l’évèque actuel est d. andré xxiii. dans cette cathédrale, il y a eu le
couronnement d’henri vi d’angleterre en 1431 , pendant la guerre de
cent ans et celui de napoléon bonaparte en 1804. Jeanne d’arc y a
été béatifiée en 1909.
diOgO rebelO, 151/12, 9ºa

La Tour Eiffel

l

a Tour eiffel est une tour métallique du xixème siècle située dans le champs de Mars à paris. ce monument est
devenu l’un des plus célèbres du monde. cette tour a été
conçue par gustave eiffel et achevée en 1889. la tour est
composé de trois étages , elle mesure 324 mètres de haut et
c’est le monument le plus visité dans le monde. la tour eiffel a
été le plus haut bâtiment du monde jusqu’en 1930.
raFael cOsTa, 349/12, 9ºa
J’ai les cheveux bruns, longs et ondulés. J’ai les yeux marron. Je
suis timide, généralement sympathique et charmante. Je ne suis
pas agressive ni pessimiste. Je suis très curieuse.
172/14
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Qui est qui?
RELIE LES DESCRIPTIONS AuX PHOTOS CORRESPONDANTES

c’est un comédien portugais. il présente
aussi des émissions de télévisions.
il est petit et mince. il a les cheveux courts et brun. il a les yeux
marron. il a une barbe.
il est marrant, optimiste, tranquille, têtu, bavard, travailleur, actif et il a l’air heureux.

j

JOãO Oliveira (nº39/14)

c’est un homme politique portugais.
il est grand et mince. ses cheveux sont blancs et courts. ses
yeux sont verts.
il est sportif, extroverti, très bavard et très sympathique.”

Marcelo rebelo de sousa

k

TiagO MayOr(nº525/16)

João baião
c’est un joueur de football portugais.
il est grand, mince et brun. ses cheveux sont courts et raides
et ses yeux marron.
il est actif, courageux, sportif, heureux, optimiste, sympathique,
poli et très travailleur.

l

(JOana rOdrigues nº76/14)

João paulo rodrigues
c’est un artiste portugais qui chante,
qui danse et qui présente des émissions de télévision.
il a une stature moyenne. ses cheveux sont courts et bruns. ses
yeux sont marron.
il est très extroverti, bavard et sympathique.

m

renaTO silva (nº557/16)

cristiano ronaldo

a. ______

B. ______

c. ______

d. ______
(Os TexTOs FOraM realizadOs pelOs alunOs dO 7º b)
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soluções: a. 3 – B.1 – c.4 – d.2

treffPunkt – deutsch

DEUTSCH IST SUPER! - TREFFPUNKT - DEUTSCH
(O Ponto de Encontro do Alemão)
os alunos do 8º ano escreveram teXtos soBre as suas
férias da Páscoa.
die osterferien (as férias da Páscoa)

z

u Ostern war ich zu hause. Jeden Tag habe ich bis to 11 uhr
geschlafen. Manchmal war ich am strand. ich war am strand
zwischen 16 uhr und 18 uhr. die meiste zeite habe ich computer gespielt. ich habe Ostereier und shockolade am Ostersonntag gegessen. ich habe meine hausaufgaben gemacht. ich habe
viele Filme gesehen. ich habe ein buch gelesen. ich habe auf der
straße gespielt.
ich bin immer spät ins bett gegangen.
henrique siMões, 216/13, 8ºb

m

eine Osterferien waren sehr gut.
Jeden Tag habe ich bis spät geschlafen. ich habe
gespielt und kurze Filme gesehen.
ich war manchmal am strand. ich war oft mit mei-

ner Familie.
ich habe viel für die schule gelernt. ich habe auch serien und
einige Filme mit meiner Familie gesehen.
ich war ein paar Mal mit Freunden aus. einige Male war ich zu
Freunden.
JOsé ribeirO, 324/13, 8ºb

m

eine Osterferien waren gut.
zuerst habe ich immer gefrühstückt. dann habe ich
45 Minuten cs gO gespielt. ich war jeden Tag in der
Turnhalle und habe sport gemacht.
dann hatte ich Mittagessen. nachher habe ich
nochmal gespielt. am nachmittag war ich im park.
um sieben uhr hatte ich abendessen.nach dem essen habe ich
auch computer gespielt. ich habe spät geschlafen.
Manuel quiTéria, 412/14, 8ºb

z

u Ostern war ich in portugal und in angola.
in portugal war ich bei meinem Opa und habe jeden Tag
bis zehn geschlafen. ich habe Fuβball mit meinen cousins
gespielt. dann habe ich Mittagessen gegessen. am abend
war ich zu hause und habe computer gespielt.
in angola bin ich immer um sechs uhr morgens aufgestanden.
Manchmal bin ich an den strand gegangen. in meiner Freizeit war ich
zu hause und war ich spazieren.
TelMO cOsTa, 288/13, 8ºb
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os alunos do 7º ano escreveram teXtos soBre os seus animais de estimação e animais favoritos.
mein haustier / lieBlingstier (o meu animal de estimação /
animal favorito)

m

ein lieblingstier ist meine hundin.
Meine hundin ist daisy. sie ist 4 (vier)
Monate alt. sie lebt in meinem haus.
sie ist schwarz und braun. sie ist klein

und lieb.

Miguel cOelhO de alMeida , 348/14, 7ºb

h

allo. ich bin alexandra Mogas und ich bin 12 Jahre alt.
Mein lieblingstier ist mein
hund. er heißt roger und
ist swei Jahre alt.er ist schwarz, weiβ
und grau. er frisst Kekse und Futter für
hunde. er spielt gern mit einem ball.
alexandra MOgas, 478/14, 7ºb

h

allo! ich bin rafael Frade.
Mein haustier ist ein Kater. sein name ist Tareco. er
ist ein Jahr alt. er ist weiß und
schwarz. seine augen sind gelb.er lebt in
meinem zimmer. er gehorch mich nicht!
raFael Frade, 537/14, 7ºb

h
m

allo,ich heisse dilan dias. Mein haustier ist ein hund. er
heiβt dogi. seine augen sind blau und er ist freundlich. er
lebt zu hause. er frisst hundefutter und trinkt Wasser. ich
mag meinen hund sehr.
dilan dias, 100/14, 7ºb

ein lieblingstier ist mein hund. Mein hund ist sehr verschmutzt und ich spiele mit ihm gerne. er ist fünf Jahre
alt.
luís palMa, 140/14, 7ºb

treffPunkt – deutsch

m
i
i
i

ein haustier ist eine Katze. sie heiβt Minnie und ist
weiβ, schwarz und braun. sie ist ein Jahr alt. sie frisst
Katzenfutter und trinkt Wasser und Milch. sie schläft in
meinem zimmer. sie ist süβ.
alicia nicOlau, 428/14, 7b

ch habe einen hund. er heiβt carvão und er ist schwarz. er ist zwei
Monate alt. ich spiele mit carvão mit einem ball im garten. er ist
lieb und freundlich. er mag Kekse und er lebt im garten.

h
h

allo, mein lieblingstier ist die Katze. Meine Katze ist schwarz.
sie heiβt Kikas. sie ist ein Jahr alt. Kikas mag spielen.
laura anTunes, 1425/16, 7ºb

allo, ich heiβe alice. Meine lieblingstiere sind meine Katze
und mein hund. ich habe einen Kater. er heiβt riscas und
er ist schwarz, grau und weiβ. er ist zwei Jahre alt. ich habe
auch einen hund. er heiβt Master und ist braun und weiβ.
er ist jetzt dreizehn Jahre alt.
alice sOares, 241/14, 7ºb

JOãO carvalhO, 65/16, 7ºb

ch habe einen Kater. er heiβt becas. er ist jetzt fünf Jahre alt. er
frisst Katzenfutter und trinkt Wasser. ich mag meinen Kater sehr
und ich piele mit ihm. er ist süβ und lieb.
lucas cayOlla, 36/14, 7ºb

ch habe einen hund und der ist braun und schwarz. er ist fünf
Jahre alt und lebt zu hause. er ist klein und nett.

m

ein
haustier
ist mein Kater.
Mein Kater heißt
noah. er is sechs
Jahre alt. er lebt zu hause. er ist
schwarz und seine augen sind
grün. er ist sehr freundlich.
gusTavO zacarias,
38/14, 7ºb

JOãO sendiM, 296/16, 7ºb
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Fisicamente interdisciplinados

f

omos os primeiros alunos do ipe a ter o módulo “circuitos elétricos” na disciplina de Física-química.
Os conteúdos abordados estavam diretamente relacionados com matérias já lecionadas nos cursos Tgei e TMi, noutras
disciplinas.
Tendo em conta esta situação foi-nos proposto pela professora:
- a formação de grupos de trabalho;
- um sorteio dos temas de trabalho a desenvolver;
- a elaboração de um plano de desenvolvimento do seu tema;
- a calendarização das apresentações dos trabalhos.
cada grupo, após discussão e aprovação do seu plano, teve de
fazer pesquisas nos livros existentes na pequena biblioteca da sala de
aula e recorrendo à internet.
para as aulas de apresentação recorreu-se sempre a um Power
Point, a uma ficha de trabalho para consolidação da matéria e breve
demonstração prática dos conteúdos.
deste modo, a forma de lecionar a matéria acabou por ser mais
interessante. uma vez que já existiam as bases de outras disciplinas,
foi assim possível cativar a nossa atenção e interesse. além disso,
cada grupo teve a obrigação de aprofundar a matéria que já tinha
aprendido, obtendo-se maior aproveitamento da forma como foram
expostos os conteúdos.
agradecemos a colaboração do 1º almeida porque nos facilitou
materiais e equipamentos e nos ajudou a realizar algumas demonstrações experimentais.
alunOs de Física-quíMica dO 11ºa e 11ºc
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Visita de estudo ao
Hospital de S. José

n

os dias 2 e 3 de março, as turmas 9.ºb e 9.ºa, respetivamente, no âmbito da disciplina de ciências naturais,
participaram numa visita de estudo ao serviço de imuno-hemoterapia do hospital de são José. Organizada pela
professora da disciplina, professora Maria de Jesus pereira e pelas
dr.ª deonilde espírito santo (diretora do serviço), dr.ª anabela aires
(Médica interna), dr.ª ana luís (Técnica superior) e enf.ª chefe Maria
José Moacho. acompanharam-nos nesta visita as nossas professoras
de geografia e história, a prof.ª Fernanda lopes e a prof.ª isabel dias,
respetivamente.
O serviço de imuno-hemoterapia do hospital de são José apoia o
centro hospitalar lisboa central, através da colheita, processamento
e distribuição de componentes sanguíneos para a transfusão e tratamento de doentes. Os dadores de sangue são essenciais para o
tratamento destes doentes e para as tranfusões sanguíneas.
Os objetivos desta visita de estudo foram conhecer melhor os diferentes tipos/grupos de sangue e perceber os diferentes componentes dos mesmos; aprofundar alguns conceitos lecionados e elucidar
os alunos sobre alguns assuntos como por exemplo: “porque é que
se dá sangue?” e “qual a importância da dádiva/recolha de sangue?”
que são perguntas importantes não só para as ciências naturais, mas
também para a nossa vida futura, como futuros dadores de sangue.
primeiramente, foi-nos dada uma curta palestra sobre a dádiva de
sangue e seus constituintes, depois passámos a visitar os laboratórios,
as zonas de conservação dos componentes sanguíneos e as salas de
recolha e de tratamentos.
uma das nossas expectativas era conhecer o local da recolha de
sangue, como era feita essa recolha e desmitificar o ato de dar sangue. essas expectativas foram quase todas concretizadas através da
visita à sala de recolhas e ao laboratório. no laboratório mostraram
várias amostras de sangue que nós tivemos de identificar e uma das
partes mais relevantes foi a explicação da sr.ª enfermeira sobre as

etapas da recolha de sangue; começando pela inscrição do dador
de sangue, de seguida, a entrevista com o médico para avaliar as
condições de saúde e garantir que a transfusão é segura. depois da
aprovação, passa-se para a extração de cerca de 450 ml de sangue,
durante cerca de 10 minutos e termina com uma refeição ligeira. O
sangue é logo submetido a um processo de separação, a fim de se
obter os seus diferentes componentes, que serão administrados aos
doentes com as necessidades respetivas.
aprendemos que dar sangue é afinal um ato seguro e simples.
não é doloroso, não demora e não existe qualquer risco de contrair
uma doença, pois todo o material é estéril e descartável.
durante a visita de estudo, não houve a registar qualquer problema. bem pelo contrário, há que valorizar e elogiar o ótimo comportamento dos alunos, o respeito máximo pelas regras elementares de
conduta e pelas instruções que tivemos que cumprir durante a visita,
o convívio saudável com as professoras, as médicas e as enfermeiras,
num ambiente diferente do existente no dia a dia escolar. uma vez
mais, uma agradável e enriquecedora visita de estudo que nos deu a
conhecer um serviço do hospital de são José, com uma tarefa específica desempenhada por uma equipa profissional e acolhedora, a qual
demonstrou possuir um serviço de grande qualidade.
O sangue é indispensável à vida e para o qual ainda não foram
encontrados substitutos, por isso podemos fazer parte de um grupo
especial da população doando sangue, sendo este um gesto nobre
e cívico.
“a transfusão é a forma mais bela de verter o sangue por
outro homem.”
Arnault Tzanck, médico francês (1886-1954)
TOMás Ferreira, n.º 41/12 – 9.ºa
guilherMe Oliveira, n.º 579/12 – 9.ºb
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Visita de estudo do 9º ano ao
Pavilhão do Conhecimento

dóing – MOnTageM de circuiTOs eléTricOs.

n

o dia 24 de março, os alunos das turmas do 9º ano
visitaram o pavilhão do conhecimento – ciência viva, no
parque das nações, tendo sido acompanhados pelas professoras Teresa pericão, Mª de Jesus pereira e alda valente.
pretendeu-se consolidar os conteúdos da Unidade da Eletricidade
(9º ano), bem como das Unidades do Som e da Luz (8º ano), do programa curricular da disciplina de Físico-química, com a realização das
atividades permanentes da Dóing - Oficina Aumentada e do Explora.
a Dóing é um espaço de inovação e criatividade onde tentativa e erro se conjugam de forma divertida e inspiradora, dinamizado
com atividades que combinam arte, ciência e tecnologia. Os alunos
foram levados a pensar com as mãos, a fim de contornar obstáculos, superando-se a si mesmos. Os desafios incluem explorar circuitos
elétricos, construir aviões de papel e testar a sua aerodinâmica, criar
percursos para que um berlinde se desloque entre dois pontos da
forma mais rápida ou mais lenta, para além de muitos outros.
O explora está dividido em cinco áreas temáticas: luz, visão, perceção, Ondas e sistemas (bué) complexos.
a promoção e educação para a saúde (pes) também foram consolidadas com a visita às exposições temporárias Bom Apetite! A Ciência está na mesa e Risco – Uma Exposição para Audazes. ao percorrer
todas as áreas da Bom Apetite!, os alunos puderam experimentar
mais de 30 módulos interativos que lhes permitiram compreender
melhor as regras de uma alimentação saudável, ajudando à leitura
e triagem de uma multiplicidade de mensagens e informações que,
todos os dias, surgem ligadas à alimentação e responder a uma série
de questões fundamentais: O que nos abre o apetite? como podemos
confecionar um jantar saudável? será que existem alimentos proibidos? e a televisão, ajuda a engordar?
Risco – Uma Exposição para Audazes é desafiante, transversal e
multidisciplinar; é também surpreendente (o risco também pode ser
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dóing – cOnsTruçãO de uMa venTOinha.

algo positivo) e inesperada (faz refletir sobre o nosso comportamento
individual e em grupo). é para os aventureiros que saltam de cabeça
e para os mais cautelosos, aqueles que avaliam todos os cenários
possíveis antes de tomarem uma decisão. lançar 100 dados para
compreender a lei dos grandes números, jogar numa roleta elétrica
e testar a coragem e a apetência pelo risco ou desativar uma bomba
são alguns dos desafios que permitiram aos nossos alunos explorar o
risco e as suas consequências.
Foi com grande entusiasmo que os alunos participaram nesta visita de estudo em que se aprende sem se dar por isso…
Teresa pericãO, Mª de Jesus pereira e alda valenTe
COMENTáRIO DO ALUNO Nº 151/12, DIOGO REBELO, DO 9ºA
SOBRE A VISITA DE ESTUDO
esta visita de estudo tinha como objetivo aprofundar os conhecimentos sobre circuitos elétricos e explorar coisas novas.
estivemos na zona do Risco onde foram simulados os efeitos do
álcool nas pessoas e se mostraram os riscos para a segurança humana. simulámos também o desarmamento de uma bomba.
ao lado da zona do Risco vimos um pêndulo que punha em evidência a rotação da Terra.
depois disso, fomos para a Dóing onde testámos circuitos elétricos com pilhas de 9 volts, lâmpadas, fios elétricos, fizemos rodar uma
ventoinha “cOOler MasTer” e verificámos se havia energia suficiente para o seu funcionamento. havia uma parte experimental onde
se construiu um pequeno equipamento em que juntámos uma pilha
(gerador de energia), um motor (recetor de energia), uma caneta,
um bocado de lápis de cera para fazer de ventoinha e um suporte.
Fizemos também aviões de papel nos quais era fundamental a sua
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forma, visto que teríamos de reduzir a força de resistência do ar para
que os aviões voassem.
quando acabámos, fomos para a parte do Explora que é uma zona
específica para desafiar os sentidos e o cérebro. realizámos muitas
atividades relacionadas com as propriedades da luz e do som como a
reflexão, o flash e a ilusão ótica; fizemos diferentes efeitos com alfinetes suspensos contidos numa rede de aço. simulámos também um
tornado, fizemos bolhas de sabão grandes, verificámos a forma de
propagação das ondas numa corrente metálica e depois fomos para a
bicicleta que mostra a importância da posição do centro de gravidade.
pensaste que a diversão já tinha acabado??? pois ainda tivemos
tempo de jogar matraquilhos, com garfos e facas em vez de bonecos,
na Bom Apetite.
de uma forma geral, gostei de todas as experiências, foi uma
tarde bastante divertida em que conseguimos combinar diversão e
aprendizagem.

eXPlora – explOrandO a reFlexãO e a reFraçãO da luz.

aconselho vivamente a visitarem este espaço.

caMaradageM e bOa dispOsiçãO!

dóing – criar percursOs para uM berlinde se deslOcar de FOrMa Mais rápida Ou Mais lenTa enTre dOis pOnTOs.

eXPlora – TesTandO O cenTrO de gravidade.

eXPlora – FazendO eFeiTOs na superFície de alFineTes.

risco – TesTandO a cOrageM e a apeTência pelO riscO.
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As Duas Mortes de Dom Quixote
Creio que os homens continuarão pensando em Dom Quixote porque, no final das contas, há uma coisa
que não queremos esquecer: uma coisa que a vida nos dá de quando em quando, e que às vezes também
nos tira, e essa coisa é a felicidade. [...] Sempre penso que uma das coisas felizes que me aconteceram na
vida foi ter conhecido D. Quixote.
Jorge Luis Borges

o

que dizer de um livro revolucionariamente moderno há
quase quatro séculos? O que dizer de uma obra que encanta crianças e adultos, uma narrativa que projeta-se nas
telas do cinema?
O Cavaleiro da Triste Figura e seu fiel escudeiro sancho pança estão em cena em teatros mundo afora, comprovando a universalidade
e a permanência de uma história de edificação lírica e fantasiosa. é
possível que o que sustente a grandeza dos personagens de dom
quixote seja o fato de que todos os homens, de uma maneira ou de
outra, aparecem representados na narrativa — quer seja com seus
sonhos, suas fraquezas, suas memórias e, muito mais do que isso,
com seu teimoso idealismo.
por toda essas questões é que pretendemos, no presente traba-
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lho, analisar, na obra de Miguel de cervantes, as mortes de quixote-quijano, uma delas relacionada à persona, e a outra, à morte do
protagonista, como o sentido para a objetificação de dom quixote e
de um pretenso ideal de imortalidade.
sabe-se que cervantes saavedra existiu porque existe mais poderosamente o fidalgo d. quixote que vara gerações, todas encantadas
pelo gênio, essa forma de permanência do espírito que não carece
de descendentes. uns o veem pela loucura, outros pelo mais nobre
idealismo, ainda há os que o entendem como um jogo de cavaleiro
que ironiza a anterior ordem da cavalaria, e ainda os que alegam que
buscou sua pátria e a achou no exílio, atrás da amada dulcineia de
Toboso.
alguns, como o escritor argentino Jorge luis borges, sustentam

ecos de cmPa

que quesada, o nosso herói, mesmo andante no mundo, entre aventuras guerreiras e burlescas, jamais teria saído de sua casa, onde,
junto do cura da aldeia, expirou.
há criaturas que, sem dúvida, ultrapassam o seu criador e d. quixote é uma delas, com tamanha vida — apesar das mortes que anuncia na veia ficcional — que no tempo não esmoreceu, quando o que o
gerou está sob a cova, entre os ossos da devastada penúria humana.
Focalizando-se no último capítulo da segunda parte da obra de
cervantes, o capítulo lxxiv — “de como don quijote cayó malo, y del
testamento que hizo, y su muerte —, o narrador acentua que o herói,
ali, não é imortal:
como as coisas humanas não são eternas, indo sempre
em declinação desde os seus princípios até chegar ao seu
último fim, especialmente as vidas dos homens, e como a
de d. quixote não tivesse privilégio do céu para deter o curso
da sua, chegou seu fim e acabamento quando ele menos
pensava; porque, ou já fosse da melancolia que lhe causava
o ver-se vencido, ou já pela disposição do céu, que assim o
ordenava, foi tomado de umas febres que o tiveram por seis
dias de cama, nos quais recebeu muitas vezes a visita do
padre, do bacharel e do barbeiro, seus amigos, sem que sancho pança, seu bom escudeiro, se lhe apartasse da cabeceira.
(cervanTes, 2007, p. 839).
dom quixote foi acometido por uma febre súbita que o colocou
seis dias na cama. O médico, ao verificar o paciente, emitiu um diagnóstico não muito favorável, pediu que o deixassem sozinho. após um
sono restaurador, dom quixote recobrou-se da própria loucura, começando por reconhecer os disparates dos livros de cavalaria, diante das
testemunhas, do cura, de sansão carrasco e de nicolas, o barbeiro.
nesse instante, é revelado ao leitor o verdadeiro nome de quixote — alonso quijano —, uma identidade desconhecida até o momento
narrativo. de certa forma, o personagem nega a denominação criada
no primeiro capítulo da primeira parte, de modo a desfazer a noção
de que alguns leitores poderiam ter ao suporem que o sobrenome
dele seria quijada.

âmbito de investigação, a questão da linguagem torna-se decisiva,
pois alguns códigos fundamentais determinaram a forma inconsciente como o homem percebe o mundo, a maneira de ler as palavras e
as coisas. nesse viés, para Foucault, a obra de cervantes testemunha
o momento no qual nossa cultura estava rompendo com a semelhança como elemento ordenador do conhecimento, então, ao combater
moinhos de vento, dom quixote se aliena na semelhança entre as
coisas. ao se deixar levar pela semelhança, dom quixote recorreu a
um mundo no qual seus enganos revelam sua incapacidade de estabelecer a verdadeira identidade das coisas.
a loucura de quixote consiste na crença das semelhanças entre as
coisas e na tentativa de tentar ler um mundo cuja linguagem passou a
se esconder sob o abrigo secreto dos livros e somente neles.
para rachel schmidt (2000), a vida de dom quixote só tem sentido através da interpretação da sua morte, forçando o leitor a fazer
um duplo retorno à narrativa. a cervantista canadense sustenta que
há duas mortes: a de quixote (persona) e de quijano (protagonista).
uma delas ocorre no momento em que o protagonista anuncia a
morte de sua persona; a outra ocorre na descrição da morte do protagonista. a existência da persona (quixote) continua no projeto de
sancho e na consciência dos leitores.
algo de dom quixote continua persistindo nos demais, junto com
as representações e seu desejo de imortalidade, mesmo que ele já
estando morto no corpo de alonso quijano.
há uma primeira morte no texto, não do protagonista, e sim de
sua persona, permitindo a transição de uma forma de representação
não aceita (o comportamento insano de d. quixote) pelo contexto
social, para uma representação aceita e juridicamente válida para a
época.
a performance de d. quixote durante sua vida foi um fracasso,
por atuar ou discursar de forma dissonante em relação às convenções
sociais. dessa forma, o protagonista (alonso quijano) adota, no final,
através da confissão e do testamento, um código de conduta que é
aceito pelos contemporâneos e pelos subsequentes leitores. através
desse ato performático bem-sucedido, alonso quijano declara sua
sanidade, cujo teor ou sinceridade não foi sequer desafiado pelos
demais. perante o código de conduta social da época, os atos de
confissão e de testamento permitem que o protagonista quijano se

— dai-me alvíssaras, bons senhores, de que já não sou d.
quixote de la Mancha, senão alonso quijano, a quem meus
costumes deram renome de “bom”. Já sou inimigo de amadis
de gaula e de toda a infinita caterva da sua linhagem; já me
são odiosas todas as histórias profanas da andante cavalaria;
já conheço minha necessidade (contrassenso, ignorância) e o
perigo em que me pôs a lição delas; já, por misericórdia de
deus escarmentado em cabeça própria, as abomino. (cervanTes, 2007, p. 840).
no capítulo final há, portanto, três momentos: o da revelação da
identidade de dom quixote, o da expressão do significado da amizade e, finalmente, o da transparência axiológica perante o leitor. Os
fatos que seguem após o retorno de dom quixote à sua morada (ao
seu ethos) indicam precisamente o caminho para a interpretação da
sua vida, na iminência da sua morte.
em “as palavras e as coisas” (1999) o filósofo, filólogo e crítico
literário francês Michel Foucault, apresenta uma história das ciências
humanas a partir da análise daquilo que as tornou possíveis. nesse
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reenquadre perante os mandamentos cristãos e perante o código de
convenções sociais da época.
segundo o doutor em filosofia Fábio caprio leite de castro (2015),
há um duplo desejo de imortalidade percebido no protagonista (quijano) e na persona (quixote). em quijano, esse desejo de perpetuar
um bom nome é traduzível através dos atos de confissão e testamento: sendo possível transcender a própria morte “através da fama que
restará dele no mundo” (casTrO, 2015, p. 153-4). representada pelos
ritos jurídico e religioso, há uma tentativa de “apropriação da morte”
por parte de quijano no final da narrativa, tentando assegurar diante
dos outros o sentido de sua existência.
assim, o sonho de imortalidade da persona quixote ganha sentido, através da fama e da reputação. seria considerada certa má-fé, no
sentido em que sartre (1983), filósofo francês, considera o sonho de
imortalidade pelos caminhos da fama póstuma.
aceitar a morte, contudo, para sartre, “é a suprema generosidade” do ser, no sentido em que a morte simboliza o fim do controle do
agente sobre a sua história, transformando-se, assim, em pura “objetificação”. as precauções de quijano, contudo, ao antecipar o momento de término de sua vida, não configuram apenas uma investida
de má-fé, pois dão início ao seu reconhecimento e a sua aceitação,
tornando-se assim objeto de uma reflexão. essa reflexão em si é, em
sua substância, uma subjetividade.
de todo modo, não há como suprimir a subjetividade na natureza,
pois o “homem é subjetividade, e não pode ser outra coisa”. assim,
quixote encaixa-se nesse “estado de objeto”, imortalizado, seu personagem é um objeto de reflexão constante. quijano tomou consciência
de si como objeto e assim pôde agir, levando em conta os seus limites
objetivos. atingindo, assim, o momento da superação — ao anunciar sua morte —, no qual a subjetividade permanece em estado de
objetividade. reconheceu-se como objeto da subjetividade. (sarTre,
2015, p. 83;104).
a morte, aqui, é entendida não apenas como um processo factual
e pesaroso, mas também pode ser analisada como um elemento da
linguagem que arrebata o poder do modo complexo de estabilidade
do mundo, instaurando-se no terreno do humano como a potência
modeladora do homem — “a morte é a maior esperança dos homens,
sua única esperança de serem homens.” (blanchOT, 1997:323).
esse espaço da palavra-ausência permite ao leitor preenchê-lo
com o seu significado, pois a nomeação do ser — assim como alonso
quijano apresenta sua “identidade” — se dá através da perda do ser.
nessa perspectiva blanchotiana, a morte de quijano-quixote configura a possibilidade do homem se nomear homem e de nomear os
seres e as coisas através da linguagem — linguagem essa que se
desenha como a base do mundo real.
há uma sucessão de “mortes” no momento em que um texto
dialoga com o interlocutor — a morte do ser para dar lugar ao seu
referente, a morte do referente para dar lugar à palavra para que surja
a ideia ou o significado. (blanchOT, 1997).
a imortalidade não é, contudo, o único sonho de quixote, pois o
que surge através dos inúmeros dualismos, contradições e fracassos
vivenciados pelo protagonista (quijano) e a persona (quixote), é o
desejo heroico de “viver autenticamente”. segundo Ortega y gasset
(OrTega y gasseT, 1964, p. 1141), esse viver em autenticidade significa realizar o seu projeto vital, o qual surge ao sujeito (quijano-quixote) como um “imperativo existencial”. como se percebe, quijano
parece renunciar a essa autenticidade quando anuncia a morte em
vida, contudo, é possível antever um mascaramento do projeto vital,
pois há uma transformação da personagem no decorrer da narrativa.
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sem dúvida, para quijano-quixote, a atitude de transformação
vem do fato de arriscar-se constantemente e fracassar. nesse dualismo inevitável, o protagonista-persona aceita o fracasso sem desânimo, pois há também vitórias reais e morais em seu longo percurso.
além disso, a figura de sancho é imprescindível para a existência
de quixote: sancho tornou-se responsável pelo desejo de dom quixote em realizar seu projeto vital, de tal modo que sem sancho, não
haveria dom quixote, pois há um vínculo de amizade indestrutível
entre eles. e o que acontece com sancho, após a morte de quixote?
a morte de quixote é o trágico na existência (a morte do Outro), que
se eleva por cima da comicidade, ou seja, sancho pança é o porta-voz
dessa mensagem. ele deixa-se açoitar como purgação do desencanto
de dulcineia, para tentar salvar seu senhor da morte.
no final da novela, quando quijano recobra-se de sua loucura,
revelando seu nome, sancho pança é então reconhecido por seus
feitos, recorrendo à fantasia para tentar fazer dom quixote voltar à
vida: quem sabe eles encontrem atrás de alguma mata a senhora
dulcineia desencantada? O desejo de sancho afirma-se na incondicional lealdade a seu amo.
O sentimento trágico da existência irrompe como revelação da morte do
Outro, de quixote-quijano, por cuja vida sancho percebeu-se infinitamente responsável. possivelmente, seja por isso que, mesmo passados mais de quatro
séculos da publicação dos dois volumes de Don Quijote de la Mancha, as mortes de quixote ressoam na consciência dos leitores e dos estudiosos
incitando neles o invulgar desejo de justiça do fidalgo manchego e
a comoção do fiel escudeiro sancho pança. provavelmente por esta
razão que dom quixote vive: na coragem de enfrentar suas mortes e
na objetificação de seus anseios quixotescos.
eneida aparecida Mader – MaJOr r/1 – prOFessOra
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Ao Leitor

Brasil

quando te escrevo,
é a ti mesmo que escrevo,
burilando até que sangre
a pedra branca do papel?

O brasil é exuberante
ele vai de sul ao norte
este país de grande porte
Tem uma cultura brilhante

a quem procuro,
quando te seduzo com palavras
de suor e cabala
misturados em tinta?

O céu o sol e o mar…
as praias do nordeste
Tem um céu azul celeste
impossível não amar

ah, escuta,
amante obscuro,
se não te toco como quero,
se o verso escoa
perdido em labirinto,
por favor, me perdoa,
e não confundas
meus tortos meios
com a força do que sinto.

povo amigo e hospitaleiro
em qualquer capital
esse é o povo brasileiro
esse país continental
amigo e companheiro
é uma região muito especial
Mell pericO MOrales – 8º anO eF

ana luiza rOdríguez anTunes – prOFessOra

Felicidade
como qualquer ser humano
procurei a felicidade.
Às vezes nos lugares certos...
Às vezes nos lugares errados...
se achei?
achei!
Mas descobri que ela anda de mãos dadas com a tristeza.
Ten cel MarcelO MachadO – prOFessOr

você passa a vida fantasiando
lendo seus livros e desejando
Ter uma vida igual à história
viver incríveis aventuras
romances que te fazem suspirar
ser independente e confiante
igual ao seu personagem favorito
Mas depois de horas imaginando
a fantasia logo acaba
e logo volta à realidade
que com tantas injustiças
Tira de você a liberdade
de por outra realidade voar
e uma vida diferente desejar
Mariana guazzelli – 3º anO
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Minha
Porto Alegre,
minha origem e lar
Onde eu vivo?
continente americano,
aquele do mapa plano
que está cercado de oceano
Moro no brasil, uma grande nação
lar da amazônia
e país da inflação
e é essa inflação que dá a todos insônia
um brasil que não é de todo mal
é o país do carnaval, e também das Olimpíadas
e assim temos esperanças de que de
Todos os seus problemas, encontremos as saídas
e dentro dessa nação
Tem a região
do rio grande do sul,
estado do churrasco e do chimarrão
voltando a pergunta inicial,
Onde eu moro afinal?
porto alegre, «paralelo trinta e tal»...
do rio grande do sul capital
Terra de campeão
O grêmio tem o Felipão
O colorado tem o Falcão
ambos com grande emoção
há ainda muitas histórias para contar
deste belo lugar
Minha cidade
que do rio grande do sul é a sua maior beldade
pedrO henrique de sOusa FigueiredO - 7º anO eF

E o oceano
levou…
Foi até o cais do porto para se despedir de seu amado. entre lágrimas e caranguejos, ouviu a promessa de que jamais se separariam.
Todos os dias, ia até o cais. sempre com o mesmo vestido, para
que ele a reconhecesse no regresso. alguns julgavam-na louca. Outros, apaixonada. como se não fosse a mesma coisa…
seu vestido se encheu de areia e melancolia. Mas seus olhos permaneciam repletos de esperança e maresia. um dia tentaram levá-la
para o manicômio. Tarde demais: o cais agora era sua moradia.
a distância não destruíra seu amor. ao contrário, eternizara-o. e
de tanto mar, e de tanto amar, passou a amar o mar. amar o amor.
simplesmente.
seu corpo humano nunca mais foi visto. a lenda diz que ela permanece no cais, enraizada. como um recife de corais? uma família de
algas? só o que se sabe é que, todas as tardes, o mar deposita naquela praia milhares de conchinhas, algumas em formato de coração.
e quem procurar atenciosamente poderá encontrar cavalos marinhos.
— hey! Olha só o que eu achei!
leOnardO vaz – prOFessOr

Amizade
O que é isso
que chamamos de amizade?
O que você sabe sobre isso?
Tem alguma identidade?
significa valer a pena viver
emoções sem saber
Muitas brincadeiras
e sempre companheiras
Tem de ter sinceridade
confiança e lealdade
paciência para aguentar
e forças para lutar
vivemos várias fases
e somos igual a mares
nós nos separamos
e depois nos reconciliamos
amigas por acaso
no fundo e no raso
sempre com união
irmãs por opção.
Julie sTecca e luiza guiMarães – 7º anO eF
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Saudades
minha rosa
saudades sinto de ti
amor meu, minha flor
um vazio toma conta de mim
desde o dia que lhe deixei
antes, arrogante eras aos meus olhos
depois, viras tão sincera e bela
e agora, tão distante de meus cuidados...
sinto minha rosa
Minha, és única no universo
intensa e maravilhosa
nada pode comparar-se a tuas perfeitas pétalas
hoje, não te vi uma única vez
amanhã, olhar-te ei para sempre
rosa minha, retorno hoje para ti
Onde o sol vive, onde ele sempre sorri
serpente estou pronto para ir
amada, espere que estou voltando.

Porto Alegre
Minha cidade
cidade dos gaúchos
com suas árvores frondosas
e o rio guaíba que a abraça
em seu solo
Já se formaram muitas gerações
as primeiras mães com bebês de colo
são lembradas apenas em históricas citações
porto alegre tem muita cultura
Muito particular
O chimarrão, o andar a cavalo
a sede por aventura
que os Farrapos se atreveram a plantar
em nossos corações
confesso que muito viajei
Mas por ruas lindas como essas nunca passei
um pôr-do-sol como esse nunca presenciei
amo minha cidade
O lugar onde eu nasci, onde vivi
e quero morrer.
davi saMpaiO girãO – 2º anO eM

Inspirado no livro “O pequeno príncipe” clássico literário mundial.
Para demonstrar o amor de um menino para com sua rosa.
Julia savi0 – 7º anO eF

Os Olhos Deles
no coração da cidade
a calma não existe
não mais nessa idade
Onde nada na vida dura
e ninguém persiste
correndo pelos buracos, espaços
ruas, ruelas, casas sem janelas
a fumaça já nos comeu por inteiro
é aqui que a vida passa ligeiro
até que no momento da escuridão
sem ninguém além da solidão
encontro eles com jeito deles
e com seus olhos cor-de-lua
Tão brilhantes como os olhos de quem chora
aqueles olhos lindos e tristes
que por algum motivo
que já não me lembro mais
uma vez me fizeram sorrir
com aquele jeito deles
e a cor dos olhos deles
sOFia Michaelsen – 8º anO – eF
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Discurso do diretor do IPE por
ocasião do 25 de Maio de 2017

é

absolutamente indispensável ser superior: superior pelo carácter, pelo coração, pelo espírito, pela educação e pela instrução”.
esta frase é atribuída ao general antónio xavier
correia barreto, fundador do instituto dos pupilos do exército.
a superioridade ou a excelência do nosso projeto deriva
do belo grego, do equilíbrio perpétuo que imortaliza uma
obra de arte e garante a eternidade dos seus autores.
O belo pressupõe uma conceção, o verbo, que hoje homenageamos, 106 anos após a publicação do decreto de 25
de maio de 1911.
hoje não homenageamos apenas uma data, homenageamos um conceito e um projeto de escola.
O instituto é filho do 5 de Outubro de 1910, filho do inconformismo que se opôs a uma elite barroca, centrada em si
própria, que estagnou o país em vez de o mobilizar.
de certa forma, o instituto é filho do caos, esse deus
grego que significa “separar” e que os romanos associaram
à desordem e à confusão.
uma questão de interpretação.
sempre fomos mais dos gregos, da sua liberdade e independência, mesmo com alguma desordem, com algum caos,
do que adeptos dos romanos, da ordem romana.
O deus caos cria pela separação dos elementos da natureza e a ele opõe-se o deus eros que pelo contrário gera pela
união, sendo também ele próprio gerador de confusão, ao
retirar a singularidade dos elementos que funde.
é uma questão de desmassificar ou massificar, de personalizar ou de despersonalizar.
não, não somos de eros, somos da liberdade e da autonomia, somos do caos.
estamos cientes de que não existem verdades absolutas,
muitas vezes são circunstanciais. a verdade, esse desiderato
superior, vai mudando de campo entre o caos e eros.
Faz parte da vida, do ciclo de concentração e desconcentração que resume a história da humanidade.
é necessário equilibrar as duas verdades e procurar o belo
eterno.
é necessário procurar o deus anteros que equilibra a força
unificadora de eros, promovendo a repulsa dos elementos
que ele quer fundir.
Felizmente, o deus anteros ouve-nos, ou tem ouvido,
sempre que a força centrífuga de eros nos quer esmagar. ele
sabe que a iniciativa, a vontade, nasce da força centrípeta
do sistema que nos atira para fora, para fora da zona de
conforto.
a nós, portugueses, o sistema e a vontade atiram-nos
para o Oceano, a outros, o sistema puxa-os para terra.
depende da força e do sistema.
e da vontade ou da teimosia.
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nos pupilos, a força centrípeta, a força da vontade atira-nos para o sonho, atira-nos para o azul.
é no sonho de uma vida melhor, em tons de azul, que
nos transcendemos. sabemos o que os outros não sabem: a
pedra filosofal vem do sonho, em bebedeiras de azul.
é uma questão de devoção, a caos ou a eros: à nossa vontade e à nossa liberdade ou à cegueira dos sistemas.
a república foi e é mais da separação, mais do caos,
mais da liberdade e da independência que confia na força
de anteros para garantir a hibridez que assegura a vida e a
estabilidade dos sistemas.
como defendiam os gregos, o belo está no justo meio, no
equilíbrio entre eros e caos.
só os sábios sabem exatamente onde passa o justo meio.
Os que não pertencem a essa aristocracia do saber, os que
não percebem o belo, encontram a solução no radicalismo,
na eliminação do que não entendem.
não sabem, nem sonham. são vulgares, não são superiores.
esta escola é grega, republicana e Militar. é filha do equilíbrio entre a liberdade e a eficácia possível. esta escola é
bela e do belo.
O instituto é do caos, mas sabe que o sistema só existe
enquanto for complementado por eros. O instituto sabe que
a sabedoria está na complementaridade e não na exclusão.
em 1910, a república tentou um renascimento tardio que
fosse capaz de recuperar os séculos de atraso que nos afastaram da europa da reforma e, mais tarde, do iluminismo.
a vida vem em ondas, como diz vinicius de Morais e
como em portugal se tem observado desde o século xvi:
entre a reforma e a contrarreforma, entre a necessidade da
obra e o regresso ao protagonismo da palavra e dos dogmas.
como nos refere Onésimo Teotónio de almeida, autor de
“a Obsessão da portugalidade”, o país vai-se dividindo entre os tradicionalistas, descendentes do saudosismo, e o dos
cientistas sociais, preocupados com a quantificação, a verificação empírica e o rigor conceptual.
entre camilo castelo branco e eça de queiroz, entre Teixeira de pascoaes e antónio sérgio…
entre o sentir lusitano de camilo e a crítica de eça.
a verdade nunca esteve apenas de um dos lados, foi sempre circunstancial…
é necessário aprender com um povo que se transcende,
“grávido do divino”, como observava pascoaes, e simultaneamente procurar a razão e a objetividade do iluminismo
de antónio sérgio.
é necessário voltarmos a ser superiores, voltando a descobrir o belo do equilíbrio, do deus anteros.
é necessário voltar ao verbo, ao conceito.
O conceito do decreto fundador do instituto, de 25 de
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maio de 1911, tem que ser interpretado numa perspetiva
sistémica, numa perspetiva de complementaridade de subsistemas, que possuem vida própria e que não se excluem.
para se entender o decreto tem que se ter percecionado o
belo, o equilíbrio de anteros entre forças distintas, que não
se misturam e se equilibram.
infelizmente, nem sempre é assim entendido e o conceito, essa palavra-chave da civilização helénica, é falseado.
essa falsidade, essa incapacidade de interpretar por falta de
cultura, conduz à fealdade que ameaça o belo e por vezes o
atrevimento quase que aniquila a sabedoria.
Tem-nos valido o deus anteros.
caros alunos,
O desconhecimento do belo é perigoso e, em boa verdade, é o que distingue o pobre do miserável.
a sabedoria da vida passa por encontrar o belo, o sentido
de equilíbrio e de perfeição que garante a eternidade das
obras e a imortalidade dos homens.
caros alunos, Militares, corpo docente, Funcionários civis,
pais e encarregados de educação. caros antigos alunos,
a vida vem em ondas, como dizem os nossos irmãos do
brasil.
numa escola, a vida, a vida da escola, vem em anos letivos.
com a ajuda de todos, o instituto tem vindo serenamente
a reconquistar o lugar que lhe pertence e que a república
de nós exige.
Todos sabemos que a nossa matriz, tal como na escola
grega, se centra na excelência das competências sociais dos
alunos, nos seus conhecimentos técnicos, na música e na
educação física.
é este o nosso foco e está perfeitamente definido.
não somos adeptos do fado como destino, desde a fundação que não esperamos por d. sebastião e aqui não há lugar
para os “radicais do pouco” de que Fernando pessoa e Maria
bethânia se queixam.
é tempo de balanço:
no final do ano letivo passado, a taxa de ingresso dos
nossos alunos finalistas no ensino superior foi quatro vezes
superior à média nacional do ensino profissional e a taxa de
abandono foi dezassete vezes inferior: cerca de 2 por cento.
Os resultados alcançados, este ano, noutras áreas, nomeadamente o primeiro prémio num concurso nacional de
literatura, o lançamento de um livro por uma aluna finalista,
os resultados no âmbito da informática, concretamente no
apps for good, as 28 medalhas conseguidas no âmbito da
natação, em dois dias de desporto escolar, e os excelentes
resultados obtidos na esgrima, de que se destacam a conquista de vários títulos de campeões nacionais, de campeãs
nacionais e de vice-campeões nacionais, demonstram que
estamos a refazer paulatinamente o nosso caminho.
a estes resultados não se pode deixar de acrescentar a
excelência que perdura no grupo coral e instrumental e a
qualidade que é de novo reconhecida à classe especial de
ginástica.
a atribuição da Medalha Militar da cruz naval de 1ª classe, concedida por sua excelência o senhor almirante chefe
do estado Maior da armada ao nosso instituto, vem premiar
o desempenho e o profissionalismo de muitos antigos alunos

que dedicaram a sua vida à Marinha e ao Mar e ao projeto da
escola que os ajudou a preparar para uma vida exigente em
termos técnicos e humanos.
constitui um forte incentivo para os que aqui trabalham e
se dedicam à educação para “querer ir mais além” como no
tempo dos nossos navegadores.
exmo senhor coronel herculano azambuja Júnior,
Mui ilustre comandante do distinto colégio Militar de porto alegre,
as minhas últimas palavras são dirigidas a v. exª e aos
integrantes do colégio Militar de porto alegre:
pelo 7º ano consecutivo, as nossas duas instituições voltam a encontrar-se fruto de um intercâmbio apadrinhado
pelo exército do brasil e de portugal.
pela 7ª vez consecutiva, vamos de novo sorrir e nos emocionar com o que vivenciamos e comunicamos nesta língua
que nos é comum e que imortalizou luís de camões, Machado de assis, Fernando pessoa, érico veríssimo, Miguel Torga,
Mário quintana e tantos outros.
Tudo faremos para que a vossa estadia entre nós tenha
a mesma qualidade, a mesma emotividade e, sobretudo, a
mesma afetividade que nos dispensam em porto alegre, no
brasil.
Muito do que hoje somos e muitas das transformações
operadas no instituto, nos últimos anos, têm o selo da vossa
qualidade. durante a reforma e no apertado escrutínio a que
fomos sujeitos nos últimos anos, foi no cMpa e na associação
dos pupilos do exército que ancorámos as nossas certezas e
alimentámos a nossa persistência.
Foi com alguma emoção e com muito orgulho que vimos
o senhor presidente da república, professor doutor Marcelo
rebelo de sousa, conferir a Medalha de serviços distintos ao
colégio Militar de porto alegre, precisamente no dia do vosso
105.º aniversário.
desde o início do intercâmbio em 2011 que reconhecemos a excelência do vosso projeto, dos vossos docentes e
discentes.
desde 2011 que reconhecemos em vós o que o general
antónio xavier correia barreto, o nosso fundador, preconizava:
“é absolutamente indispensável ser superior: superior
pelo carácter, pelo coração, pelo espírito, pela educação e
pela instrução”.
Os nossos parabéns, o nosso Obrigado e a nossa continência!
zum zaravalho!
querer é poder!
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Obras no IPE
Durante o presente ano letivo, decorreram no IPE as seguintes obras:

fotos 1,2 e 3 - alOJaMenTOs e Wc de OFiciais, 1ª secçãO

fotos 4 e 5 - cOnsTruçãO dO ediFíciO para nOvO ginásiO e sala de MÚsica, 1ª secçãO

fotos 6, 7 e 8 - inTernaTO FeMininO, 2ª secçãO
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fotos 9, 10 e 11 - equipaMenTOs despOrTivOs e paradas, 1ª secçãO

fotos 12, 13 e 14 - Wc dOs alOJaMenTOs dOs sargenTOs, 1ª secçãO

fotos 15 e 16 -Wc pupilãO, 2.º pisO

foto 17 -Wc pupilãO, 3.º pisO
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3º Encontro de Natação Nível 2
e Nível 3 do Desporto Escolar
3º Encontro de Natação
do Desporto Escolar Nível 2

o

3º encontro de natação do desporto escolar decorreu no dia 22 de abril, na piscina do casal vistoso (Olaias). cada aluno só podia participar em 2 provas individuais e uma prova de estafetas (4x25m l). para este encontro, cada escola só podia ser representada por uma
equipa de estafetas por escalão (constituída por 2 rapazes e 2 raparigas).
contou com a participação dos seguintes alunos:

5ºa - Francisco araújo; Martim barata; afonso costa e cátia dmytriyeva.
5ºb - leonor valente; gonçalo gomes; guilherme gomes; Júlia casqueiro; leonor Martins e érica Morgado.
6ºa - luís delgado; vitor sevilla; Miguel soeiro e paulo andrade.
6ºb - guilherme pires; Miguel rodrigues e gonçalo lopes.
7ºa – diogo Mesquita e andré pimpão.
8ºb – carlos almeida e Telmo costa.
9ºb – Maria laranjeira; Mário Mendes; diogo ramos e Martim lopes.
suBiram ao Pódio os alunos:

nome

escalão

25m livres
2º Lugar (00:18:60)

25m costas

FRANCISCO ARAúJO

INF A

AFONSO COSTA

INF A

ÉRICA MORGADO

INF A

LuíS DELGADO

INF B

MIGuEL SOEIRO

INF B

GuILHERME PIRES

INF B

1º Lugar (00:14:98)

1º Lugar (00:21:30)

CARLOS ALMEIDA

INIC

2º Lugar (00:15:31)

1º Lugar (00:19:59)

TELMO COSTA

INIC

MARTIM LOPES

INIC

MáRIO MENDES

INIC

DIOGO RAMOS

INIC

25m Bruços

2º Lugar (00:22:35)

3º Lugar
1º Lugar (00:22:65)
2º Lugar (00:16:75)

3º Lugar (00:21:78)
1º Lugar

1º Lugar
3º Lugar (00:16:28)
3º Lugar (00:21:09)
1º Lugar (00:15:25)

1º Lugar (00:20:97)

Prova de estafetas 4X25m livres
escalão

classificação

constituição da eQuiPa

INF A

2º

- FRANCISCO ARAúJO - GuILHERME PIRES - JúLIA CASQuEIRO - LEONOR MARTINS

INF B

3º

- PAuLO ANDRADE - ANDRÉ PIMPãO - ÉRICA MORGADO - CáTIA DMYTRIYEVA

INIC

1º

- MARTIM LOPES - CARLOS ALMEIDA - MARIA LARANJEIRA - LEONOR VALENTE
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3º Encontro de Natação
do Desporto Escolar Nível 3

o

3º encontro de natação do desporto escolar decorreu no
dia 23 de abril, na piscina do inaTel em lisboa. O ipe
contou com a excelente participação do aluno João Mariz
(8ºa).

Campeonato Regional
de Natação
O campeonato regional de natação do desporto escolar decorreu
no passado dia 3 de maio, na piscina municipal de vila Franca de xira.
contou com a participação de mais de 50 escolas, estando inscritos 287 atletas.
O ipe foi representado pelo aluno João Mariz (8ºa).

resultados:
1º lugar eM 100M cOsTas (TeMpO: 01:26:15)
2º lugar eM 50M livres (TeMpO: 00:32:66).

resultados:
6º lugar em 200m costas (Tempo: 03:08:45)
6º lugar em 200m livres (Tempo: 02:42:74).
10º lugar em 100m costas (Tempo: 01:27:80).
parabéns a todos!
prOFª eugénia Marques
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Auto da Barca
do inferno

a

14 de março pelas 15 horas, os alunos do 9º a do ipe,
acompanhados pelas docentes alda valente e susana Torcato, assistiram à dramatização da obra vicentina “auto da
barca do inferno”, encenada pelo grupo “O sonho”. esta
visita de estudo teve como objetivo a consolidação de conhecimentos
históricos, culturais e literários adquiridos com o estudo da obra supradita. Os alunos deram a sua opinião sobre o espetáculo que viram,
em forma de acróstico:
alegre
unico
teatral
original
divertido
admirável
Bonito
adaptado
religioso
cómico
alegórico
diferente
oportuno
interativo
nacional
fantástico
encantador
ruidoso
nobre
otimo

Ida ao teatro
A Barraca, assistir à
peça de Gil Vicente
A Farsa de Inês Pereira

n

o passado dia 3 de janeiro,
terça-feira, a turma do 10.º a
foi ao teatro assistir à representação da peça A Farsa de
Inês Pereira.
a expressão “ainda bem que gil vicente voltou à escola” pode ler-se na página on line da companhia a barraca e sem dúvida que este regresso também nos
alegrou.
Foi uma grande satisfação assistir à representação da peça
de Mestre gil encenada pela grande atriz Maria do céu guerra,
também responsável pela regência da uma cadeira sobre este
dramaturgo na universidade de évora.
a versão escolhida apresentava um português atualizado
naquilo que podia constituir um obstáculo à compreensão da
obra e, assim, alguns arcaísmos foram substituídos pelo seu referente atual; as personagens foram construídas e trabalhadas
tendo em conta a época, a proveniência social e a relevância
que cada uma tinha na
obra. não escapou qualquer detalhe à encenadora; o cenário, composto por uma estrutura em
madeira, esqueleto da
casa onde tudo se passa,
era despojado de objetos supérfluos e serviu o
propósito do espetáculo
– possibilitar a entrada do espetador dentro do seio de um lar
e assistir aos problemas de uma jovem insatisfeita com a vida
de solteira, ao seu casamento e posterior violência conjugal
de que era vítima. quando inês, a protagonista da ação, sai da
estrutura, metáfora de libertação, encontraremos uma mulher
transformada pela experiência que a vida lhe deu.
a peça termina servindo o mote que a origina: com inês
às costas do seu novo e manso consorte, provando que “Mais
quero um um asno que me leve, que cavalo que me derrube”.
anabela elias
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Visita de estudo – Museu das Telecomunicações

n

o dia 3 de maio de 2017, a turma do 10ºc realizou uma
visita de estudo ao Museu das Telecomunicações, tendo
sido acompanhados pelo diretor de curso, professor João
cortez, e pela nossa diretora de turma e professora de
T.i.c., patrícia dinis.
durante a primeira parte da visita de estudo fomos ver um projeto
que está a ser desenvolvido pela empresa amazon e que tem como
objetivo facilitar-nos a vida no dia a dia.
a casa do futuro era espetacular! esta tinha um sistema de automatização denominado “alexa”, que era um dispositivo de inteligência artificial que nos permitia controlar a casa sem esforço algum: os
estores podiam subir e descer por comando de voz, os eletrodomésticos eram também controlados por esse mesmo dispositivo para um
máximo conforto e consumo mínimo de energia. assim, ainda fora
de casa, podemos por telemóvel indicar ao sistema de inteligência
artificial que comece a preparar a comida antes de chegarmos a casa,
poupando-nos tempo útil para dedicarmos à nossa família ou a atividades de lazer que apreciamos. no entanto também existem desvantagens, pois este dispositivo ao permitir gravar conversas e imagens
vai retirando privacidade aos membros da família.
depois disso iniciámos uma visita detalhada a outra parte do museu e tivemos a oportunidade de conhecer a evolução das Telecomunicações e também os seus respetivos criadores. aí pudemos ver e
manipular o aparelho para comunicar em código Morse, câmaras de
filmar usadas nas primeiras emissões de televisão em portugal tal
como os primeiros equipamentos usados nos programas de rádio.
Outro aspeto que nos chamou a atenção foram os painéis das torres
de controlo dos aeroportos pois é algo a que raramente temos acesso.
considerámos esta visita muito interessante e útil pois só conseguimos perspetivar o futuro conhecendo o passado. ao longo da

evolução tecnológica constatámos que havia rivalidade e concorrência, por vezes desleal, e apreciámos que na casa do futuro as várias
empresas e criadores tenham trabalhado em sintonia e colaborativamente para um objetivo comum.
(TexTO elabOradO pelOs alunOs da TurMa dO 10º c)
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Representação da
peça de teatro Auto
da Barca do Inferno

n

o dia 28 de abril de 2017, os alunos da turma b do
9º ano, acompanhados pelas docentes isabel couto
e isabel dias, assistiram à representação da peça de
teatro Auto da Barca do Inferno de gil vicente, pela
companhia O Sonho.
com esta visita de estudo, pretendeu-se consolidar os conteúdos relacionados com a unidade didática o Auto da Barca do
Inferno de gil vicente e motivar os alunos para a obra estudada.
durante noventa minutos, os alunos puderam apreciar o espetáculo, durante o qual desfilaram as várias personagens do
auto vicentino.
O espetáculo foi bastante divertido e apreciado pelos alunos, uma vez que os atores interagiram constantemente com
o público, chegando a convidar alguns alunos a subir ao palco
com o intuito de participar na peça.
esta peça de gil vicente, representada pela primeira vez
em 1517, revela ser o espelho da sociedade lisboeta do início
do século xvi. é a primeira parte da chamada trilogia do Auto
das Barcas em que
quase todas as
personagens
são
julgadas e encaminhadas para o
inferno. as críticas
tecidas pelo autor
abrangem todos os
setores da sociedade desde o povo
até à nobreza, passando pelo clero.
ninguém escapa ao
julgamento final. Todos devem pagar pelos seus pecados confessados e omitidos, apesar dos diversos argumentos de defesa
apresentados.
é esta a moralidade que gil vicente pretende transmitir aos
seus contemporâneos e fá-lo de maneira i nteligente e subtil.
efetivamente, divertir não era apenas o propósito do teatro vicentino, mas também era criticar e corrigir os costumes da uma
sociedade em decadência (“Ridendo castigat mores 1”).
por outro lado, podemos observar nesta peça vicentina a
existência de elementos que a tornam bastante atual. se o contexto parece antigo, a moralidade é intemporal.
prOFessOra isabel cOuTO
nota:
“a rir se corrigem os costumes”

15º Congresso
da Associação
de Professores de
Alemão 2017

n

os dias 10 e 11 de março, teve lugar o congresso da associação de professores de alemão, subordinado ao tema
“sprachen, ideen und Wege” (“línguas, ideias e caminhos”), nas instalações do goethe institut, em lisboa. O
congresso representa uma oportunidade para os professores de alemão se encontrarem, refletirem, partilharem e refrescarem ideias e
estratégias sobre o ensino da língua estrangeiras, em particular, do
alemão.
na sessão de abertura, que contou com a presença dos senhores
embaixadores da alemanha e da áustria, da representante da direção geral da educação e da diretora do goethe-institut portugal, foi
sublinhada a importância da aprendizagem de línguas no contexto
atual, com destaque para a mais-valia que a língua alemã representa.

cada sessão, para além das sugestões de atividades e de estratégias apresentadas, acaba por funcionar como um catalisador de novas
ideias que vão surgindo à medida que as atividades se desenrolam
e que acabam por ser maturadas e desenvolvidas posteriormente na
preparação quotidiana das atividades letivas. desse ponto de vista, o
congresso, muito mais do que fornecer um conjunto de estratégias e
atividades para pôr em prática na sala de aula, proporciona, precisamente, a matéria-prima e é, em certa medida, o fio condutor para o
desenvolvimento das novas ideias, ideias essas que as sessões e os
workshops alimentaram.
globalmente, enquanto professora de alemão, considero que este
congresso foi extremamente enriquecedor, não só pela possibilidade
de adequar tanto materiais como estratégias à minha prática letiva,
como também pelo contacto que proporciona ao juntar os professores
de alemão, permitindo-lhes uma salutar partilha de experiências e
de ideias.
sOFia bapTisTa
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Congresso Internacional de Geociências – 2017

foto 2 – parTicipaçãO da prOFessOra Marília andrez nO
cOngressO inTernaciOnal egu 2017, eM viena.

foto 1 – visTa geral dO cenTrO de cOngressOs de viena, áusTria.

e

ste ano, o congresso internacional de geociências, organizado
pelo egu – European Geociences Union – General Assembly,
contou com a participação da docente de biologia e geologia
do instituto dos pupilos do exército, a professora Marília andrez, como uma das participantes deste importante evento internacional que decorreu de 23 a 28 de abril 2017, em viena de áustria.
ao longo da semana, professores de várias nacionalidades, selecionados pela organização do Geosciences Information for Teachers (egu – giFT) puderam participar em conferências, workshops e
sessões de apresentação de comunicações em poster, adquirindo e
partilhando conhecimentos científicos e didáticos enriquecedores da
prática letiva.
a professora do nosso instituto teve uma participação ativa neste congresso, apresentando o trabalho com o título “Field geology
for environment awareness”, na sessão de posters científicos eOs3
– “science in tomorrow’s classroom”.
O tema geral do congresso foi “O Mediterrâneo” e durante os
trabalhos foram desenvolvidos diversos assuntos como, por exemplo,
a tectónica atual associada à bacia Mediterrânica, responsável pela
perigosa atividade sísmica e vulcânica desta região, a sua evolução
geológica, o clima e as alterações resultantes da crescente poluição.

foto 3 - apresenTaçãO da cOMunicaçãO eM POSTER duranTe a
sessãO “science in TOMOrrOW’s classrOOM”.

foto 4 – Os prOFessOres dO egu duranTe uMa das sessões de
TrabalhOs práTicOs sObre geOFísica.

foto 5 e foto 6 – grupO de prOFessOres de diFerenTes naciOnalidades que parTiciparaM nO egu-giFT 2017.
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Os Pupilos do Exército visitam o Palácio Fronteira

n

o dia 3 de maio, quarenta alunos do 6.º e 7.º anos
visitaram a Fundação da casa de Fronteira e alorna,
cuja sede se encontra no palácio Fronteira, perto da
primeira secção do ipe.
a ação decorreu no âmbito da disciplina de português e
do plano nacional de leitura. Os alunos foram convidados a
ler a obra “história de uma gaivota e do gato que a ensinou a
voar” de luís sepúlveda e a participar numa sessão de troca
de impressões sobre o conteúdo do livro.
a Fundação programou também uma visita guiada ao belíssimo espaço exterior, oferecendo aos alunos informação cultural importante.
Todos ficaram impressionados com a beleza do espaço,
com o caloroso acolhimento e com o simpático lanche que
encerrou a visita.
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

Distintivos de
sorMérito
dauQ – 1ª Companhia
o2º
lciCPeríodo
º.2 - ocisá–BAno
onisnLetivo
E – odoí2016/2017
reP º.3

OURO

293/15
Miguel Soeiro

479/15
Leonor Fernandes

1205/15
Maria Andrade

346/15
Leonor Martins

1005/15
Maria Mendes

189/15
Guilherme Faustino

285/15
Francisco Cabral

1/16
Leonor Valente

304/16
Francisco Araújo

333/16
Érica Morgado

339/16
Lana Bugarin

1015/16
Júlia Casqueiro

11216/16
Margarida Simões

1521/16
Sofia Baldo

PRATA
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

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

OURO

216/13
Henrique Simões

288/13
Telmo Costa

PRATA

349/12
Rafael Costa

1017/12
Ana Jorge

1203/12
Maria Parreira

1402/12
Inês Mota

46/13
Diogo Carmo

382/13
Beatriz Almeida

1007/13
Juliana Amaro

36/14
Lucas Cayolla

38/14
Gustavo Zacarias

39/14
Afonso Oliveira

93/14
Catarina Afonso

100/14
Dilan Dias

172/14
Isabel Abrantes

478/14
Alexandra Mogas

537/14
Rafael Frade

206/16
Eugénia Kostenko

525/16
Tiago Mayor
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OINSTITUTO
TICRÉXE EDDOS
SOLPUPILOS
IPUP SODDO
OTEXÉRCITO
UTITSNI

Distintivos de sMérito
ordauQ– 3ª Companhia
ciC º.2 - oc–isAno
áB onLetivo
isnE – od2016/2017
oíreP º.3
2ºolPeríodo

OURO

543/10
Iuri Silva

210/16
Rodrigo Andrade

PRATA

214/12
Walter Godinho

422/14
Daniela Marques

1025/14
Matilde Figueiredo

1403/14
Carolina Silva

2/10
Mariana Baptista

1033/15
Jéssica Inês

87/10
Rafael Branco

165/13
David Cardiga

1125/16
Daniela Gafencu
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22/16
Pedro Jubilado

148/16
Rui Pinho

109/16
Tomás Bessa

90/16
Alexandre Ramiro
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Baile Vienense de Lisboa (Wiener
Ball Lissabon), Convento do Beato.
Autor da fotografia José A. Carvalho.

