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

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

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

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

sumário
editorial

05

notas soltas

06

80
Novembro

escritos

45

2017

english corner

51

le coin du français

60

treffPunkt - deutsch

62

voz da ciÊncia

65

ecos de cmPa

70

efemérides e eventos

74

TriaNual

iPE obTém Prémio Para a mElhor aPP, No
coNcurso NacioNal dE aPlicaçõEs móvEis
“aPPs for Good” Promovido PEla cdi PorTuGal.

ficha técnica
ano XXXiii nº80

redação - Equipa de Professores

foto capa - soldado Tiago Gaspar

Novembro de 2017
coordenação:
Publicação trianual

dr. Jorge Pereira
drª. ana Tavares

Propriedade – instituto dos Pupilos de Exército
Estrada de benﬁca, 374 – 1548-016 lisboa
tel: 217 713 871
fax: 217 785 289

dr. Eduardo Pires

Paginação - Europresslab
impressão - Europress indústria Gráfica
tiragem - 600 exemplares
depósito legal - 134200/99
www.pupilos.eu

impe@mail.exercito.pt
Novembro 2017 | Querer é Poder | 3

editorial

Caros leitores!
é com grande honra que hoje vos escrevo. algumas mudanças

primeira refeição, que conhecem os professores que os acompanharão

houve nesta nossa família pilónica, mas temos todos o mesmo objeti-

no decurso do ano letivo, a primeira saída do instituto. Primeiro estra-

vo, elevar o bom nome do instituto. antes que os meus pensamentos

nha-se tudo isto e depois entranha-se. é um ritual que só é possível

ganhem asas sozinhos, gostaria de desejar a todos um excelente ano

com o vosso apoio incondicional para o sucesso.

letivo e que mais venham em que nós estejamos cheios de força e
vontade de trabalhar.

como o tempo voa, já lá vão 106 anos de história. crescemos e
adaptamo-nos à sociedade como qualquer instituição faz. o instituto é

Estamos numa época especial onde os novos alunos serão oficial-

uma escola de valores, valores esses que nos guiam a seguir algumas

mente integrados no batalhão escolar passando a pertencer a uma nova

filosofias de vida que nos distinguem na sociedade de hoje em dia.

família: a Nossa família. Esta integração será feita com toda a digni-

“criar cidadãos úteis à Pátria”.

dade, durante a cerimónia, onde estarão presentes além dos alunos, os

Passados estes anos, desde que entrei em 2010, apostou-se na

pais, os amigos, os antigos alunos, os padrinhos, os militares, os profes-

mudança. “Grandes bases fazem grandes homens e mulheres na so-

sores e os funcionários civis. Todos testemunharão, após a colocação da

ciedade”.

barretina na cabeça dos novos alunos, essa integração plena.

comunidade pilónica, encontram-se numa escola que foi escolhida

senhores (as) pais e encarregados de educação, o vosso papel nes-

por vocês onde muitos outros que não passaram nos testes de aptidão

ta época do ano é crucial. é o papel da entreajuda na adaptação dos

gostariam de estar. aproveitem pois a oportunidade e não descurem

novos alunos à nossa escola. adaptação essa que vai desde a primeira

o esforço feito pelos vossos encarregados de eduação para vos man-

vez que ingressam no instituto. a primeira vez que entram no interna-

terem aqui. Esta também é uma escola de concretização de sonhos se

to, a primeira vez que se fardam, a primeira vez que apertam as botas,

vocês quiserem. Eu quero.

que colocam o barrete na cabeça, que se juntam na primeira formatura,
que conhecem os outros alunos, que ouvem as primeiras vozes de
comando, que entram pela primera vez no refeitório, que tomam a

remamos todos para o mesmo lado, temos todos o mesmo
objetivo
QuErEr é PodEr
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A app que pode salvar vidas

cingissem à informática. desta forma, os professores Patrícia dinis
e João cortez, de informática, e a professora marília andrez, de
ciências, foram os fios condutores deste projeto, no qual o manuel
e o Guilherme se envolveram de corpo e alma.
o início do trabalho ficou marcado pela escolha da ideia: o projeto deveria desenvolver algo que ajudasse a resolver um problema do dia a dia das pessoas, empresas ou instituições. depois de
muitas propostas e discussões, o Guilherme propôs que o trabalho
se orientasse para a assistência em caso de acidente, uma vez que
se tratava de um problema a necessitar de resolução. de facto:

o

iPE, atento às constantes alterações tecnológicas que
o mundo sofre, desde cedo percebeu que o futuro da
tecnologia passa pelo gosto e pelo ensino da programação. assim, é logo a partir do 5º ano que os alunos do
iPE têm a possibilidade de tomar contacto com estas tecnologias,
através da frequência de atividades de complemento curricular
(acc) ligadas à programação. hoje existem ferramentas tecnológicas que permitem tomar contacto com essa programação e
desenvolver apps de uma forma intuitiva, divertida e usando funcionalidades “drag and drop”, sem os constrangimentos ligados às
linguagens de programação normalmente usadas.
foi assim que o manuel Quitéria e o Guilherme ramalho se
iniciaram nesta aventura que culminou com a obtenção do prémio,
atribuído pelo público, para a melhor app, no concurso nacional de
aplicações móveis “apps for Good” promovido pela cdi Portugal.
Esta aventura começou em outubro de 2016 com a criação de
uma acc especificamente ligada ao evento “apps for Good”. Tendo
em conta os objetivos deste evento, necessitávamos de criar uma
equipa com uma transversalidade de conhecimentos que não se
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• O 112 não é a única solução para todos os casos.
• A identificação dos números alternativos para Incêndios ou
Envenenamentos não é facilmente obtida.
• A informação de auxílio existe, mas está dispersa.
face a este problema, esta proposta evoluiu e foram surgindo
novas ideias para o solucionar. usando as metodologias de desenvolvimento de projeto que estavam ao dispor do grupo de trabalho, o resultado foi a conceção e concretização do sosignal, uma
app móvel que pretende ser a primeira linha de ajuda em caso de
acidente ou catástrofe e que:

Alerte

Informe

Localize

Agregue

fazendo uso de ferramentas de desenvolvimento gratuitas e
disponibilizadas pelo projeto “apps for Good”, como o appinventor, esta app foi tomando forma. o protótipo que foi a concurso
permite três funções diversas:

notas soltas

• Ligar para números diferentes
de acordo com a emergência.
• Obter informações do que se
deve ou não fazer numa primeira ajuda.
• Aceder ao site da Proteção Civil que é a fonte de informação em caso de catástrofe.

os fatores que distinguem esta
app de outras já existentes no mercado são os seguintes:

• Agrupa um conjunto de situações de emergência.
• Usa a língua portuguesa.
• Ensina a atuar na primeira fase
de auxílio, sobretudo indicando
o que não fazer.

Esta aventura foi um sucesso sob vários pontos de vista.
do ponto de vista da instituição, foi passada a imagem de
uma escola moderna, atenta e preocupada com o futuro das gerações que forma, quer através das entrevistas dadas na rádio
e televisão, quer na imagem de profissionalismo passada pelos
alunos durante o pitch.
sob o ponto de vista dos professores, é gratificante montar
um projeto, juntar um conjunto de recursos e, por fim, verificar
que estes se tornaram uma equipa, que se empenhou, trabalhou
e se preparou para criar um produto, que colhe apreciação extremamente positiva por parte dos pares.
Por último e mais importante são os benefícios para os
alunos: o know-how adquirido revelou-se um enorme enriquecimento que só a eles pertence, bem como a experiência de terem exposto um projeto e falado para uma plateia composta por
alunos, professores, profissionais de informática e até ministros,
de terem falado para a rádio renascença e ainda terem sido
entrevistados para a sic. Tais experiências fortalecem a sua vida
social, académica e profissional futura. mas sobretudo as relações
sociais estabelecidas permitem que evoluam como cidadãos úteis
à pátria.
João corTEz
(dirETor do curso dE ProGramação dE sisTEmas iNformáTicos)
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APPS FOR GOOD: SOSsignal, uma
aplicação inovadora capaz de salvar vidas

n

o dia 20 de setembro de 2017, a fundação calouste Gulbenkian recebeu pelo terceiro ano consecutivo a final do
concurso aPPs for Good. Jovens entre 10 e 18 anos foram desafiados a conceber aplicações para telemóveis ou
outros suportes tecnológicos móveis com objetivos sociais. aceitando o desafio de “Problem Solvers” e de “Digital Makers”, os alunos
nº52/13, Guilherme ramalho, e nº 412 / 14, manuel Quitéria, conceberam uma aplicação, denominada SOSignal, cujo objetivo é ser a
primeira linha de apoio em caso de emergência. depois de ter sido
apurado entre cento e quarenta projetos, na fase regional realizada
em lisboa, o projeto recebeu o Prémio Público, tendo sido destacado
entre os vinte e um projetos finalistas.
Professora (P.) – como surgiu a ideia de desenvolver uma app
ligada ao tema dos “Primeiros socorros e auxílio a vítimas”?
Guilherme ramalho (G.r.) – Esta ideia surgiu pelo facto de nos
termos deparado com vários problemas no percurso escola-casa,
casa-escola, durante o qual havia muitos acidentes. Por outro lado,
tivemos em conta o facto de haver cada vez mais incêndios e outras
situações de emergência em que cada minuto conta. assim sendo,
com esta aplicação, queremos ajudar a solucionar este problema.
P. – Quais foram os vossos principais objetivos ao conceber a
app SOSignal?
manuel Quitéria (m.Q) – o nosso principal objetivo foi facilitar a vida
das pessoas em caso de acidente. No dia a dia, avistamos muitos
acidentes e verificamos que a resolução para estas situações é muito
demorada e que as pessoas, por vezes, não sabem o que fazer. Neste sentido, a nossa aplicação procura ensinar os utentes como atuar
numa primeira fase de forma a prestar um melhor auxílio e facilitar a
resolução dos problemas.
P. – Quais são as mais-valias do vosso projeto para a sociedade, uma vez que esta é uma aplicação concebida para fazer
o bem?
G.r. – a mais-valia do nosso projeto é, sem dúvida, a capacidade
de solucionar uma situação crítica. muitas vezes, as pessoas com o
pânico não sabem como agir. Esta aplicação tem esta capacidade de
8 | Querer é Poder | Novembro 2017

responder num só clique e não precisa de ter uma ligação à internet
para ser utilizada. Este acaba por ser o seu ponto forte porque numa
situação extrema, como na tragédia de Pedrógão Grande, as comunicações são inexistentes.
P. – Passaram por várias etapas até começarem a implementar a app. Que fases foram e o que fizeram em cada uma?
m.Q. – o primeiro passo para concretizar a nossa ideia e para criar
a nossa aplicação foi contactar com diferentes especialistas ligados
a esta área e fazer um estudo de mercado com o objetivo de verificar se, porventura, já existia alguma aplicação semelhante ou que
viesse ao encontro do nosso projeto. Para isso, fizemos uma pesquisa
na internet, a partir da qual fizemos o levantamento das aplicações
existentes. verificámos que todas elas desenvolviam funcionalidades
bastante interessantes, mas incompletas. começámos a pensar em
como poderíamos colmatar as lacunas que fomos encontrando. só
depois de termos realizado estas diferentes etapas é que partimos
para a etapa seguinte, aquela que consideramos a mais demorada, a
fase da programação.
P. – Quem é que vos apoiou na concretização deste projeto?
g.r. – Numa fase inicial, tivemos o apoio dos professores responsáveis pela a atividade de complemento curricular (acc), aPPs for
Good, os professores de informática, Patrícia dinis e João, e a professora de biologia, marília andrez. Para além destas pessoas, entrámos
também em contacto com médicos e enfermeiros.
P. – com que dificuldades se depararam?m.Q. – uma das maiores dificuldades para concretizar este projeto foi a programação da
nossa aplicação, mas também a que mais nos agradou por ser a mais
desafiante. Quando começámos a desenvolver este projeto no oitavo
ano, nunca tínhamos tido uma disciplina que nos ensinasse a programar. Por isso, tivemos de pedir ajuda aos professores responsáveis
pela acc que se disponibilizaram a ensinar-nos a programar. foi sob
a sua orientação que iniciámos o projeto, mas à medida que fomos
desenvolvendo a nossa aplicação, fomos ganhando cada vez mais
autonomia.
P. – ao longo das várias fases do concurso nacional do programa aPPs for good, as equipas em competição tiveram de aplicar
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metodologias de marketing empresarial, nomeadamente, o Pitch exposto a um público e aos júris.
Já tinham ouvido falar em “Pitch”? em que é que o “momento Pitch” mudou a vossa forma de enfrentar um público?
g.r. – Nunca tínhamos ouvido falar de “PiTch”. foram os professores que nos explicaram o que era e como fazer, pois tínhamos de
realizar uma apresentação em três minutos, durante os quais devíamos explicar em que consistia o nosso produto, quais as suas diversas
funcionalidades. mas o grande objetivo do “PiTch” é convencer as
pessoas a votar na nossa aplicação.
m.Q. – basicamente, tínhamos de apresentar todas as fases do
nosso projeto em três minutos desde as funcionalidades do protótipo
desenvolvido, o estudo de mercado, a forma de divulgação e que característica torna a nossa app melhor que a dos outros concorrentes. o
momento em que apesentámos o nosso “PiTch” foi uma experiência
muito compensadora e positiva, pois conseguimos divulgar às outras
pessoas a nossa aplicação.
P. – Podem descrever o que sentiram quando, na primeira
fase do concurso, anunciaram o nome da vossa equipa, como
uma das vinte e uma finalistas dos encontros regionais do sul do
país que teve lugar a 4 de julho, onde estiveram no total cerca de
setenta projetos em concurso?
m.Q. – Este concurso divide-se em duas fases: uma a nível regional, outra a nível nacional. a primeira fase foi em lisboa e no Porto
em diferentes datas. ficaram apuradas dez equipas de cada zona.
Quando anunciaram os vencedores, pensámos inicialmente que não
tínhamos ganhado, porque pareceu ouvirmos sosidoso, uma aplicação com um nome muito semelhante à nossa. mas quando nos
apercebemos de que era de nós que estavam a falar, ficámos felizes.
P. – no encontro, além do apuramento para a final nacional,
ainda ganharam o Prémio do Público. como conseguiram que as
pessoas presentes no Marketplace selecionassem a vossa app e
não uma das outras 60 deste encontro regional de lisboa? o que
fizeram?m.Q. – antes do encontro regional, a professora Patrícia dinis
fez uns flyers da nossa aplicação e uns clips do iPE que distribuímos
durante o Marketplace. foi nesta altura que todos os concorrentes
tiveram a oportunidade de apresentar as suas apps numa espécie
de minifeira de ideias. Tal como os outros concorrentes, mostrámos e
explicámos a nossa aplicação a todas as pessoas que se mostravam
interessadas. as pessoas que a conheceram gostaram muito e acabaram, pelos vistos, por votar em nós.
P. – o dia 20 de setembro foi importante para vocês e para o
vosso projeto. como é que descreveriam toda esta experiência?
m.Q. – Este dia foi mesmo muito especial, porque foi uma experiência única, pois ganhámos novo prémio do público mas desta vez

de expressão nacional, uma vez que a votação foi feita online no site
da cdi Portugal, organização que coordena este projeto em conjunto
com o ministério da Educação.
Esta nossa participação foi, ainda, bastante satisfatória na medida em
que os júris e participantes desta final gostaram da nossa ideia e, alguns
até comentaram que esta ideia devia ter sido apresentada por adultos e
não adolescentes, uma vez que veem nesta aplicação grande utilidade.
P. – falar para a rádio, serem entrevistados para vários canais
televisivos e explicarem pessoalmente a vossa app ao ministro
da educação são experiências de que nunca mais se esquecem.
Qual a sensação? estavam nervosos?
g.r. – é uma sensação que não conseguimos explicar por palavras. é algo de único e gratificante, pois falámos com instituições
importantes como o ministro da Educação e um canal televisivo como
a sic. conversámos ainda com eles sobre o projeto que desenvolvemos. Pessoalmente, não me senti nervoso porque sabia o que ia dizer
e fazer. Eu estava bem preparado.

m.Q – foi bastante bom falar com o ministro de Educação e com a
sic. Esta experiência permitiu que as pessoas conhecessem um pouco
melhor o instituto dos Pupilos do Exército. conseguimos mostrar-lhes
que somos capazes de desenvolver projetos bastante interessantes
e úteis.
P. – se houvesse um momento a destacar, qual seria e por
que motivos?
m.Q. – o momento a destacar foi a dança que houve no início da
apresentação. os vencedores da última edição foram chamados para
conversar com os concorrentes para os tranquilizar. uma das atividades propostas foi convidar as pessoas a dançar. mas nós não pudemos
participar nesta atividade por estarmos fardados.
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P. – na final nacional, a aplicação sosignal foi, novamente,
uma das vencedoras. no momento em que anunciaram o nome
do vosso projeto, como sendo o mais votado pelo público, quais
foram as vossas sensações?
m.Q. – ficámos muito felizes, pois souberam reconhecer o nosso
valor e acreditaram em nós, apesar de inicialmente termos sentido
uma certa tristeza, visto que a uma determinada altura, apercebemonos de que não íamos estar nos três primeiros lugares. Todavia, a
tristeza foi ultrapassada quando verificámos que tínhamos ganho o
Prémio do Público e acabámos por receber a recompensa do nosso
trabalho. aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos os
que votaram em nós e nos apoiaram.
P. – de que forma toda esta experiência vos enriqueceu enquanto cidadãos?
g.r. – Normalmente, na escola, são-nos dadas apenas breves
noções ligadas aos primeiros socorros em diversas situações de
emergência, como numa situação de terramoto ou de incêndio. com
este projeto, conseguimos aprofundar como também adquirir novos
conhecimentos sobre como agir, por exemplo, em caso de envenenamento, queimadura, desmaio, entre outros. Penso que nos tornámos
mais ricos enquanto cidadãos.
P. – o apoio da família também é importante. como é que os
vossos pais vos ajudaram e incentivaram?
m.Q./g.r. – os nossos pais sempre nos apoiaram nas nossas
decisões e escolhas. desta vez, não foi muito diferente. ajudaram-nos a preparar-nos para os dois encontros, fazendo role play connosco bem como apresentaram algumas sugestões para melhorar
a nossa aplicação. Por outro lado, mostraram a nossa app aos seus
amigos e colegas, a quem solicitaram a sua opinião e o seu voto.
disponibilizaram-se também para nos trazer para o iPE, durante
uma ou duas aprestos-anuncio.pdf
semanas, de1 20/02/2017
manhã.11:10:51
Já agora gostaríamos de lhes
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agradecer pelo seu apoio constante durante todo o processo.
P. – Quais os conselhos que dariam aos vossos colegas interessados em participar na próxima edição do projeto aPPs for good?
m.Q./g.r.- o conselho que deixamos aos nossos colegas que
pretendem participar neste concurso é que devem dar o seu melhor
para poderem chegar o mais longe possível. só poderão vivenciá-lo
uma única vez, na medida em que podemos participar apenas uma
vez, independentemente do resultado. isto acaba por nos entristecer,
pois gostávamos de participar de novo e tentar ganhar o primeiro prémio. as luzes, os aplausos e as fotos acabam por serem a recompensa
do nosso sucesso.
ENTrEvisTa Elaborada PElos ProfEssorEs isabEl couTo,
João corTEz, marília aNdrEz E PaTrícia diNis.
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A minha vinda
para o IPE

o

meu primeiro contacto com o iPE aconteceu quando o
meu irmão entrou nos Pupilos em 2013.
Nos anos em que o meu irmão esteve no instituto,
eu sempre fui às cerimónias e outras atividades em que
ele participou.
com o passar dos anos, comecei a ter gosto em assistir às
atividades aqui desenvolvidas e percebi que os Pupilos seriam a
escola que eu queria frequentar.
Gosto do iPE não só por ser uma escola com uma formação
completa, mas também porque valorizam o esforço e o trabalho
dos alunos e isso é bom.
Quando soube que tinha entrado, fiquei muito contente. Quando começaram as aulas, fui rápida a fazer novos amigos. conheci
os meus professores e por coincidência foram quase todos também professores do meu irmão. faço parte do Grupo instrumental
porque toco flauta transversal, instrumento que gosto muito. Gosto
de participar em todas as atividades do iPE e até já tive um reconhecimento do meu esforço pois tive uma das melhores provas
de acesso.
o iPE é a minha escola e tenho muito orgulho nisso.

A minha integração
no IPE

e

u chamo-me rui castro, sou novo aluno no instituto dos Pupilos do Exército. sinto-me integrado na escola a nível académico, desportivo e militar.
Gosto muito das cerimónias, da união que existe entre os alunos, dos professores e da história do Pilão.
Quando cá cheguei, não conhecia praticamente ninguém, mas como
aqui é necessário muito trabalho em equipa torna-se fácil fazer amigos.
sem esquecer que primeiro somos camaradas e todos queremos chegar
longe nesta casa, temos o lema: “QuErEr é PodEr”.
Nº300/17, rui casTro, 5.ºb

Nº 211/17, aNa PaTrícia viEira, 5.º a

A minha vida
no IPE

o

lá, eu sou o rodrigo barroso e vou contar-vos o meu primeiro mês no instituto dos Pupilos do Exército. venham
comigo!
a minha entrada nos Pupilos foi o esperado, pois já
cá tinha o meu irmão e porque eu próprio achei que seria uma boa
influência e experiência para mim e para o meu futuro. Para tal, tive
que me preparar e trabalhar, estudando e treinando muito, mas consegui.
a minha vida no Pilão está a ser interessante e uma experiência
nova. é bastante diferente da minha antiga escola, pois aqui existem
costumes militares e algumas regras bastante diferentes. Já fiz alguns
amigos, já decorreram algumas cerimónias bastante interessantes e
até já cá dormi porque estive de serviço de aluno de dia.
Espero continuar entusiasmado como até agora e estou ansioso
por receber a minha barretina.
bom, termino assim este pequeno texto sobre a minha vida no
iPE desde setembro. adeus!
Nº07/17, rodriGo barroso, 5.ºa

A minha

(ainda curta)
história nos Pupilos

e

u vivo perto dos Pupilos e passava sempre por aqui quando ia
correr em monsanto com a minha mãe.
Eu vim para os Pupilos porque tinha curiosidade em vestir a
farda e ir às cerimónias. Gosto dos Pupilos porque os militares,
os professores, os graduados e os alunos são muito divertidos e muito
amigos. os militares da enfermaria são muito atenciosos e cuidadosos.
adoro a comida e a convivência entre todos.
é um sítio muito sossegado que tem muito ar puro e ambiente
natural.
Eu gosto muito das aulas, em especial as da professora de ciências
Naturais porque traz animais para vermos como são e as da professora
de Português porque é muito criativa e “dá vida” às histórias.
Eu gosto de ir para a parada, de marchar, de cantar o hino e do lema
QuErEr é PodEr.
Nº 239/17, sofia ENcarNação, 5.ºa
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O erro
que deu certo

o

lá! Eu sou a maria morais, nº10/17. vou contar-vos a minha
vinda para o iPE.
No primeiro dia não achei muita piada porque mandaram utilizar farda, prender o cabelo, não poderia usar verniz, unhas grandes, brincos grandes... mas comecei a habituar-me e a
gostar dos pupilos. agora, não penso noutra coisa. E o melhor de tudo
é que me calharam os melhores graduados, a almeida e o andrade
que estão sempre disponíveis para ajudar.
mas esta nova aventura podia não ter acontecido. Quando estava
no 4.º ano, a minha mãe foi procurar escolas do 2.º ciclo na Net. Encontrou várias do seu agrado. Quando foi marcar a entrevista, trocou
os números e marcou o do iPE pensando que estava a marcar o do
colégio militar. só na entrevista é que a minha mãe viu que tinha
cometido este erro. mas eu gostei do que vi e quis fazer os exames
de admissão. ainda bem que tudo correu bem.
agora só tenho que trabalhar para ter sucesso nesta nova escola.
Nº 10/17, maria morais, 5.º a

A minha vinda
para os Pupilos do
Exército

A minha vinda
para o IPE

n

o dia 27 de agosto de 2017, entrei pela primeira vez no
instituto dos Pupilos do Exército como aluno. Já tinha estado nesta casa diversas vezes, uma vez que sou irmão do
ex-aluno nº 88/12, afonso carvalho, que é o meu apadri-

uando vim para o iPE, pensei que seria uma escola igual às
outras, mas quando entrei vi que era uma escola diferente
porque tinham farda e regras diferentes e formavam todos
os dias de manhã, à tarde e à noite. formamos para entrar
na sala, para almoçar e para lanchar.
Quando começaram as aulas, confirmei que realmente era uma
escola diferente e, agora, percebo a importância da semana de adaptação para o bom funcionamento das aulas.
acho interessante a responsabilidade que é dada aos alunos mais
antigos como por exemplo o comandante de secção e o comandante
de pelotão.
Gostei do facto de me terem dado a oportunidade de escolher
uma acc desportiva e outra cultural. a minha acc desportiva é o
basquetebol e a minha acc cultural é clube da robótica.
acho o iPE uma escola muito boa porque nos prepara e nos ensina a sermos responsáveis e respeitadores.
Gosto muito de andar nos Pupilos. até já pensei em ser oficial um dia.
Quem sabe!

nhador.
recordo-me de uma vez em especial. Tratou-se do dia 25 de
maio de 2012. Estava um dia de sol e fui ver o meu irmão a marchar
juntamente com os outros alunos. recordo-me melhor desse ano,
porque foi o primeiro 25 de maio do meu irmão. Gostei, principalmente, de ver o orgulho que os alunos apresentavam pela farda que
envergavam.
Quanto a mim, na semana de adaptação, senti que este seria um
colégio igual a todos os outros. mas quando começaram as aulas com
todos os alunos, senti que o ambiente cá dentro é completamente
diferente do de qualquer outra escola. diferente porque todos nos
ajudamos e a isto chama-se camaradagem ou união.
o aspeto que menos aprecio no instituto é ter que me levantar
tão cedo, de manhã, para poder chegar a horas da formatura antes
do início das aulas. contudo, isso não constitui um problema muito
grave, pois os aspetos positivos, tais como, o ensino, a aprendizagem,
o exercício físico, a alimentação e tantas outras coisas superam isso.
Estou a gostar muito de frequentar esta escola. apesar de cá estar
há pouco tempo, deu para perceber como é que as coisas funcionam.
Existem regras que temos que cumprir, mas é para o nosso bem e
para o nosso crescimento saudável… Querer é Poder!

Nº 74, césar mEdEiros, 5.ºa

Nº 88/17, GoNçalo carvalho, 5º b

Q
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“A minha vida
dava um livro…”
dedicado a ex-alunos:
Joel salvador 149/2009;
Jorge cosTa 82/2012;
ana JorGE 1017/2012;
inês ParrEira 1203/2012

s

e a minha vida dava um livro?
— é uma questão pertinente, porque a cada vez que penso
nisso sei que a minha mente se tornou em algo convergente,
mas no final de tudo felizmente vejo que ficou muita gente
emocionada sem saber o que dizer, se realmente se sente, porque
nunca se fica indiferente.
Quando tudo de repente quase se desmoronou sistematicamente.
só não aconteceu porque a verdadeira gente que independentemente
do incidente teve lá para me dar um braço e pôr-me decente.
daí surge este meu pensamento no meu consciente:
«a cada capítulo fechado, existe sempre uma lição de vida, mas
espero nunca voltar ao retorno da mesma partida.
Não lamento que tenha recebido tal tratamento, porque fizeram-me ganhar assim um novo temperamento.
E assim eu posso dizer e gritar com todas as palavras: Eu aGuENTo.
Pessoas que eu vejo e me dou é pelo que são na essência, PorTaNTo
não me julguem apenas na aparência. Porque muitos pensam, mas
poucos são aqueles que percebem a verdadeira ciência, têm muitas
obediências, mas raramente pensam nas consequências. E a essas pessoas peço-lhes apenas para porem a mão nas vossas consciências.»
TExTo do aluNo daNiEl afoNso 156/15 — 12º a2

Carta de despedida,
mas com aviso
de não ser perdida
Tanto por desvendar, será que vou conseguir suportar,
sem andar com o teu olhar, pela manhã até ao final do dia, ao
ver o luar e imaginar-te a ti como o meu paraíso por causa desse
sorriso.
sempre que brigo contigo, não é por ser o mais antigo, nem
nunca me vais ouvir dizer aquela frase famosa:
“— Estás de castigo!”.
apenas te recordo o Perigo,
porque sei que não sou um simples amigo.
E desde já só tenho de te agradecer por todo o tempo,
que passaste comigo.
Porque tu, sem querer, foste e és o meu maior porto de abrigo.
infelizmente, por circunstâncias específicas, não estarei contigo fisicamente.
mas sendo o mais transparente possível sabes bem
que te acompanharei para qualquer lado na tua mente.
agradecimentos a d.a.
dedicado a: ana Jorge, ex-aluna 1017/12
TExTo do aluNo bErNardo fErrEira 62/15 - 12º a1
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A minha vida
no I.P.E.

Cantares de
amigo, de amor
e outras variações
Eu vivo triste, minha mãe, por meu amigo.
ligou-me a dizer que vai partir para a guerra.
E por ele e por mim vivo triste!
Eu vivo triste, mãe, por meu amado.
ligou-me a dizer que vai para a batalha.
E por ele e por mim vivo triste!
ligou-me a dizer que vai para a guerra
E eu a senhora de fátima de coração rezo!
E por ele e por mim vivo triste!
ligou-me a dizer que vai para a batalha
E eu a senhora de fátima de coração oro
E por ele e por mim vivo triste!

10º b
EmaNuEl fErNaNdEs 368/14
GoNçalo TEixEira 121/14

o

lá, eu sou a helena, tenho dez anos e entrei este ano para
o 5º ano.
os meus pais mostraram-me o site do iPE e, por iniciativa deles, vim fazer as provas da admissão, as quais correram
bem. Gostei do ambiente de camaradagem e os militares foram bastante
simpáticos. fui selecionada para entrar e por isso aqui estou.
a minha escola é uma escola com internato, mas eu não sou interna.
o meu horário é: segundas, terças e quintas das 8:00 às 18:40; quartas e
sextas das 8:00 às 17:30. a minha acc desportiva é natação e a cultural
é Tic. Também faço parte do Grupo coral e instrumental do i.P.E.
Por falar em coro, eu participei com o grupo coral e instrumental do
i.P.E. na homenagem ao General Gomes freire de andrade, realizada no
dia 11 de outubro de 2017, pelas 9:30, na biblioteca da academia militar,
em que estiveram presentes altas Entidades nacionais e internacionais.
No instituto existem várias cerimónias umas durante o dia e outras
à noite.
Já a ementa é muito variada, pois quando ao almoço é carne ao
jantar é peixe e vice-versa.
Esta escola é diferente, tem mais e diferentes atividades, mas é uma
bela escola.
Enfim, felizmente, a minha adaptação não foi muito difícil.
Nº256/17, hElENa arruda, 5.ºa
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Melhores amigas
sempre

e

ra uma vez duas amigas que se chamavam cyd e shelby. Na
escola, encontraram dois rapazes: um era cientista e o outro
era seu assistente:
— olá! Querem ser nossos amigos? — perguntou a cyd.
— sim, eu sou o bruno e este é o meu assistente ricardo! —
exclamou o bruno. — Queria que experimentassem a minha nova
invenção, preciso de pessoas para arriscar. ainda não lhe dei nome,
mas penso nisso mais tarde — disse o bruno.
— sim nós arriscamos! — exclamaram elas ao mesmo tempo.
foram para o seu laboratório e lá estava a máquina. Elas prepararam-se e ele apontou o laser, mas não aconteceu nada.
— Quem me dera voltar atrás para dizer não à estúpida máquina
do bruno, assim não perdia o meu tempo — disse cyd, aborrecida.
— Já somos duas! dá cá mais cinco! — deram mais cinco e desapareceram num abrir e fechar olhos. voltaram à escola e encontraram
outra vez o bruno e o ricardo.

A Escola
o inverno está a chegar
o verão a acabar
com muitos dias de férias
Não queremos voltar
o verão a acabar
aulas a começar
os amigos vão ver
os sumários a escrever
vamos lá escrever
Para a matéria aprender
vamos lá estudar
Para a matéria decorar
as canetas a trabalhar
as folhas a acabar
com muito esforço e dedicação
as boas notas virão
a escola começou
o levantar tarde acabou
agora é aproveitar
Porque os testes estão a chegar
TiaGo olivEira, 191/16, 6b

— shelby! a viagem no tempo resulta, voltámos à escola mais
uma vez! — disse a cyd entusiasmada.
— funciona mesmo! — respondeu a shelby.
— vamos ao tempo dos dinossauros; eu quero ver como é! — exclamou a shelby.
deram mais cinco e lá estavam elas para a idade da pedra. viram
enormes dinossauros, mas foram perseguidas por uma manada de
tiranossauros-rex. correram até uma gruta média. os dinossauros não
conseguiram entrar; então, foram-se embora. Nessa mesma gruta,
vivia uma bruxa muito poderosa que transformava tudo em pó e as
prendeu na sua gruta. Passados alguns minutos:
— vou transformar-vos em pó! — riu-se a bruxa.
Quando ela ia pulverizá-las, a shelby conseguiu virar o espelho e
a bruxa ficou reduzida a pó.
— vamos voltar, não é muito divertido este lugar! — disse a shelby.
assim que voltaram, contaram tudo ao bruno e ao ricardo e, a
partir desse dia, conseguiam ir a todo o lado.
érica morGado 333/16 6ºb
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A Floresta de Gravaly Tons

B

em, eu não sei por onde começar, mas a experiência não foi
muito agradável. Pelo que me lembro, começa mais ou menos
assim.
Eu e o meu amigo rick adoramos aventuras, então decidimos acampar numa floresta não muito conhecida: a floresta de
Gravaly Tons.
Quando o encontrei, disse-lhe:
— olá, rick!
— olá, Juh! Tudo bem?
— Tudo. Então, preparado?
— Nasci pronto, ahaha! Juh, o autocarro parte ao nascer do sol. Espero-te lá.
— claro, rick!
— beijos, Juh!
E nós os dois seguimos os nossos caminhos para as nossas casas.
logo que cheguei, fui pesquisar sobre a tal floresta desconhecida. depois
de ler toda a informação, pensei:
— Nossa! aqui diz que esta floresta tem seres fantásticos! cá para
mim ainda arranjo um príncipe fantástico! ah, ah, acho melhor ir dormir.
desliguei o computador e fui-me deitar. mas, meu deus!, a imagem
de seres fantásticos não parava de me massacrar.
Pi, pi, pi, despertador, 5 da manhã, quase ao nascer do sol. durante
a noite toda, seres fantásticos, seres fantásticos: nada mais, nada menos.
Tomei o café da manhã, arranjei-me e segui para a paragem de
autocarro. Encontrei o meu amigo rick e disse-lhe, com a minha cara
de sono:
— bom dia, rick!
— bom dia, Juh! Tudo bem?
— Tudo, com sono, mas tudo bem.
E lá entrámos no autocarro. durante a viagem, eu encostei-me ao
rick e falei-lhe sobre os tais seres:
— Ei, rick, sabes, nós vamos viver um conto de fadas!
— Quê? isso é do sono, certo?
— Não, acredita, rick!
— ok, ok, logo vemos.
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Passou muito tempo, mas chegámos. Quando pus um pé fora do
autocarro e olhei a minha volta, disse para o rick paralisada:
— rick, eu não disse?
— oh deus! Juh, se for um sonho não me acordes.
aquilo era de outro mundo: pássaros gigantes e leopardos tão
pequenos, pássaros azuis e outos brancos e o melhor e mais estranho
era o sol ser rosa e as nuvens verdes e iam sempre mudando. depois
encontrámos um sítio perfeito para ficar e então montámos as coisas
e eu perguntei:
— rick, e que tal irmos passear?
— sim, quero ver mais coisas maravilhosas.
Então passámos por montanhas, vales, riachos, rios, ribeiras. vimos, sem dúvida, as criaturas mais esquisitas do mundo, mas ainda
nos faltava ver a gruta do elfo.
Quando entrámos na caverna do elfo, ouvimos uma voz grossa
que nos disse:
— Não podem entrar aqui! Eu sou o guardião desta caverna e não
vou permitir que entrem aqui. saiam já!
mas nós não somos fácies de convencer; então, distraímo-lo e
entrámos.
— uau, isto é fantástico, Juh! — disse o rick.
começámos a ouvir passos e a pensar que era o elfo, escondemo-nos atrás de uma pedra. com aquela voz rouca e grossa, disse:
— apareçam, é melhor!
aquela voz assustadora ia constantemente até ao fundo da gruta e
voltava. Nós fugimos, mas o elfo seguia-nos. Então, saímos da gruta, mas
apercebemo-nos de que o elfo tinha perdido os seus poderes e congelara. acho que não podia estar ao sol, o que para nos foi uma salvação!
— ai, Juh, vamos embora!
— sim, na verdade não me importo!
Então nós voltámos, contámos aos nossos amigos e ninguém
acreditou, riam-se das coisas incríveis que lhes dizíamos.

Júlia da silva casQuEiro, 1015/16, 6b
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Tiana e a
Quimera

Não és feita de aço,
mas vales mais do que o próprio Picasso.
dou-te o meu espaço,
para quando caíres no embaraço.
E peço-te o braço,
para desfrutares do meu abraço.
sei que não sou perfeito,
mas desse jeito tenho-me feito,
o eleito do imperfeito.
só quero o teu respeito,
Para que tudo isto possa se conter no meu peito.
E desculpa-me por este meu feito.
Porque não te queria deixar sem jeito.
(dedicado a: Telma vitória)
daNiEl afoNso (da) 156/15 — 12º a

Bulying

h

á muito, muito tempo, existia uma forte guerreira chamada Tiana. Ela era destemida e concentrada nos seus
objetivos. seu pai, ulisses, que era um nobre, decidiu que
ela seria da guarda-real.
Também naquele tempo existia uma criatura monstruosa a
quem chamavam Quimera. Essa criatura tinha cabeça e corpo de
leão, outra cabeça de cabra, uma cauda de serpente e das narinas
saía fogo. Todos a temiam e o rei estava preocupado, porque receava ataques da criatura.
um dia, nos treinos da guarda-real, Tiana estava a pensar e
achou que devia confrontar a Quimera. Quando partilhou a ideia
com o pai, ele ficou muito preocupado e achou muito perigoso. Tiana insistiu e assim foi falar com o rei acerca disso. o rei concordou,
mas ela tinha de se preparar com as armas certas e tudo mais.
merida, uma rainha que conhecia bem armas e tinha muitas,
muito poderosas, deu a Tiana um escudo e uma espada muito afiada.
Tiana partiu para a sua missão. Estava muito nervosa porque
podia perder a vida, mas como era muito corajosa, continuou confiante.
chegou ao sítio onde estava a Quimera e foi pressentida pela
criatura que começou a lançar fogo pelas narinas. ficou assustada e
escondeu-se atrás de um rochedo que, logo a seguir, foi destruído
pelo fogo. Tiana correu e lançou a espada que acertou no peito da
Quimera, a qual caiu morta no chão.
Tiana regressou ao reino e recebeu um prémio de bravura por
ter matado a Quimera e viveu a vida com muito orgulho e sabedoria.
lEoNor dos saNTos marTiNs, Nº 346/16, 6b

Trabalho Elaborado Por vasco saNTos 208/17 6.º a
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O Grande Roubo

h

á muito, muito tempo, vivia numa pequena aldeia uma família
que tinha dois filhos. a família era muito pobre e tinha de pedir
esmola para poder sobreviver.
certo dia, quando viram que já tinham acumulado cinco
euros, o pai sugeriu:
- Temos de jogar no Jackpot – toda a família concordou, e nesse
mesmo dia foram jogar.
No dia seguinte, foram ao quiosque do Jackpot e a senhora disse:
- Parabéns, os senhores são os únicos totalistas e ganharam o Jackpot
do mês!
ao ouvir isto, a família ficou muito feliz por poder finalmente sair
daquela aldeia e ir viver para a cidade. Nesse mesmo dia, a família começou a fazer as malas para a grande viagem.
Na manhã do dia seguinte, foram comprar o que iam precisar para a
viagem, visto que ali os produtos eram mais baratos e melhores. foram
ainda comprar um automóvel confortável para fazerem a viagem até à
cidade. Não demoraram muito a encontrar o carro ideal, e o vendedor
disse-lhes: amanhã o carro está pronto a ser levantado.
- muito obrigado! - agradeceu a mãe.
Na manhã seguinte, bem cedinho, foram buscar o carro novo e partiram imediatamente para a grande cidade. a viagem foi longa, muito
longa, mas, ao final do dia, já era de noite, lá chegaram ao seu destino.
Procuraram um hotel para dormir nessa noite, quando o encontraram, constataram que esse hotel ficava perto dum banco que estava
numa esquina da mesma rua.
No dia seguinte, bem cedinho, a família foi encontrar-se com o vendedor da casa que, entretanto, já tinha escolhido para ser o seu novo lar.
- bom dia - disse o vendedor - a vossa casa de sonho custa 24.000€,
têm o dinheiro convosco?
a família ficou um pouco assustada, pois aquele valor era quase todo
o dinheiro que tinham ganhado no Jackpot, mas, como era o sonho de
todos, lá fizeram o negócio.
Quando entraram em casa, esta não tinha mobília nenhuma, assim,
com o dinheiro que restou, foram comprar os móveis para mobilar a casa.
Já instalados na nova casa com os móveis novos e todos os confortos,
verificaram que estavam outra vez sem dinheiro e a fome começou a
apertar. foi então que o filho mais velho disse:
- lembram-se daquele banco que vimos na esquina da rua do hotel
onde ficámos a primeira noite?
- sim, o que tem? - perguntou o pai.
- E se o assaltássemos? – disse o filho mais velho.
Todos ficaram a olhar para ele com um ar surpreendido, pois ninguém estava à espera duma ideia daquelas.
- Tu enlouqueceste? foi esta a educação que te demos? - perguntou
a mãe.
- Estou muito desapontado contigo. - disse o pai.
fez-se um silêncio na sala. assim continuaram por algum tempo,
todos tristes por terem chegado àquela situação e a começarem a ter
saudades da sua pequena aldeia.
alguns dias depois, e quando a fome começou a apertar, pois na
grande cidade ninguém ajuda ninguém, os pais falaram entre eles e
marcaram uma reunião familiar.
- Eu e a vossa mãe estivemos a falar – disse o pai – a situação está
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muito má, não temos dinheiro para comer e ninguém nos ajuda, se calhar a ideia do irmão mais velho não é uma má ideia nesta situação.
Todos concordaram.
E assim planearam um assalto ao banco. decidiram fazer o assalto
numa sexta-feira, dia em que o banco, nos cálculos deles, tinha mais
dinheiro no cofre.
o assalto foi um sucesso! Quando entraram no cofre, o brilho do ouro
deixou a família completamente de boca aberta. colocaram nos sacos a
maior quantidade que conseguiram de ouro, notas e moedas e foram
embora o mais rápido que conseguiram, não fosse a polícia aparecer.

foram para casa eufóricos, pois estavam ricos de novo, mas … algum
tempo depois o silêncio voltou, e a euforia deu lugar à tristeza. olharam
uns para os outros e o filho mais novo perguntou:
- o que fizemos?
- isto está errado, isto não somos nós. – disse a mãe.
- Temos de devolver o dinheiro. – disse o pai e o irmão mais velho
ao mesmo tempo.
olharam uns para os outros e a alegria voltou de novo, todos reconheceram os erros que tinham cometido e o primeiro erro ia ser solucionado ainda esse fim de semana.
Elaboraram imediatamente um novo plano para entrar no banco e
devolver o que tinham roubado para que na segunda-feira ninguém desse pela falta do ouro, das notas e das moedas.
o plano foi tão perfeito como o roubo, ninguém deu por nada. Primeiro erro corrigido.
o segundo erro foi corrigido na segunda-feira. venderam a casa e
a mobília e, assim, recuperaram o dinheiro que tinham ganhado no Jackpot. regressaram à sua pequena aldeia para a sua velha casa, que
recuperaram e tornaram no seu lar de sonho. recuperaram os velhos e
verdadeiros amigos.
o terceiro erro foi também corrigido, com o muito dinheiro que ainda
tinham, e que era mais do que suficiente para viverem, ajudaram aqueles que, quando eram pobres, os ajudaram a eles.
como reconhecimento, a aldeia juntou-se e fez uma enorme festa
surpresa para a família.
E, assim, viveram felizes para sempre, ao reconheceram que não é o
dinheiro que dá a felicidade.
fraNcisco araúJo, 304/16 6.ºa
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O grande combate em Roma

e

m roma foi construído um grande palco para o combate do
ano, disputado entre os melhores gladiadores da cidade imperial e o melhor gladiador de cada país. o que ganhasse
teria a mão da filha do imperador romano.
o mais famoso gladiador de roma chamava-se sirkazzio. casio era outro grande gladiador muito forte, que gostava muito da
filha do imperador (e vice-versa), mas não usava todas as suas
capacidades.
Quando decorreu o combate, casio e sirkazzio derrotaram todos
os outros gladiadores e iam-se defrontar na final que era muito
complicada, pois era até à morte.
sirkazzio estava com medo de casio, portanto usou uma poção
mágica que causava força e, quando ingerida em exagero, podia
transformá-lo em minotauro.

Receita para «fazer»
um bom aluno

durante o combate, sirkazzio estava a perder. Então, usou a poção em exagero e transformou-se em minotauro.
Quando enfrentou casio, bateu contra a parede e esta começou
a desmoronar-se.
as pessoas que assistiam assustaram-se e fugiram. uma rocha
estava quase a bater na filha do imperador, mas casio, salvou-a e o
minotauro cai-lhe em cima.
a filha do imperador ficou muito triste, mas passados alguns
segundos casio levantou-se com sirkazzio em cima e ficou toda a
gente contente.
depois disto, sirkazzio foi preso e casio casou com a filha do
imperador e viveram felizes para sempre.
GuilhErmE GomEs, 114/16, 6b

ingredientes:
- um professor simpático
- 24 alunos
- 16 livros
- q.b. material de escrita
- 900 gramas de inteligência
- q.b. pozinhos de diversão
- 150 gramas de dedicação
Preparação:
despeja-se o professor simpático na sala de aula juntamente como os 24 alunos. Em seguida, distribuem-se os livros pelos
alunos e começa-se a aula. Para os alunos não ficarem saturados acrescentam-se os pozinhos de diversão. Pode-se triturar o
material de escrita com a inteligência e por fim decora-se com
dedicação.
JoaNa rodriGuEs 76/14; TiaGo mayor 525/16; João sENdim 296/16;
rúbEN iNês 231/14 – Turma 8º b (aula dE aPoio a PorTuGuês)
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Os impossíveis

e

ra uma vez uma família de super-heróis chamados “os impossíveis”.
as pessoas da cidade já não queriam a sua ajuda. Por
isso, eles tiveram que se integrar na sociedade, como as
pessoas normais.
Na família, todos tinham os seus poderes: o filho dominava o
fogo; o pai, a superforça; a mãe, a velocidade; a filha, a invisibilidade. Quanto ao bebé, não se conheciam os poderes.
Entretanto, o pai recebeu um telefonema de uma agência secreta:
— Precisamos de si, senhor impossível, para destruir um robô.
— Eu aceito — disse o pai.
— amanhã vamos para o méxico — disse a senhora desconhecida.
— Qual é o seu nome? — perguntou o pai.
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— Natacha. vemo-nos amanhã, senhor impossível — afirmou
Natacha.
Pouco depois de chegarem, destruíram o robô. Entretanto, chegou o baltazar que sempre tinha gostado do senhor impossível. mas
como o senhor impossível o desprezara, ele quis destruí-lo.
o senhor impossível caiu de uma cascata e baltazar pensou que
ele tinha morrido. No entanto, a mulher tinha ido salvá-lo e os filhos
tinham ido com ela e conseguiram escapar. No dia seguinte, porém,
o baltazar quis vingar-se. Por isso, foi capturá-los.
contudo, aconteceu uma coisa inesperada: o bebé conseguiu
salvar toda a família.
vendo o que se passara, os cidadãos da cidade quiseram de
volta os seus heróis e os impossíveis voltaram a ação.
laNa buGariN, 339/16, 6b
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Lendárias Clash Royal

e

ra uma vez treze lendárias: o lavahound, o dragão infernal,
o mago de Gelo, o cemitério, o mineiro, o Troco, o sparky, o
mago Elétrico, a Princesa, o lenhador, a bruxa sombria, a bandida e o mega cavaleiro.
vou-vos contar a história de cada uma delas.
vamos começar pelo lavahound. Este lendário era um lobo que
vivia num vulcão. certo dia, o vulcão entrou em erupção e o lavahound ganhou asas e ficou coberto de fogo. as mães começaram a ter
bebés que se chamavam lavapupils. Estes foram chamados para lendárias da arena Quatro.
o dragão infernal era um lendário que não conseguia cuspir fogo.
Quando estava na batalha, encontrou a Torre inferno que o atacou
com fogo, fazendo-o bater com a cabeça no chão. ficou com um galo
enorme e teve que começar a usar um capacete. como o proibiram
de combater, foi pedir ajuda ao mago. Este fez-lhe um feitiço que o
fez ficar mais forte. Então, foi chamado outra vez para as arenas onde
passou a ser uma carta lendária. Quando encontrou a Torre inferno,
destruiu-a.
agora vou contar a história do mago de Gelo: existiam três irmãos
magos. um deles estava a combater na arena do Pico congelado. com
um ataque da bruxa foi parar à água e, em vez de ter morrido, ficou

com poderes de gelo e passou a ser lendário.
Passemos agora à história do cemitério: este lendário foi criado
pela bruxa que gostava muito dos esqueletos e, por isso, os libertava
sempre e eles morriam. Então, fez uma poção para fazer um cemitério, o qual passou a ser uma carta lendária.
com a criação destas cartas lendárias foi inventado o jogo clash
royal.
GoNçalo GomEs 162/16, 6b

Íris e Pedro

c

erto dia, numa casa de madeira no meio da floresta, estava
uma rapariga muito bonita chamada íris.
Era uma fada que, num confronto com uma bruxa, perdera o controlo dos poderes e caíra no chão. a bruxa aproveitou
a sua queda e enfeitiçou-a. o feitiço era muito cruel. a bruxa disse as
palavras mágicas e, a partir desse momento, ela ficou sem nenhum
dos seus poderes de fada.
Passaram-se anos e íris continuou a sua vida esquecendo-se do
feitiço que lhe fora lançado. Numa tarde de verão, foi ao lago perto
de sua casa nadar e, quando lá chegou, estava um rapaz que ela
achou muito bonito. chamava-se Pedro e, quando a viu, logo quis
falar com ela.
íris e Pedro, ao longo do tempo, ficaram mais próximos e não se
queriam afastar um do outro. Quando ele contou à íris a sua história e
o que sentia por ela, íris fez o mesmo, mas quando chegou à última
parte, pediu a Pedro que não deixasse de ser seu amigo. depois de
lhe ter contado tudo, Pedro disse-lhe que não se importava com o
que lhe tinha acontecido e pediu a sua mão. íris não pôde dizer que
não, pois o que sentia era muito forte.
E assim viveram juntos e felizes para sempre.
lEoNor valENTE, 1/16, 6b
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Pilão uma vez,
pilão para sempre
Nesta escola entrei,
E a minha turma conheci,
Passaram assim dois anos
Foram os melhores que eu vivi
Desculpem dizer isto
Mas o tempo está a acabar
Não gosto de despedidas,
Mas a hora do adeus está a chegar.

O ladrão de
bolachas

u

m dia uma senhora teve de ficar à espera num aeroporto
porque tinha algumas horas de atraso. foi a uma das lojas
à procura de um livro e comprou também um saquinho de
bolachas. depois sentou-se a ler.
apesar de estar envolvida na sua leitura, apercebeu-se que o homem que estava sentado ao seu lado, atrevido até mais não, tinha tirado uma ou duas bolachas do saquinho que estava pousado entre os
dois. mas, para evitar uma cena lastimável, decidiu fazer vista grossa .

Adorei o tempo que estive convosco
Sairei desta escola com a cabeça erguida,
Quando passar os portões
saberei que a minha alma “pilónica” nunca estará perdida.
As lágrimas a escorrer pelo rosto
Abraços e palavras amigas
Camaradagem e ensinamentos
São coisas nunca mais esquecidas.
Nesta escola muito vivi
Ensinamentos foram transmitidos
Coisas que nunca vou esquecer
Pois na minha cabeça eles não estão perdidos.
Quando estava triste
Os amigos contavam piadas
Logo a seguir erguia-me
E desatava às gargalhadas
Acabei este poema
Com um grande amor no coração,
E com três palavras bem definidas
“salvé ao pilão”.
luís dElGado 569/15 7.ºa

Entretanto, enquanto a senhora continuava a ler, comia bolachas
e vigiava as partidas dos aviões, o “ladrão de bolachas” ia devorando
o conteúdo do saco. mas, à medida que o tempo passava, ela ficava
cada vez mais irritada e pensava: “se eu não fosse como sou, pregava-lhe uma bofetada”. cada vez que ela pegava numa bolacha, o
homem desavergonhado servia-se também! Quando sobrava apenas
uma bolacha, ela interrogou-se sobre qual seria a reação dele.
com um ar satisfeito e um pequeno sorriso algo nervoso, ele
pegou na última bolacha e partiu-a ao meio. E, enquanto comia uma
metade, ofereceu-lhe a outra. Tirando-lha da mão, a senhora pensou:
“Não acredito! Este homem é mesmo atrevido e mal-educado. Nem
sequer agradece!”
Não se lembrava de alguma vez ter ficado tão enfurecida! Por
isso, quando o seu voo foi anunciado, suspirou de alívio. Juntou os
seus pertences e pôs-se a caminho do avião sem sequer olhar para
o ingrato ladrão.
Já a bordo e confortavelmente instalada foi procurar o livro que
estava quase a acabar de ler. foi então que, ao remexer no saco,
ficou boquiaberta. as suas bolachas continuavam ali, debaixo dos
seus olhos espantados. “as minhas bolachas estão aqui! Então, as
outras eram dele e aceitou partilhá-las!”.
Tarde demais para pedir desculpa. muito triste e arrependida,
compreendeu então que a mal-educada, ingrata e a “ladra de bolachas “ tinha sido ela.
luís dElGado 569/15 7.ºa
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MEMÓRIAS
O 5º dia

a

cordei e fui lavar a cara. a minha irmã já estava na cozinha a tomar o seu pequeno-almoço. vesti-me, penteei o cabelo, calcei umas sapatilhas, desci as escadas
e entrei pela porta da cozinha. o meu pai já estava a
trabalhar por isso seria a minha mãe a levar-me à escola.
— Prontas?
Eu e a minha irmã acenámos com a cabeça, pegámos nas
nossas mochilas e entrámos no carro. a viagem demorou cerca
de 15 minutos e eu e a minha irmã aproveitámos para conversar.
assim que chegámos, separámo-nos e cada uma foi para a sua
aula.
como já era habitual, estava a chover e não pudemos sair
durante o intervalo do almoço. Em vez de irmos brincar para o
recreio, ficávamos na sala, entretidas com vários jogos.
foi, depois do almoço, no quinto dia do primeiro ano, num
país estrangeiro, que aconteceu uma coisa de que eu nunca me
irei esquecer. a meio da aula de matemática, todos os alunos
começaram a fechar os livros. Não percebi porquê, mas também
fechei o meu. logo a seguir, uma luz vermelha começou a piscar
por cima da porta. a professora desligou as luzes e colocou um
pedaço de cartão sobre a porta. de repente, a voz de um homem
ecoou na coluna que existia sobre a entrada da sala. Não percebi
nada do que o homem disse, pois não falava inglês, mas todos os
meus colegas se levantaram e se sentaram encostados à parede.
Eu segui-os. uma luz cobriu o corredor de vermelho. Estavam
todos muito calados, até mesmo a professora. Eu estava cheia
de medo e com mais medo fiquei ainda quando ouvi passos no
corredor. a sala estava escura como o carvão, as janelas fechadas
e um cartão sobre a porta, que tapava a pouca luz que podia entrar. apenas se conseguia ver um pequeno risco de luz vermelha
vindo do corredor.
— hei! — gritou um homem enquanto batia na porta da nossa
sala.
com este gesto, o cartão que estava sobre a porta caiu. Nesse
momento eu quase gritei! a imagem de um homem vestido com
um traje militar e uma arma batia à porta.
Passado pouco tempo, o homem foi-se embora e outra voz
se fez ouvir nas colunas. a professora acendeu a luz e todos se
levantaram. o dia continuou normalmente e só mesmo quando
chegou a hora de me ir embora, eu tive coragem de perguntar
o que se tinha passado. a minha amiga espanhola respondeu:
— foi uma simulação terrorista.
Quando cheguei a casa, contei ao meu pai e à minha mãe e
fui logo para a cama. Não saía do meu pensamento tudo o que
tinha acontecido.

Um sonho
fora do comum

u

m certo dia, a uma certa hora, estava eu a ler o meu livro
do Harry Potter, na página cento e quinze, quando uma forte energia, com um brilho azul incandescente, puxou o meu
corpo para dentro do livro. comecei a gritar desesperado,
agarrei-me à almofada, à cama e a tudo o que conseguia alcançar.
Tentei esconder-me debaixo do livro mas não resultou. senti algo
atrás de mim, estava a ser puxado dos dois lados! de repente, o livro
fechou-se e fiquei sem ver nada. Estava a ser raptado! Estaria cego
por culpa da luz incandescente?
ouvi um barulho da porta de um carro a abrir, tentei tirar o que
parecia um saco da minha cabeça mas estava colado, era impossível
ser retirado. o motor tinha deixado de ser ouvido. Teríamos parado?
senti um calor escaldante, que se instalava nas ruas, estava a ser
transportado por duas pessoas. o que será que eles queriam? Porque
é que me escolheram a mim?
retiraram o saco da minha cabeça. vi que eram cientistas, pois
usavam batas até aos pés, cabelos curtos e alguns usavam óculos.
Também o ambiente onde se encontravam denunciava a sua profissão: era um local pintado de branco com algumas riscas de diversas
cores, estantes cheias de goblés e provetas. ao fundo, era possível
observar um pequeno homem, concentrado num balão de fundo raso
com uma substância multicolor e com um brilho ofuscante.
o laboratório estava escuro. o homenzinho pequeno começou a
caminhar até mim com aquele líquido que iluminava a sala. deram-me o líquido à boca e comecei a alucinar. vi aranhas, a minha maior
fobia, senti uma almofada e uma sensação estranha e vi uma tela
completamente preta.
afinal, estava na minha cama a ler o livro do Harry Potter. Tinha
adormecido e tido um sonho fora do comum.
8º b
rafaEl fradE 537/14

8º b
maTildE PiNa 70/17
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A partir do estudo do texto jornalístico, os alunos do 8º ano turma A elaboraram notícias fictícias e
entrevistas que fizeram a diversos elementos do Instituto dos Pupilos do Exército.

Cientista constrói
máquina do tempo e
regressa ao passado

n

a passada quinta-feira, dia 13 de outubro de 2008, Gonçalo visionarium, um cientista português da universidade
de lisboa, conseguiu conquistar o mundo com a sua nova
invenção,a visionariumtime.
após várias tentativas falhadas de viajar no tempo, o
jovem cientista conseguiu ultrapassar a barreira do tempo: regressar
ao passado e viajar até ao futuro. foi ”uma viagem perigosa, mas
com muita adrenalina à mistura”.
após ter sido testada, foi apresentada esta nova invenção à comunidade científica. a cerimónia teve lugar na Praça do comércio,
em lisboa. Estiveram presentes o sr. Presidente da república e numerosas personalidades vindas dos quatro cantos do mundo, como a
família real inglesa. No final, foi proferido um discurso pelo viajante
do tempo, no qual agradeceu o apoio dado pela sua família, amigos e
outras entidades que investiram e acreditaram no seu projeto.
a máquina visionariumtime estará em exposição no museu do
futuro, a partir do próximo mês.
EuGéNia KoTENsKo, Nº 206/16 - 8º a

Navio fantasma
assombra Portugal

u

m navio de origem desconhecida tem rondado a costa
portuguesa, nos últimos tempos, provocando distúrbios.
Na passada segunda-feira, dia 15 de outubro, esta embarcação lançou vários foguetes de artifício, na costa algarvia,
mais propriamente, em monte Gordo. Este ato repetiu-se
no dia seguinte na costa alentejana.
as autoridades portuguesas já estão à procura de pistas sobre a
identidade do proprietário deste navio. muitos portugueses têm ajudado a polícia marítima portuguesa com fotografias e vídeos. Pensase que este barco , semelhante a um iate, mas mais pequeno, terá
vindo de Espanha.
rodriGo rodriGuEs, Nº 444/17 - 8º a
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Uma invenção de
outros tempos

n

a passada semana, foi apresentada uma máquina do
tempo por um cientista português, o professor Jorge
fernandes, no museu da Tecnologia em lisboa.
durante a sessão de apresentação, o cientista revelou o nome da sua promissora invenção, o visionarium.
acrescentou ainda que, por enquanto, o seu engenho tinha um raio
temporal de quatrocentos anos. Por outras palavras, podia-se apenas viajar até 2417 ou até 1617.
Para poder levantar voo, a sua máquina precisava de uma pista
de um quilómetro, uma vez que só conseguia saltar para o futuro
quando atingia velocidade de mach 5.0, uma velocidade cinco vezes
superior à velocidade do som. Era também necessário carregá-la
com quinhentas estrelas anãs, o material mais denso do universo.
Porém, o jovem cientista explicou ainda que para poder viajar
no tempo, tínhamos de obedecer a determinadas regras como não
podermos visitar os nossos “eus do passado ou do futuro”, pois
poderíamos abrir uma fenda temporal ou ainda ter o cuidado de
não provocar mudanças no passado, nos momentos históricos mais
importantes.
muitas empresas mostraram o seu interesse neste novo engenho. ainda falta definir que pessoas poderão viajar no tempo. Todavia, já se sabe que apenas um número reduzido poderá fazê-lo,
pois “apenas alguns seres humanos terão as capacidades físicas e
psicológicas necessárias”.
GabriEl simõEs Nº 204/15- 8º a
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Entrevista ao diretor do Instituto

f

igura emblemática do instituto dos Pupilos do Exército, o coronel
João augusto de miranda soares, nesta entrevista, fala-nos da
sua experiência enquanto diretor.

Bruna e maria – Porque escolheu a carreira militar?
coronel João augusto miranda - Penso que os meus pais tiveram um pouco de influência na minha escolha. o meu pai e o meu
avô eram militares e o meu bisavô, de certa forma, também o era.
Não era bem militar, mas era parecido. Por isso, cresci neste meio,
que sempre me fascinou. acabei por seguir esta via.
Bruna e maria – como se sentiu ao saber que ia receber o posto
de coronel?
coronel – a maneira como encaramos esta promoção é algo que muda
de geração para geração. Na minha geração, ser promovido a coronel é
visto como algo de natural. daí ter encarado a situação com tranquilidade.
Bruna e maria – como é que é estar à frente do instituto dos
Pupilos do Exército (iPE)?
coronel – é uma tarefa mais difícil pelo facto de ser exercida em
um sistema complexo. Tem dias bons e outros maus, como em tudo
na vida. No entanto, é motivador e enriquecedor em termos profissionais e humanos.
Bruna e maria – Gosta de ser diretor do iPE?
coronel – Gosto! há dias que custa um bocado, mas gosto de ser
diretor dos Pupilos.
Bruna e maria – recorda algum episódio em especial do início da
sua carreira militar que o tenha marcado?
coronel – Por vezes, nestas alturas, há incidentes que nos marcam quer pela positiva, quer pela negativa. lembro-me de um que foi
bastante traumático. Estava eu no meu segundo ano, quando houve
um incidente em que morreu um camarada meu e outro ficou gravemente ferido. Talvez não seja uma coisa boa para recordar, mas aquilo
ficou na minha memória de tal forma que ainda hoje me lembro
deste episódio. Porém, recordo-me de momentos muito bons que
vivi no início da minha carreira militar. o meu primeiro ano foi muito
diferente do vosso 1º ano nos Pupilos, mas provavelmente há de
haver muitas semelhanças. houve e haverá sempre bons e maus
momentos, mas os bons prevalecem.
Bruna e maria – se pudesse voltar atrás no tempo, escolheria a
carreira militar? E escolheria também ser diretor do iPE?
coronel – sim, escolhia.
Bruna e maria – onde vai buscar inspiração para os discursos que
faz para os alunos?
coronel – bom, como é que hei de explicar… Quando eu tinha a
vossa idade, travei algumas batalhas com a língua portuguesa. Tinha
algumas dificuldades, mas sempre gostei de falar com os meus amigos. Nessa altura, quando via alguém a fazer um discurso, era algo que
me marcava. é uma aprendizagem que se faz ao longo da vida. é o
resultado daquilo que lemos, dos amigos que temos, das pessoas com
quem convivemos e das pessoas que nos rodeiam na nossa vida profissional. é com base nesta experiência que recolhemos as nossas ideias
e que nos inspiramos. vocês também hão de seguir este percurso.
Bruna e maria – se pudesse, o senhor coronel teria sido aluno
dos Pupilos?
coronel – Tinha. Não tinha problema nenhum em ser aluno dos

coroNEl João auGusTo dE miraNda soarEs
Pupilos, mas não gosto de entrar por aí. considero que as coisas têm
que estar perfeitamente separadas. respeito muito aquilo que vocês
são. apesar de não ter passado pela mesma experiência que a vossa,
valorizo e percebo aquilo que vocês passaram. como vocês sabem, o
meu pai era antigo aluno, mas isso é um território que é vosso no qual
eu não quero entrar.
Bruna e maria – sente-se orgulhoso pelo trabalho que fez e teve
até aqui?
coronel – há coisas de que me orgulho, outras nem por isso. sou
um homem como outro qualquer. Tomo decisões boas e decisões menos boas. Procuro agir sempre em consciência. Não me arrependo das
decisões que tomei. orgulho-me daquilo que faço, sem dúvida.
Bruna e maria – se tivesse sido ex-aluno, acha que tomaria conta
do iPE de maneira diferente?
coronel – é possível que sim. Quem é ex-aluno consegue reparar
em coisas pelas quais eu nunca passei. sentirão a mesma coisa, se um
dia mais tarde forem diretoras de uma empresa e apenas para lá tiverem entrado na parte final da vossa carreira. desempenhariam o mesmo papel que eu, ou seja, conseguiriam dirigir este estabelecimento,
mas há determinadas coisas que temos mais dificuldade em perceber.
Por isso é que precisamos um sargento-mor nas nossas unidades para
dizer ao diretor “veja lá que ele é assim, mas eu também já passei
por aquilo”. a casa ganha muito em ter antigos alunos. Por exemplo,
estar aqui o senhor tenente-coronel magro acaba por ser uma maisvalia para o instituto, porque ele consegue falar com os alunos de
outra maneira, sensibilizar a direção para alguns problemas que talvez
nós, pessoas de fora, não entendamos; o que facilita a comunicação
convosco e permite percebermos melhor o vosso lado porque eu não
entrei aqui com 10 anos. isto faz toda a diferença.
maria olivEira 1211/14 E bruNa marQuEs 1505/14 – 8º a
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Ser Aluno Graduado

e

studante do instituto dos Pupilos do Exército, no 11º ano do
curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipamentos informáticos, rodrigo andrade, aluno 210/16, abraçou o desafio
e aceitou com responsabilidade o cargo de aluno Graduado,
para o ano letivo 2017/2018. ciente das honrosas atribuições que lhe
foram conferidas, para além dos seus deveres como aluno do instituto
Pupilos do Exército (iPE), assumiu o compromisso de honra do aluno
Graduado. muitas serão, certamente, as adversidades, mas também
muitas serão as amizades que permanecerão.
gonçalo andrade (ga) – Porque decidiste ir para o iPe?
rodrigo andrade (ra) – decidi ir para o iPE porque o meu sonho
é ser militar, mais propriamente, oficial da marinha. No iPE, consigo
adquirir as aptidões físicas e comportamentais para alcançar os meus
objetivos bem como perceber como a vida militar funciona. Gostava
de, no futuro, fazer algo pelo meu país. desde muito pequeno, é o
meu objetivo.
ga – gostas de estudar no iPe?
ra – sim, porque considero o iPE uma escola de excelência. Prepara-nos para a vida, para o futuro com sucesso. Ensina-nos a sermos
cidadãos dignos, responsáveis e respeitadores do próximo.
ga - como foi a tua adaptação no iPe?
ra – Quando entrei no iPE, senti muitas diferenças, porque sair
de uma escola pública para uma escola militar não é fácil. Na escola
pública, não há tantas regras: não há formaturas onde não nos podemos mexer; o que pode ser muito incomodativo. Existem superiores
a quem temos de obedecer, alunos e militares. os horários são piores porque acordamos muito cedo e acabamos as aulas muito tarde.
Porém, como tudo se supera, com paciência e dignidade, consegui
adaptar-me às mudanças e ver que tudo tem uma razão de ser.
ga – o que sentiste quando foste convidado para frequentar
a escola de graduados?
ra – senti um grande orgulho, porque depois de todo o esforço
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que fiz ao longo do ano passado, percebo que tudo valeu a pena e
muitos poderiam ter ocupado o meu lugar, mas eu fui o escolhido.
sinto que o meu empenho e dedicação foram reconhecidos.
ga- Que tarefas tem um aluno graduado?
ra – ser aluno Graduado não é fácil, pois temos muitas responsabilidades. as tarefas ou funções são muitas. as mais importantes são
ensinar aos mais novos as regras e normas de conduta do instituto,
ensinar a marchar e todos os movimentos militares, ajudá-los a integrar-se e adaptar-se ao iPE.
ga- estás a gostar de ser aluno graduado?
ra – sim. apesar de todas as responsabilidades, ser aluno Graduado também me dá algumas “regalias”. Gosto de comandar o pelotão. é uma sensação diferente estar à frente de um pelotão e poder
contribuir para a formação dos novos alunos e para um ambiente de
trabalho e de cooperação.
ga-escolheste ou foi-te concedido o pelotão que tens de comandar?
ra – Não escolhi. o pelotão que eu tenho de comandar foi-me
concedido pelos militares do corpo de alunos. fiquei responsável
pelo pelotão do 5º a. como todos os alunos deste pelotão são novos alunos, sei que vou ter muito mais responsabilidades, mas estou
disposto a tentar. Estou certo de que vou conseguir desempenhar as
minhas funções com sucesso, sendo sempre um exemplo a seguir
pelos novos alunos, em todas as minhas ações.
ga - em algum momento pensaste em desistir de ser aluno
graduado?
ra – Não, porque, apesar das responsabilidades e das dificuldades que passamos, principalmente na gestão do tempo e em determinadas situações pontuais, com o passar dos dias, habituamo-nos.
Tudo se torna mais fácil e começamos a gostar mais de o ser.
ga- Já pensaste em ser aluno comandante de Batalhão?
ra- Não, porque ser comandante de batalhão implica muito mais
responsabilidades do que ser graduado. Nunca seria escolhido por ser
um aluno com pouca antiguidade no iPE. o comandante de batalhão
é a pessoa com o cargo de maior importância no iPE. Para ocupar
esse cargo, deve ser escolhido um aluno mais velho, com experiência
e que seja respeitado por todos.
ga- Queres seguir a vida militar?
ra- sim. Quando terminar o 12º ano no iPE, pretendo candidatar-me à Escola Naval ou à academia militar. sempre fez parte dos meus
objetivos a carreira militar.
desde a sua fundação, o instituto dos Pupilos do Exército proporciona aos alunos uma experiência ímpar na sua formação, ao promover o seu desempenho como corresponsáveis pelo enquadramento e
formação dos alunos mais novos, no papel de aluno graduado, com
atribuição de funções e das inerentes responsabilidades, através da
cadeia de comando. é um caso isolado no panorama do ensino em
Portugal, que se tem afirmado ao longo de sucessivas gerações como
uma componente fundamental e preciosa para a preparação de futuro homens como cidadãos úteis à Pátria.
GoNçalo aNdradE Nº 1040/16 - 8º a
lEaNdro PalmEirão Nº 341 / 14 – 8º a
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Distúrbios
alimentares

d

istúrbios alimentares é um conceito utilizado para designar
quaisquer alterações nos padrões alimentares de um indivíduo. Estes são considerados doenças gravemente prejudiciais para a saúde.
os distúrbios alimentares são causados principalmente por depressões, ansiedade, baixa autoestima, distúrbios emocionais, sentimento de culpa ou simplesmente devido a questões hormonais.
Todas estas causas estão relacionadas com as condições de saúde
psicológica, social, cultural, biológica e genética.
os parentes diretos de indivíduos com certos tipos de distúrbios
alimentares têm mais hipóteses de os desenvolverem do que os outros indivíduos. é exemplo disso a anorexia (11 vezes mais) e a bulimia (4 vezes mais).
de acordo com pesquisas feitas, cerca de um por cento da população mundial, ou seja, cerca de 70 milhões de pessoas sofrem
distúrbios alimentares. Estas perturbações são mais frequentes nos
indivíduos do sexo feminino entre os 12 e 25 anos de idade.
Embora sejam mais frequentes em raparigas, não quer dizer que
os rapazes também não possam ser detentores dos mesmos. Pelo
contrário, a taxa de indivíduos do sexo masculino com distúrbios alimentares tem vindo a aumentar.
Estas perturbações podem parecer inofensivos, mas não o são.
Por isso, devem ser tratadas o mais rapidamente possível, pois se não
o forem, podem levar o indivíduo à morte.

Solidariedade

a

solidariedade é um dos valores mais importantes, um dos
valores humanos por excelência, que consiste em ajudar,
colaborar e cooperar com os outros para conseguir um objetivo. Todas as pessoas necessitam de apoio num dado
momento, por isso, é muito importante que todos aprendamos o valor
da solidariedade, tão necessária na construção de um mundo melhor.
Por vezes, precisamos de ajudar os que necessitam mesmo que
não tenhamos obrigação de o fazer. Para nós, torna-se um gesto gratuito que nos dá satisfação e contribui positivamente para o nosso enriquecimento pessoal. Permite dar sentido às nossas ações, ajuda-nos a
tomar decisões e a resolver problemas que surgem.
a solidariedade favorece a criação de vínculos de confiança entre
as pessoas que, quando ainda somos pequenos, se tornam na principal
fonte de valores. o comportamento dos pais serve de paradigma para a
aprendizagem dos filhos. Estes tendem a reproduzir os valores dos pais.
é no Natal que esta palavra adquire uma grande projeção. a todo
o momento ouvimos solicitações, apelos, pedidos, desejos, manifestações de intenções solidárias, entre outros. Quantos jantares não são organizados a favor dos mais necessitados, quantas associações não trabalham para arranjar brinquedos, alimentos e roupa para oferecer, etc.
E é nesta altura que devemos ensinar as nossas crianças que existem
outras pessoas não tão afortunadas, para mais facilmente poderem
valorizar o esforço dos seus pais quando investem na sua formação,
educação, saúde, alimentação, etc.
ser solidário é partilhar, perceber as diferenças, acreditar que é
possível mudar o que está errado, ser maior e pensar também com o
coração, dizer não ao egoísmo em que se vive, dizer não à miséria e à
injustiça social, por vezes dar afeto e fazer companhia aos que vivem
na solidão.
ao sermos amigos, podemos ajudar a mudar o mundo, não esperando nada em troca.
“Ser Solidário é partilhar o que se é, o que se sabe e o que
se tem.”
coordonnées
GoNçalo Paulo, 154/13, 11ºa2

hENriQuE simõEs, Nº 216/13- 9º b
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Há fogo na floresta!

e

ra uma vez, um senhor chamado vítor que era lenhador
e tinha dois filhos que se chamavam henrique e sofia.
Todos os dias, ele e os seus filhos iam trabalhar para a floresta, apanhar lenha. o vítor gostava muito do que fazia e
a família era muito rica.
certo dia, sofia e henrique foram com o seu pai para a mata,
para o ajudar. mal chegaram, aproveitaram para molhar os pés
no ribeiro, brincar com as pinhas e perseguir as borboletas. de
repente, começaram a sentir um cheiro estranho. viram-se rodeados de fumo e chamas. Não conseguiam fugir, estavam presos no fogo!
felizmente, os bombeiros, que estavam na vila, aperceberam-se do fogo e acudiram rapidamente, com os seus carros e
mangueiras. o bombeiro Paulo, que era muito corajoso e forte,
arriscou a sua própria vida para salvar o lenhador e os seus filhos.
No meio da aflição, o pai conseguiu levar os seus filhos até
ao ribeiro, onde se protegeram do calor e das chamas. o bombeiro Paulo acalmou-os e trouxe-os até à ambulância, onde receberam tratamentos.
Paulo, o lenhador e os seus filhos nunca esquecerão esse dia.
ficaram amigos para sempre!
TErEsa saNTos

Anorexia

a

anorexia é um distúrbio alimentar que afeta muitas pessoas no mundo inteiro.Quando era mais novo e ouvia
falar em anorexia, pensava que era o nome dado às pessoas demasiado magras, hoje entendo que é muito mais
do que isso.

anorexia é um distúrbio alimentar tido por pessoas com pouco
peso que fazem dietas rigorosas, praticam demasiado exercício físico e até tomam alguns medicamentos para não engordarem. Em
casos muito graves, as pessoas depois de comerem tomam laxantes
e provocam o vómito.
Ninguém sabe o que provoca esta doença. as causas podem ser
genéticas, culturais entre outras.
o tratamento passa pela pessoa ganhar peso, que deve ser adequado à sua altura. mas antes da pessoa ganhar peso, tem de se
tentar perceber as causas do problema que, na maior parte das
vezes, são do foro psicológico.
a depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, entre outros problemas podem estar na origem desta patologia. há pessoas que
caem nesta doença uma vez, outras que passam a vida a cair e a
levantar-se desta situação. Nos casos mais críticos, as pessoas acabam mesmo por falecer devido à fraqueza.
rENaTo maTEus, Nº 145/13 – 9ºa
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As Diversas Aceções do Termo Gestão

c

omeço por definir gestão, uma área das ciências humanas que
se dedica à administração de empresas e de instituições com
o objetivo de fazer com que alcancem as suas metas de forma
eficaz, eficiente e efetiva. Esta abrange várias áreas: gestão
financeira, gestão comercial, etc…
a gestão depende da administração dos recursos disponíveis na
organização. Esses recursos podem ser materiais, financeiros, humanos,
tecnológicos ou de informação.
a função do gestor é tirar o melhor aproveitamento das tecnologias, das estruturas, do capital, das empresas, entre outros, para alcançar os objetivos da organização a curto, médio ou longo prazo.
Para alcançar as metas propostas a gestão baseia-se em 4 pontos:
o planeamento, a organização, a liderança e o controle.
a maior preocupação de um gestor é inovar e preocupar-se em
defender os objetivos da empresa ou da organização.
a estrutura administrativa de uma organização é formada pelos
sistemas financeiros, comerciais, sociais, tecnológicos, etc. a gestão não
depende apenas de conhecimentos e de técnicas de organização, mas
de conhecimentos económicos, de contabilidade, de direito, etc.
a evolução da sociedade tem promovido o surgimento de novas
técnicas de gestão que procuram adequar as organizações aos novos
tempos.
a gestão estratégica é uma das técnicas usadas atualmente que
promove um trabalho constante de diagnóstico das oportunidades,
ameaças e inovações da empresa.
Esta técnica estratégica baseia-se num planeamento organizado e
racional que pretende alcançar melhores resultados e angariar oportunidades com foco no futuro para o mercado.

outra técnica de gestão utilizada atualmente é a gestão participativa. Em vez de adotar o autoritarismo de uma pessoa responsável
(gestor) e ser rígida, a gestão participativa pretende que as pessoas se
envolvam na empresa procurando que sejam elas mesmas a tomar as
decisões mais acertadas para a empresa, mas sempre com responsabilidade.
Por último, o papel da gestão financeira é controlar da forma mais
eficaz possível a concessão de crédito, o planeamento e controle, análise de investimentos e a obtenção de recursos para financiar operações
e atividades da empresa.
PEdro marTiNs 116/17
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Textos sobre o amor
Por vezes, só se encontra o verdadeiro significado do amor
quando estamos longe da pessoa que realmente amamos e quando
sabemos que faremos sempre tudo para vê-la feliz. o amor é um
sentimento universal: é de todos e para todos.
iNês cosTa, 175/17, 10a

o

amor é um sentimento fundamental nas nossas vidas, uma
vez que é através dele que conquistamos a felicidade. sem
o amor ninguém é completamente feliz.
Em alguns casos, o amor começa quando duas pessoas
se apaixonam. mas também existem outros tipos de relação afetiva,
como o amor materno, o amor familiar, o amor entre amigos.
o amor acaba quando as pessoas não reconhecem a verdadeira
natureza deste sentimento. a frustração amorosa conduz, por vezes,
ao suicídio ou ao homicídio. No entanto, quando é autêntico, o amor
traz-nos conforto, harmonia, mesmo que às vezes pareça ser contraditório. creio que muitas pessoas não sabem exatamente o que é amar.
Podemos conquistar uma pessoa através de trocas de olhares,
palavras doces, e, claro, depois de a conhecermos melhor. Primeiro,
vem o namoro que pode ou não acabar em matrimónio. muitos vivem
felizes para sempre, sem mágoa ou rancor.
Às vezes, chegamos a perder a cabeça ao pensarmos na pessoa
amada, porque ela não demonstra não valoriza esse sentimento que
nutrimos. amar sem ser amado é uma autêntica catástrofe pessoal!
há quem fique desanimado, quando perde a pessoa amada. Pode
mesmo entrar em depressão, não se interessar por mais nada e já não
desejar viver. Por isso, o amor é vital para todos nós.
concluindo: devemos amar e valorizar, sobretudo, a nossa família,
depois os nossos amigos, namorado ou namorada e principalmente
amarmo-nos a nós mesmos, pois amar é respeitar a vida.
GoNçalo marTiNs, 291/17, 10a

o

amor é algo inexplicável. algo sentido e não ditado
ou imposto. algo único.
o amor não passa de uma experiência a que todo
o ser humano tem direito. mas é também uma verdadeira
incógnita. Nunca se conhecem as vantagens e as desvantagens que
podemos vir a ter no nosso primeiro contacto com o amor.
as consequências do amor podem ser múltiplas. a experiência amorosa tanto pode ser o momento mais feliz e apaixonante
da nossa vida como também uma verdadeira desilusão.
mas quando se está mesmo apaixonado, faz-se de tudo para
que a relação dure e seja baseada na lealdade, na confiança e,
acima de tudo, no amor.
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h

oje em dia, o amor não existe. as relações são frias, duras
e não têm significado. o amor a que me refiro, ou seja o
amor verdadeiro, só existe naqueles que nos deram o ser
e nos fizeram ser a pessoa que somos hoje: os nossos pais.
outro é o amor que cresce em nós e nos faz mudar, o amor por
alguém em relação a quem nos sentimos atraídos e apaixonados.
Este é bem mais difícil!
Já não há quem ame a sério! Já não há respeito, as relações não
dão fruto! será que sabemos mesmo o que é uma relação?
a relação é algo difícil, porque é complexo viver uma vida partilhada com alguém em quem temos de depositar a nossa confiança
(a nossa vida), de quem temos de saber cuidar, a quem temos de
respeitar e de quem temos de esperar ser respeitados, com quem temos de saber viver sem magoar, fazer sorrir sem ter de chorar. amar
é aprender e ensinar a entregar-se, é dar a vida sem morrer.
Por isso é que o amor é raro como a chuva no deserto!
João saNTos, 182/16, 10a

o

amor é um sentimento muito complexo. aliás, é uma mistura
de sentimentos, desde a ansiedade até à euforia. é também
muito complicado. Tanto nos deixa superfelizes como pode fazer desabar o nosso mundo por completo quando pensamos
que a nossa “cara-metade” está de mal connosco.
Todos nós temos a imagem de um amor definido e perfeito. o problema é que, muitas vezes, até encontrarmos essa pessoa, nos sentimos
perdidos e misturamos ou inventamos sentimentos que não existem. o
amor é como uma história, mas daquelas de suspense, pois nunca se
sabe o que virá a seguir nem se pode dar nada como garantido.
se o amor fosse realmente uma narrativa, estaria dividida em
muitas partes e a melhor de todas seria o início, a forma como as pessoas se conhecem, se relacionam, admitem a sua paixão uma pela
outra, sempre de forma envergonhada e com algum receio.
é isto o amor: uma história com muito mistério de que nunca se
pode ao certo prever o final. mas, claro, todos alimentam a esperança
de que acabe em plena felicidade.
Não é possível definir o amor. Este sentimento tão profundo vive-se ao lado da pessoa que amamos na alegria da partilha, embora
invadidos pelo receio. mas, no fundo, mesmo com este receio todo,
não há nada melhor do que o amor, do que viver o prazer de partilhar
a vida com a pessoa que amamos. Quando o amor é certo e verdadeiro não há nada nem ninguém que o supere!
Júlia hENriQuEs, 1513/14, 10a
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c

ada pessoa sente o amor à sua maneira, seja o amor de
irmão, de pais, avós ou até de namorados e amigos. o amor
não tem de ser reduzido ao sentimento existente entre os
elementos de um casal de namorados. amar, no fundo, é
gostar do “outro” e querer o bem-estar dele.
Nós não escolhemos as pessoas que amamos. acontece apaixonarmo-nos.
Também é verdade que quem vê caras não vê corações. o amor
não são só palavras, são atitudes. Que vale dizer que se gosta de
alguém se depois, nas ações concretas, não o demonstramos?
Quando estamos apaixonados por alguém, parece que só o bem
-estar da pessoa nos faz felizes, parece que o nosso único “foco” é
essa pessoa, que mais ninguém nos cativa, mais ninguém nos preenche. E quando algo corre mal, é como se o nosso mundo desabasse e
só ficamos bem quando tudo está de novo pelo melhor.
o amor também não tem de ser só entre pessoas de sexos diferentes. o amor heterossexual é apenas uma das formas como se
revela. há também o amor entre pessoas do mesmo sexo. Tanto a
heterossexualidade, como a bissexualidade e a homossexualidade
são condições que permitem o amor e, às vezes, até bem mais verdadeiro, leal e sincero.
o amor dá sentido à vida. o que seria de nós sem ele? é “só” o
sentimento mais nobre que existe!
mariaNa valério, 522/17, 10a

o

amor engloba várias emoções. é algo que nos faz sentir bem
connosco próprios e com o outro.
mas algumas pessoas pensam que o amor é como um
conto de fadas, algo fácil, sem obstáculos nem impedimentos graves. Não é assim, porque não é fácil suportar o feitio do outro,
nem uma relação amorosa encaixa perfeitamente em todas as áreas
da nossa vida.
antes de amarmos alguém temos de nos amar a nós próprios.
amar é sentir que se é feliz por dentro e que se é amado por esse
alguém tão especial.
o amor é algo real, algo que deve perdurar nos bons e nos maus
momentos, sem hesitações, sem dúvidas.
Ninguém consegue descrever o amor. é algo impossível de definir,
por ser tão inexplicável. Na verdade, só é possível senti-lo.
Quando amamos alguém, o melhor de nós vem ao de “cima”, que-

remos imenso agradar àquela pessoa, dar por ela tudo quanto somos.
o amor verdadeiro vai muito além do romantismo, muito além
de flores e chocolates. é preciso esforço e dedicação das duas partes
envolvidas.
o ser humano depende do amor, necessita do amor de outra pessoa para ser feliz. mas há quem pense que o amor é uma brincadeira
ou mesmo um conto de fadas. o amor pode dar-nos as melhores recordações, como nos pode dar as piores. depende das circunstâncias
em que o vivemos. Ninguém pode imaginar ou prever totalmente o
desfecho de uma relação amorosa.
Existem diversos tipos de classificação deste sentimento: o amor
platónico, o amor fraternal…
o amor só pode ser vivido em pleno quando estivermos preparados para aguentar as contrariedades da vida e prontos para partilhar
os nossos hábitos, as nossas coisas e, sobretudo, quem somos.
maTildE EsTEvEs, 174/17, 10a

o

amor é um sentimento muito forte que leva à atração pelo
outro. é através desta força poderosa que a vida é gerada
e os seres vivos se perpetuam em sucessão. o verdadeiro
amor é quando há reciprocidade no sentimento e há atração mútua.
se há amor, não deve haver traição, porque a relação começa a
deteriorar-se e os dois começam a afastar-se um do outro.
o que algumas as pessoas querem é ter uma experiência típica
de namoro de verão, isto é, um namoro como o verão, que é bom
mas acaba rápido. mas tal sentimento não é verdadeiro!
o amor é uma coisa profunda. Quem ama sofre se for vítima
de traição. Tal vivência pode ser muito dura! Por vezes, as pessoas
cometem homicídio ou suicídio por causa de experiências amorosas
frustradas.
o amor alegra-nos o dia e aumenta-nos a autoestima. o ser humano existe para estar acompanhado. viver sozinho, sem ninguém
que nos apoie, principalmente nos momentos mais difíceis, é uma
verdadeira tortura.
Em suma, o amor é uma coisa boa, que deve perdurar o maior
tempo possível, é um sentimento ótimo que idealmente nunca deverá acabar.
TiaGo fErNaNdEs, 314/16, 10a
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Ventos
de muito longe

senhora, como te amo!
Quando te vejo, perco-me no teu corpo,
Nos teus olhos de água, nos teus cabelos de seda
sem a tua simpatia, a tua simplicidade.
sem o teu amor,
a minha vida é um terror!
és o meu mundo, a minha alegria,
és o motivo do meu sorriso.
sem ti, eu morreria!
Quando estou contigo, vivo no paraíso!
sem o teu amor,
a minha vida é um terror!
Tu iluminas o meu coração,
sem ti fico sem chão.
és o meu mal e o meu bem.
o meu amor por ti vai do infinito para além!
sem o teu amor
a minha vida é um terror!
10º c
frEirE 137/17
aNdré casTro 209/17
dioGo GoNçalvEs 235/17

Rio Douro

ventos de longe que sinto!
se vistes meu amigo
Tragam-mo rápido!
ondas do rio douro
brilhantes como o ouro
lindas, vistas do miradouro
meu amor, morro de amor!

ventos do outro lado
se vistes o meu amado!
Tragam-mo rápido!
se vistes o meu amigo,
aquele por quem suspiro!
Tragam-mo rápido!
se vistes meu amado
aquele que daqui foi levado!
Tragam-mo rápido!
aquele por quem suspiro
Por quem a saudade tem aumentado!
Tragam-mo rápido!
se vistes o meu amado
Por quem tenho grande cuidado
Tragam-mo rápido!
10º b
coNsTaNça GoNçalvEs 1081/16
(GoNçalo foNsEca 272/12)
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Quando se acalmam
Parecem serenas almas
frias por fora mas cheias de vigor
meu amor, morro de amor!
Quando agitadas como um touro
reluzentes em seu esplendor!
igualam a paixão pelo meu amor
meu amor, morro de amor!
furiosas por fama
ansiando algum drama, como eu
Prisioneiras de quem amam!
meu amor, morro de amor!
10º b
Paulo maGuEiJo 171/17
maria laraNJEira 364/14
PEdro marTiNs 116/17
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ai, minha mãe, salvai-me da tristeza!
Trazei o meu amigo,
Que me salvará com certeza.
Que volte rapidamente,
Que a minha saudade é permanente!
ai, minha mãe, salvai-me da solidão!
Trazei o meu amado,
Que me salvará da escuridão.
Que volte rapidamente,
Que a minha saudade é permanente!
Que me salvará com certeza
desta angústia e tristeza,
com firmeza e grandeza!
Que volte rapidamente,
Que a minha saudade é permanente!

sempre que te vejo, fico deslumbrado.
como é possível tanta beleza numa só pessoa?
sempre que falo contigo, fico embaraçado
E peço a deus que tal não me atordoe!
é tão forte o meu amor,
Tão forte que nem sinto dor
Parece impossível alcançar-te
E apenas quero abraçar-te!
Gosto de te fixar o olhar.
Quero que percebas que preciso desabafar
desabafar sobre a vida que nem sempre corre bem
Passeemos um dia para os lados de belém!
10º c
mário mENdEs 227/15

10º c
dioGo rEbElo 151/12
rodriGo fErNaNdEs 416/12
NuNo alvEs 599/17

ajude, deus, o meu amigo
Que muito tem sofrido
E tormentas, por mim, tem passado!
ajude, deus, o meu amado
Que muito tem suportado
E tormentas, por mim, tem passado!
Que muito tem lutado
E montanhas desbravado
E tormentas, por mim, tem passado!
Que muito tem tentado
E montanhas conquistado
E tormentas, por mim, tem passado!
Que muito tem persistido
E montanhas ultrapassado,
E tormentas, por mim, tem passado!
Que muito tem resistido
sempre as montanhas perseguido
E tormentas, por mim, tem passado!
10º c
ricardo JEsus 215/17
fraNcisco alvEs 201/17

ai, meu deus, o meu amigo partiu
Para terras distantes e perigosas!
ajudai-me deus!
ai, meu deus, o meu amigo viajou
Para terras longínquas e maldosas!
ajudai-me deus!
Para terras distantes e perigosas
o meu amado partiu, estando eu desejosa
ajudai-me deus!
Para terras longínquas e maldosas
o meu amado partiu, estando eu chorosa
ajudai-me deus!
o meu amado partiu, estando eu desejosa
Que volte para a sua casa formosa!
ajudai-me deus!
o meu amado partiu, estando eu chorosa
Que volte para a sua casa amorosa!
ajudai-me deus!
10º c
marTim loPEs 190/16
mEsQuiTa 290/14
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Homem-Natureza:
uma relação sustentável?

d

a Natureza faz parte um conjunto de recursos naturais que
as pessoas consideram indispensáveis à sobrevivência e à
qualidade de vida.
Na relação homem-Natureza, consideram-se os aspetos em que a Natureza é importante para as atividades humanas, as
consequaências da sua exploração e as formas de a preservar.
a degradação ambiental inclui as ações de destruição, poluição e
esgotamento dos recursos naturais e ocorre à escala local, regional e
global.
os países desenvolvidos deram-se conta das consequências negativas da exploração e desperdício dos recursos naturais, facilitado
pela tecnologia, com o objetivo de manter o elevado consumo da
sociedade.
a degradação ambiental é mais intensa devido à expansão urbana e industrial.
Nos países em desenvolvimento, a extinção das espécies da flora
e da fauna pela desflorestação, a exploração descontrolada de recursos e a poluição por indústrias não sujeitas a restrições ambientais
constituem os maiores problemas.
a exploração dos recursos naturais tem acelerado a degradação
ambiental. dois dos principais fatores são o aumento acentuado da
população mundial e o aumento do consumo de bens e serviços.
Existem diversas formas de degradação ambiental: gases que
provocam o efeito de estufa e chuvas ácidas, resíduos sólidos, parte
dos quais poluem o solo e o subsolo, esgotos domésticos e industriais. Esta situação é habitual em países menos desenvolvidos onde
a preocupação com o ambiente é menor, onde não existem serviços
de recolha e tratamento dos resíduos perigosos e onde a destruição
da vegetação natural, a poluição dos rios, lagos e águas subterrâneas,
quando se utilizam produtos tóxicos, são acentuadas.
as energias fósseis são as fontes de energia mais utilizadas. destacam-se o carvão, o petróleo e o gás natural. o urânio também é
utilizado, mas apenas em países que têm centrais nucleares.
a constante procura de energia tem-na tornado mais escassa e
aumentado o seu custo.
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a energia hidráulica era a principal energia nos primeiros tempos
da revolução industrial, iniciada em meados do século xviii. com a
invenção da máquina a vapor, o carvão começa a ser cada vez mais
procurado pela indústria. antes disso, só era utilizado pelos pobres e
era desprezado devido ao fumo negro que produzia.
o carvão continua a ser uma energia muito importante, mas na
primeira metade do século xx foi sendo substituído pelo petróleo e
depois pelo gás natural, apesar ser a segunda energia mais utilizada.
as principais reservas de petróleo encontram-se localizadas em
poucos países e regiões, como o médio oriente, rússia, venezuela,
Nigéria, argélia e brasil.
com a invenção do motor de explosão, no final do século xix, e
o desenvolvimento das energias, o petróleo começa a sobrepor-se a
todas as outras energias colocando o carvão em segundo plano.
o estilo de vida atual é sustentado em grande parte pelo petróleo.
Para reduzir a dependência e a poluição os países diversificam o uso
das energias, usando o gás natural e as energias renováveis.
o petróleo é um grande poluidor ambiental, através dos derrames
ocorridos durante a exploração e transporte e através da produção de
gases com efeito de estufa.
apesar de ser usado como combustível, o petróleo também o é
como matéria-prima de uma enorme variedade de milhares de produtos, desde peças de roupa a medicamentos.
a tecnologia tem aumentado a eficácia da utilização dos recursos,
conseguindo-se retirar mais potência com a mesma quantidade de
energia, reduzir o desperdício e reutilizar e reciclar matérias. contudo,
o recente e rápido crescimento económico dos países emergentes
exige mais consumo de recursos e podem verificar-se a prazo dificuldades de fornecimento e preservação dos mesmos.

a aTividadE humaNa E a Poluição ambiENTal
Quase todas as atividades humanas geram resíduos que acabam
no ambiente. a imagem de que os resíduos são lixo está a mudar.
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Eles devem ser encarados como desperdícios. Parte dos resíduos podem perdurar na Natureza por séculos.
uma parte significativa dos resíduos vai parar aos oceanos. muitos países lançam neles os desperdícios químicos perigosos e até radioativos, afetando a flora e a fauna de que os seres humanos se
alimentam.
a dispersão da poluição atmosférica pelo planeta constitui uma
das maiores preocupações da população mundial a par da poluição
da água potável.
as principais fontes de poluição atmosférica são as indústrias termoelétricas e químicas, refinarias, metalúrgicas, industrias de celulose
e os transportes, além das combustões de lixo e floresta e das poeiras
resultantes da extração de recursos e da sua transformação industrial.
Exemplo: os gases conhecidos por cfc fazem diminuir a espessura
da camada de ozono da estratosfera, reduzindo a sua capacidade de
retenção e filtragem da radiação ultravioleta.
devido ao aumento da concentração dos gases poluentes, têm-se
estabelecido acordos internacionais no seio das Nações unidas para
a sua redução.

a urGêNcia da susTENTabilidadE
o aquecimento global também deverá estar relacionado com as
variações da atividade solar e vulcânica. No entanto, na opinião do
Painel intergovernamental para as mudanças climáticas, estabelecido pela oNu, existe forte evidência de que muito provavelmente a
maioria do aquecimento global se deve ao efeito de estufa provocado
pelas atividades humanas.
face ao panorama mundial da degradação ambiental, a comunidade internacional tem organizado conferências e debates para o
estabelecimento de políticas de sustentabilidade. a consciência de
que os problemas locais ultrapassam as fronteiras e comprometem a
própria sobrevivência da humanidade exige medidas concretas.
mesmo que a emissão de gases de estufa estabilize, alguns cenários de futuro referem que o aquecimento global poderá continuar
porque o mar retém o calor por muitos anos, prolongando o degelo.
a atual evolução da ciência e da tecnologia já contribuiu para diminuir o consumo de vários tipos de recursos e a poluição bem como
promover a invenção de produtos com menor impacto no ambiente.
a melhoria do nível de vida da população mais pobre também contribuiria para reduzir a pressão sobre áreas naturais a preservar.
a preservação do ambiente não tem de ser incompatível com o
progresso e com o lucro. Existem casos de sucesso de empresas que

aumentam os rendimentos depois de optarem por processos e produtos baseados na responsabilidade ambiental e social.
a consciência de que existem outros valores associados à Natureza e não apenas o valor económico de uso imediato é uma ideia
cada vez mais generalizada. constata-se que as atividades humanas
têm produzido consequências graves no ambiente, como a perda da
biodiversidade.
Em paralelo com as convenções internacionais, Portugal tem produzido legislação no domínio da proteção ambiental que classifica as
áreas protegidas em vários tipos.
a sociedade humana convive com a produção crescente de lixo,
proporcional ao seu grau de desenvolvimento.
os aterros sanitários são uma forma de reduzir os resíduos pois
regem-se por normas de segurança, reduzem a possibilidade de contaminação do ambiente e evitam a proliferação de animais que propagam doenças.
até há poucos anos, a palavra “lixo” era utilizada para designar
tudo aquilo que se considerava sem utilidade.
o chamado lixo pode ser reutilizado, reciclado ou valorizado. a
compostagem reduz o volume dos resíduos e
produz energia, por exemplo, o biogás (metano),
que é uma energia alternativa.
alguns resíduos podem ser integrados em
novos produtos ou incinerados em altos-fornos,
produzindo energia calorífica e elétrica. No entanto, a inceneração pode libertar toxinas para a
atmosfera e deixa como resíduos as cinzas que
podem conter metais pesados.
a energia é um dos pilares sobre os quais
assenta a sociedade.
a instabilidade política gerada em torno do
controlo das energias fósseis e a previsão da sua
escassez, além dos impactos ambientais têm forçado ao desenvolvimento do uso das energias
renováveis e alternativas às tradicionais.
Para conter as consequências do aquecimento global, a oNu tem proposto diversas conferências e acordos internacionais. o Protocolo de
Quioto é um tratado que inclui medidas rígidas para a redução de
emissões dos gases com efeito de estufa. Este acordo inclui a ajuda
tecnológica e financeira dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento para implementar processos mais sustentáveis.
as energias renováveis estão disponíveis em maior ou menor
quantidade, em todos os lugares do planeta e são muito diversificadas e pouco poluentes. Pode obter-se delas energia térmica, mecânica e elétrica, diretamente ou por transformação.
as energias renováveis constituem boas alternativas às tradicionais. No entanto, ainda existem limitações à sua difusão, como o custo elevado do investimento e a fraca intensidade de energia produzida de alguns sistemas em comparação com as energias tradicionais.
Existem vários cenários para o futuro. dependerá em grande parte
da sociedade global decidir qual ou quais os que pode evitar ou que
pretende atingir. se a resposta for lenta ou insuficiente, a própria sobrevivência da humanidade estará ameaçada.
Trabalho da disciPliNa dE árEa dE iNTEGração, rEalizado Por:
dioGo Paulo 279/11; PEdro forNasiEr 164/13;
david cardiGa 165/13; rui briTEs 30/14;
PEdro Jubilado 22/16; rui PiNho 148/16.
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Entrevistas imaginárias
a heterónimos de Fernando Pessoa
entrevista a ricardo reis

entrevista a alBerto caeiro

e – Entrevistador
r – ricardo reis
e : ora bem, estamos aqui hoje presentes, perante uma das personalidades de fernando Pessoa, o sr. ricardo reis.
r: Peço desculpa, sr. Entrevistador, mas tenho de fazer esta correção. dr. ricardo reis, certo?
e : como preferir, dr. ricardo, será que é assim que o posso tratar?
r: sem problema algum. mas diga-me, como se irá desenvolver
esta entrevista?
e : sim senhor, tem toda a razão. vamos então começar a nossa
entrevista. como já pude reparar o sr. é médico e estudou num colégio de Jesuítas. mas vamos começar pelo início. Nasceu no Porto em
1887, mas consta que se exilou para o brasil por motivos políticos.
r: bem, o sr. Entrevistador conhece muito bem a minha vida!
e : muito obrigado dr. ricardo. bem sei que o sr. tem um estilo de
vida muito peculiar.
r: Pois bem. Eu acho que devemos deixar a vida fluir como se
fosse um rio, só temos de nos deixar levar pela sua corrente porque
se bem sei vamos todos dar ao mesmo destino.
e : bem, o sr. tem razão. mas também possui uma filosofia de
vida bem definida, corrija-me se estiver errado, o “carpe diem” que
traduzido do latim significa aproveita o instante presente.
r: Eu gosto de desfrutar o momento tal como ele o é e não sentir
arrependimento algum nele. Por isso coloco tudo nos mínimos.
e : o que quer dizer com a expressão “coloco tudo nos mínimos”?
r: como disse, é uma expressão que para mim tem um grande
significado. Eu namoro, mas não amo como o infinito. Não acho que a
vida seja para sofrer, porque para isso já nos serve o fechar dos olhos
para sempre.
e : Esqueci-me de algo bastante importante. Não o descrevi fisicamente. Para o nosso público poder conhecê-lo melhor já que não
o podemos ver:
magro de altura mediana e moreno.
r: muito obrigado, descreveu-me na perfeição.
e : diga-me, quais os temas dos seus poemas?
r: baseio-me muito no meu estilo de vida por isso trato de temas
como o epicurismo — a busca dos prazeres moderados, a fuga à dor,
ataraxia; estoicismo — aceitação calma e serena da ordem das coisas
e do destino; bem como a autodisciplina, abdicação, recusa de compromissos afetivos e sociais; crença nos deuses, louvor da civilização
grega, efemeridade da vida.
e : dr. ricardo, o senhor é certamente um grande poeta como posso constatar. sendo assim, os seus poemas têm um tom sentencioso,
de caráter moralista.
r: Pois bem, se o sr. o diz.
e : muito obrigado pelo seu tempo, fico-lhe grato.
r: o prazer foi meu, muito obrigado.

— boa noite, bem vindos a mais uma noite
com os poetas. hoje temos um convidado especial, nascido em 1889, na capital, sendo loiro,
de olhos azuis, a cara rapada e de estatura média.
uma salva de palmas para um dos heterónimos de
Pessoa e mestre dos mesmos inclusive do ortónimo,
o sr. alberto caeiro.
entrevistador: boa noite, mestre alberto caeiro,
como se sente neste exato momento?
mestre: ora é um orgulho maior o facto de
ser relembrado como um grande poeta; porém,
confesso-me triste pois há pouco assisti ao pôr do sol e fiquei preocupado porque a seguir não vou conseguir observar a Natureza.
entrevistador: Porque escolheu começar a escrever
poemas?
mestre: bom… como já sabe, fiquei órfão muito cedo
e também não tive a educação necessária, por isso,
senti-me em metamorfose e, para além de começar
a sentir tudo e todos pensei para mim: porque não
partilhá-los porque todos nós somos um só.
entrevistador: o que é, para si, pensar?
mestre: Pensar? fim da felicidade que nunca
houve. Eu vejo as coisas com os olhos e não com
a mente, não permito que nenhum pensamento
surja enquanto observo uma mera flor ou uma
árvore. Eu não penso, eu sinto. o meu rebanho é os meus sentimentos e
os meus sentimentos são todos sensações.
entrevistador: Porque é que o consideram mestre?
mestre: ora dizem sempre que sou inocente mas
eu realmente não tenho a dor de pensar, gosto de
viver a vida sem refletir muito nela.
entrevistador: acredita em deus?
mestre: Não acredito em deus porque nunca o vi
mas, se Ele é a natureza, então acredito nele. mas, se
deus é as árvores e as flores para que o vou chamar
pelo nome próprio? se ele me aparece como sendo a
natureza é porque ele quer que eu o conheça assim.
entrevistador: Pode explicar-nos estes versos de um
dos seus poemas, “sinto todo o meu corpo deitado na realidade, / sei a verdade e sou feliz.”
mestre: Esses dois versos traduzem a nossa entrevista,
não aprofundando muito. sinto a verdade quando estou
em comunhão com a natureza.
entrevistador: agradecemos imenso estes instantes
em que partilhou alguns aspetos da sua vida. até uma próxima oportunidade.

mariaNa baPTisTa 2/10 – 12º a1

iuri silva 543/10 - 12º a1
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Entrevista ao heterónimo de
Fernando Pessoa – Álvaro de Campos
stella - muito bom dia a todos! Teremos agora aqui presente um
convidado que tornará a vossa leda manhã num ‘’supremíssimo cansaço, íssimo, íssimo, íssimo…’’ apresento-vos álvaro de campos!
álvaro de campos – muito bom dia.
stella – Parece estar um pouco triste, pode explicar-nos o porquê
da sua tristeza, álvaro?
álvaro de campos – ultimamente
sinto que tenho andado afastado do meu
mestre, alberto caeiro, e isso entristeceme muito.
stella – lamento imenso, álvaro, espero que consiga voltar a ter o contacto
que uma vez teve com o seu mestre, mas
vamos ao que interessa. Gostaria que se
apresentasse ao público e nos facultasse
alguns dos seus dados biográficos.
álvaro de campos – como todos aqui
presentes sabem, chamo-me álvaro de
campos. Nasci no dia 15 de outubro de
1890 em Tavira, tive uma educação vulgar
no liceu, depois mudei-me para a Escócia
onde estudei engenharia mecânica e depois naval na universidade de Glasgow,
mas admito que sempre fui um mau estudante.
stella – háháháháhá. através da leitura de alguns dos seus poemas, pude
reparar que uma das temáticas mais predominantes é a infância, porquê?
álvaro de campos – a infância foi definitivamente a fase mais alegre da minha
vida. Escrevo sobre ela, pois sinto uma
imensa nostalgia do tempo passado que
infelizmente não pode ser recuperado.
saudades da inocência perdida e de não
me ter de preocupar com nada. os meus
tempos de menino, a sociedade em que
vivia, a felicidade que sentia não se comparam com a felicidade das crianças na atualidade em lisboa. Era tudo
diferente, parece que existia mais genuinidade e inocência no coração
das pessoas.
stella – infelizmente não tive o prazer de viver no seu tempo, mas
tenho a certeza de que os tempos são totalmente diferentes, no entanto gostaria de aproveitar e dizer que o seu poema ‘’opiário’’, é o poema
que, na minha opinião, demonstra o seu lado mais obscuro. Pode falar-nos do poema e de onde surgiu a ideia?
álvaro de campos – Escrevi o ‘’opiário’’ enquanto navegava pelo
canal do suez, em março de 1914 durante a minha viagem ao oriente.
admito que foi uma fase de decadentismo em minha vida. uma fase
de tédio, náuseas, cansaço, enfado e uma necessidade extrema de no-

vas sensações. Procurava um sentido para a vida e tentava escapar à
monotonia mas não conseguia.
stella – E o que é que nos pode dizer sobre a ‘’ode Triunfal’’, que
foi totalmente diferente de ‘’opiário’’? como fã, fiquei extremamente
impressionada com a grande mudança de temática.
álvaro de campos – háháháhá. digamos que foi a altura em que
desenvolvi uma grande paixão pelas máquinas e foi impossível não elogiar a civilização industrial e a técnica moderna nela
utilizada, no entanto existia o desgosto, a
poluição física e moral da vida moderna.
foi um poema marcado pela minha atração quase erótica pelas máquinas, mas
também pelo meu desejo de sentir tudo
de todas as formas possíveis. Todos os
cheiros, todos os desejos, todas as sensações, todos os sentimentos...
stella – desculpe interrompê-lo, mas
o programa já esta quase a acabar e acho
que tenho direito a mais uma questão e eu
gostaria imenso de saber mais relativamente à época da sua vida em que escreveu o
poema ‘’a Tabacaria’’, que é sem sombra de
dúvidas o meu poema favorito escrito por si.
álvaro de campos – Para ter noção do
quão profundo foi ‘’a Tabacaria’’, nem eu
como o escritor do poema consigo encontrar as palavras necessárias para explicar
essa época da minha vida e o sentimento
que transbordou ao tê-lo escrito. foi uma
altura da vida em que teria desistido absolutamente de tudo, deixava as coisas acontecerem ao seu ritmo e não fazia nada por
isso. sentia que o que tem de acontecer,
acontecerá de uma forma ou de outra, sendo tudo obra do destino e acreditando que
nada poderia fazer para mudar o mesmo.
sentia um vazio dentro de mim, incompreendido pelos outros, uma extrema dor em pensar e infelicidade por
ser lúcido, criava um enorme conflito entre mim e a realidade.
inúmeros sentimentos, apenas passíveis de ser traduzidos em poemas no momento em que as sensações e os desejos são sentidos...
stella – uau, vêm-me lágrimas aos olhos de tão profundas palavras. muito obrigada pela sua entrevista, álvaro de campos, espero que
de agora em diante apenas viva fases felizes na sua vida!
álvaro de campos – muito obrigado e igualmente para si!
stella – No próximo programa farei uma entrevista ao talentoso,
simples, único e mestre de todos alberto caeiro, fiquem atentos!
sTElavich dE olivEira carriNho, 233/15
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Entrevista a Fernando Pessoa:
— Para além de escrever em nome dos seus heterónimos, escrevia também em seu nome. Que temas aborda nos seus poemas
quando é “fernando Pessoa”?
— abordo principalmente a intelectualização das minhas emoções e o fingimento artístico. Escrevi também sobre a consciência
do absurdo da existência, do sofrimento proveniente pela dor de
pensar, da nostalgia da infância e tantos outros temas...
— E como é que é o seu estilo e a linguagem nos seus poemas?
— Essencialmente utilizo vocabulário simples, uso muita pontuação para exprimir o que sinto, os recursos expressivos mais frequentes nos meus poemas são as comparações, as metáforas, os
paralelismos, os oxímoros, entre outros, frases nominais, estrofes
curtas e versificação regular e tradicional.
— E termina aqui a entrevista, espero que tenha gostado tanto quanto eu e lembre-se que “tudo vale a pena quando a alma
não é pequena”. até uma próxima, fernando, resto de uma boa
semana!
— obrigado e igualmente!
Jéssica iNês, 12.ºb

f

ernando Pessoa, nasceu em lisboa, no dia 13 de junho (dia
de santo antónio) de 1888, e faleceu apenas com 47 anos
em lisboa a 30 de novembro de 1935. Grande parte da sua
juventude e adolescência foram passadas na áfrica do sul.
— antes de mais nada boa tarde! obrigada por ter arranjado
tempo na sua agenda para estar presente nesta entrevista. Gostava de saber porque é que a maior parte da sua juventude e
adolescência foi passada na áfrica do sul.
— o meu pai morreu com tuberculose, tinha eu apenas 5 anos
e o meu irmão faleceu um ano após a morte do meu pai. a minha
mãe e eu ficámos sozinhos e ela decidiu casar-se com o cônsul
de Portugal em durban e foi por isso que estive tantos anos na
áfrica do sul.
— Quantos livros publicou?
— Publiquei em vida apenas quatro obras, sendo estas: 35
sonnets, Antinous, English poems e Mensagem, todas as outras
obras foram publicadas depois de ter morrido.
— foi um dos melhores e mais versáteis poetas portugueses
do século xx. sabe a que se deve essa sua fama?
— Provavelmente, foi por ter criado personagens, mais conhecidas por heterónimos, para conseguir que a minha poesia fosse
mais rica, mas ao mesmo tempo diferente, criei esses heterónimos pois tinha vários temas que queria abordar nos meus poemas.
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Entrevista a Alberto Caeiro

e

ntrevistador: como surgiu este heterónimo?
a.c.: conta o próprio fernando Pessoa que se lembrou
“um dia de fazer uma partida a sá-carneiro — de inventar um
poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já me
não lembro como, em qualquer espécie de realidade. levei uns dias a
elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira — foi em 8 de março de 1914 — acerquei-me de uma cómoda
alta, e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo
sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. foi o dia triunfal
da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. abri com um título,
o Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de
alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de alberto caeiro”.
Quando fernando Pessoa escreve em nome de caeiro, diz que o faz
“por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que
iria escrever.”
entrevistador: sabemos que se intitula “Guardador de rebanhos”
que nos remete necessariamente para um poeta que se baseia e rege
por aquilo que o rodeia: a natureza. acha que o facto de ter vivido
grande parte da sua vida no campo o influenciou?
a.c.: claro que sim! desde pequeno que a natureza desperta em
mim grande curiosidade e fascínio. isso só foi possível devido ao facto
de conviver de perto com a mesma. assim que ganhei o gosto pela
escrita, só podia ser esta a minha fonte de inspiração.
entrevistador: ao longo dos seus poemas é percetível uma visão
do mundo ligeiramente diferente daquilo que é comum. Pode explicar o seu ponto de vista?
a.c.: sinceramente, nem sei o que penso do mundo. o mundo não foi feito para
que se pensasse nele, pensar o mundo
é desvalorizá-lo, temos apenas que o
sentir. até porque pensar incomoda, os
meus pensamentos são apenas as minhas
sensações e aquilo que adquiro delas.
entrevistador: E acredita em deus?
a.c.: Não acredito em deus porque nunca
o vi. obedeço-lhe apenas. obedeço vivendo
espontaneamente, como quem abre os olhos
e vê. E amando-o sem pensar n’Ele.

entrevistador: é feliz?
a.c.: sou feliz mas nem sempre quero ser feliz porque é preciso
ser infeliz para ser feliz. é preciso sentir-me infeliz para que saiba
quando estou feliz. Preciso de me sentir completo e ser completo é
viver aquém daquilo que as sensações nos oferecem.
entrevistador: como se sente quando escreve?
a.c.: fico contente por saber e compreender a natureza tal como
ela é e por poder servir-me dela como guia para todas as minhas
criações. “E se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia”… devem consultar a minha bibliografia!

ENTrEvisTa imaGiNada Por PErEira, 12.ºb,
com ExcErTos dE TExTos do maNual OutRAS ExPRESSõES 12.º
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Definição
de Gestão
1.ª definição:
Gestão vem do latim “gestĭo” e o seu o conceito refere-se
à ação e ao efeito de gerir ou de administrar um determinado
negócio. Gerir consiste em realizar diligências que conduzem ao
cumprimento do objetivo traçado, da realização de um negócio
ou de um desejo qualquer. administrar, por outro lado, consiste
em governar, dirigir, ordenar ou organizar.
deve-se mencionar que a gestão é uma tarefa que requer
esforço, alguns recursos, consciência e boa vontade para que se
possa terminar esta tarefa. utiliza-se a gestão para ajudar a resolver um problema específico, a concretizar um projeto.
a palavra gestão também é usada para se referir à direção
e à administração que se realiza numa organização, empresa ou
negócio.
a função de um gestor é tirar o melhor proveito das estruturas, das tecnologias, do capital e das pessoas, para alcançar as
metas da organização a curto, médio e a longo prazo. Para isso, o
conceito de gestão está baseado em quatro pilares: planeamento, organização, liderança e controle.

2.ª definição:
Gestão é uma área das ciências humanas que se dedica à administração de empresas e de outras instituições, visando alcançar os seus
objetivos de forma efetiva, eficaz e eficiente.
o conceito de gestão possui ligação direta com a administração dos
recursos disponíveis na organização. Esses recursos podem ser tanto
materiais e financeiros como humanos, tecnológicos ou de informação.
a função de um gestor é tirar o melhor proveito das estruturas,
das tecnologias, do capital e das pessoas para alcançar as metas da
organização a curto, a médio e a longo prazo.
Para isso, o conceito de gestão está baseado em quatro pilares:
planeamento, organização, liderança e controle.
salomé maTias 43/17 10ºb

A automatização da guerra

g

uerra: para alguns, uma imagem distante, mas assustadora, enquanto outros vivem mergulhados nela. a guerra moderna é um dos conceitos mais desonrosos que há. Quase
tudo é automatizado e profundamente destrutivo.
detesto quando os torpedos apontam para o inimigo, quando
um computador calcula a distância até um alvo e quando mísseis
perseguem aviões! Posso dizer que tenho saudades de quando uma
bateria de artilharia quase não tinha precisão, quando os céus eram
cobertos de fogo de antiaéreos a tentar acertar em aviões inimigos
que tinham motores a hélice e tripulantes assustados, de quando armas de fogo direto falhavam devido a não se saber a distância até
ao alvo, ou mesmo por baixa precisão das armas, quando os homens
tinham, normalmente, espingardas em vez de armas automáticas,
dos tanques enormes da alemanha que rasgavam pelo chão sempre
que rolavam para combate ou dos tanques soviéticos que avançavam
sem medo em quantidades enormes contra o inimigo ou da falta de
reconhecimento sobre a área em redor de uma posição.
Em resumo, a guerra moderna é como dois jogadores de xadrez
que sabem prever exatamente o que o oponente vai fazer e qual o
grau de eficácia e precisão dos seus ataques. Por ser demasiado destrutiva e desumana, não gosto da guerra moderna.
huGo fErrEira, 108/17, 10a
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A Influência
Pedagógica

s

ão as relações sociais nas quais se está envolvido que podem
explicar os modos de ser, de agir, de pensar, de relacionar-se, e
não o que se é a priori que explica os modos de relacionamento com os outros, afirma vygotsky. o indivíduo desenvolve-se
naquilo que ele é através daquilo que ele produz para os outros. Na sua
esfera particular, privada, os seres humanos retêm a função da interação social (vygotsky,1981).
a influência é um processo constante numa relação entre professor
e alunos. a ação do professor influencia o desempenho dos alunos nos
diversos domínios. deve desenvolver neles valores de respeito, conhecimento, autonomia, responsabilidade, cooperação e coesão, o empenho e superação favorecendo a criação integral dos alunos. Entende-se o quanto o professor pode interagir e intervir no desenvolvimento
dos seus alunos, no entanto precisa de adotar uma postura ética para
passar a projetar esses mesmos valores para os seus alunos, apoderando-se deles transformando a realidade em que vivem, desenvolvendo
aspetos afetivos e cognitivos que estão dependentes de estímulos do
meio interno e externo.
o grande desafio do ensino passa por criar e manter a alegria e
motivação em todos os alunos, mas principalmente conservá-las enquanto professores facilitando a transferência destes sentimentos aos
alunos.
remetendo à analise crítica de montaigne, os pedagogos não se
podem limitar a falar apenas por eles, mas deverão também escutar
os seus aprendizes, acrescenta também a necessidade de dar-lhes a
oportunidade de saborearem as coisas, escolhê-las e distingui-las por
si próprios (...) abrindo-lhes o caminho umas vezes, outras deixando-os
abri-lo por si só. afirma que sócrates e arcesilau faziam com que falassem primeiro os seus discipulos e falavam eles depois. (montaigne,
Ensaios, livro i cap.xxv).
Pacheco J., questiona criticamente “que rigor e que exigência existem num modelo educacional no qual alunos do século xxi são «ensinados» por professores do século xx, que recorrem a práticas oriundas
do século xix?” afirmando que rigor e exigência existirão em escolas
onde se dê a todos condições de acesso, e a cada um, condições de
sucesso. o mestre em Educação relembra que escolas são pessoas, as
pessoas dos professores são os valores que comandam as suas vidas, e
o que eles são fora das escolas são dentro da escola. um professor não
ensina aquilo que diz, um professor transmite aquilo que é. (Pacheco
J. 2017)
o professor deverá redefinir e aperfeiçoar-se nas questões éticas e
profissionais uma vez que as sociedades encontram-se em constante
mudança. a educação efetua o que a sociedade determina, uma vez
que nela forja um certo ideal do homem, do que deve ser este, tanto
do ponto de vista intelectual como físico e moral.
segundo aristóteles uma vez que o fim da cidade é único, (...) será
necessariamente só uma e a mesma a educação de todos, e que o cuidar dela será comum e não privado... deverá considerar-se que nenhum
dos cidadãos se pertence a si só, mas todos eles à cidade, pois que
cada um deles é sua parte (...) o cuidado de cada parte terá de regular-

-se naturalmente pelo cuidado do todo. (aristoteles, Política livro viii).
os educadores são trabalhadores culturais (Giroux, 1992) uma vez
que o currículo é o resultado de uma política cultural (...) as teorias
educativas são ideologias que têm uma relação íntima com o poder,
e a aprendizagem deve visar a transformação da sociedade. o professor deve desempenhar um papel de intelectual transformador da
sociedade.
Platão considera que o “inspetor” da juventude deverá ter um olhar
bem penetrante e exercer extrema vigilância sobre a educação das
crianças, e corrigir as suas naturezas, dirigindo-as sempre segundo o
bem que as leis prescrevem (Platão, As Leis, livro vii). a escola passa a
ser uma espécie de aparelho de exame ininterrupto, que acompanha
ao longo de todo o trajeto a operação do ensino (foucault m., 2003).
Gran’maison (1976) conclui que a escola deve recriar a sua base
humana e social. é preciso uma pedagogia social que assente num
princípio fundamental: uma pedagogia de autodesenvolvimento do estudante não pode fazer-se sem uma intervenção de uma base social
coerente, dinâmica em conformidade com uma cultura, uma economia e uma política de autodesenvolvimento social. uma pedagogia
tem êxito quando se torna uma práxis social de autodesenvolvimento,
quando deixa a lógica instrumental por uma lógica social do desenvolvimento de todos.
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Desafios para a Biblioteca
escolar do século XXI

i

«[…] um dos mal-entendidos que dominam a noção
de biblioteca é o facto de se pensar que se vai à biblioteca pedir um livro cujo título se conhece. […] mas
a principal função da biblioteca, pelo menos a função
da biblioteca da minha casa ou a de qualquer amigo
que possamos ir visitar, é de descobrir livros de cuja
existência não se suspeitava e que, todavia, se revelam
extremamente importantes para nós»
umberto eco, A Biblioteca, difel (p.28-29)

números constrangimentos e desafios se colocam à escola e
à biblioteca escolar (bE) do século xxi, dos quais destacamos
o ritmo acelerado a que as mudanças se processam a nível
sociológico, económico e tecnológico obrigando a uma atualização e flexibilidade/adaptabilidade contínuas dos seus recursos
humanos. Gostaríamos de relembrar as ideias do sociólogo Edgar
morin (2002) quando este defende que a essência da educação
do futuro deve consistir na preparação dos cidadãos para saberem
46 | Querer é Poder | Novembro 2017

sintetizar, organizar, hierarquizar e relacionar os saberes dispersos
e compartimentados atualmente nas diferentes disciplinas parcelares para que estes consigam produzir um todo harmonioso e
contextualizado:
é necessário desenvolver a aptidão natural da inteligência humana para situar todas as suas informações num
contexto e num conjunto. é necessário ensinar os métodos
que permitem apreender as relações mútuas e influências
recíprocas entre partes e todo num mundo complexo.
(morin, 2002:17)
ora, estas ideias parecem-nos conter uma das funções essenciais da bE ao formar os seus utilizadores no âmbito da literacia
e pesquisa da informação transformando esta última em conhecimento. igualmente Todd (2002) defende que a bE deve passar de
um espaço de informação que inclui as coleções, as tecnologias e
onde se localiza e pesquisa informação para um autêntico espaço de

escritos

conhecimento que se situa num outro patamar. assim, na bE os utilizadores pesquisam e usam a informação apropriando-se da mesma e construindo assim o conhecimento, sendo essenciais ações de
literacia da informação e transformando-se num local de trabalho
colaborativo e de aprendizagem ativa. Temos plena consciência do
papel fulcral da bE no processo de ensino e aprendizagem e nas
mudanças necessárias na educação atual e futura que preparem
os alunos a serem autónomos e com as competências necessárias
que lhes permitam enfrentar um mundo em contínua mudança e
saibam «aprender a aprender» ao longo da vida.
a bE do século xxi deverá ser híbrida a nível dos recursos que
compõem a sua coleção e onde facilmente poderemos aceder ao
livro, em formato de papel ou digital assim como a outros suportes
de informação (filmes, vídeos, hiperligações para os mais variados
tipos de documentos e páginas eletrónicas) de modo organizado. é
também essencial que o livro e a informação a que se aceda através da bE apoiem o currículo, mas também permitam satisfazer os
interesses pessoais e de lazer da comunidade educativa:
[…] se a biblioteca é, como pretende borges, um modelo do universo, tentemos transformá-la num universo à
medida do homem e, volto a recordar, à medida do homem
quer também dizer alegre […] isto é, uma biblioteca onde
nos apeteça ir, e que se vá transformando gradualmente
numa grande máquina de tempos livres […]
(Eco, 1987: 44,45)
a bE deve ter diferentes zonas/espaços que permitam o desenvolvimento das competências do aluno autónomo, pesquisador,
criativo e empenhado no trabalho colaborativo. aí o aluno deve poder estudar e pesquisar, realizar projetos de grupo e de produção
dos media, efetuar leitura informal, ver filmes ou documentários,
jogar, expor os seus trabalhos, e haver também área de ensino e
a área administrativa, tal como se pressupõe nas Diretrizes da IFLA
para a biblioteca escolar, no cap. 4 (2016:39).
Em suma, a bE do século xxi deverá realizar integralmente as
diretrizes e a missão pressupostos no «manifesto da biblioteca Escolar» da responsabilidade da ifla/uNEsco:
a biblioteca escolar proporciona informação e ideias
fundamentais para sermos bem-sucedidos na sociedade
atual, baseada na informação e no conhecimento. a biblioteca escolar desenvolve nos estudantes competências para
a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, permitindo-lhes tornarem-se cidadãos responsáveis.
(p.69)
Na mesma linha de pensamento, temos o documento do ministério da Educação, atualmente em discussão pública, com coordenação de Guilherme d’oliveira martins intitulado «Perfil dos alunos
para o século xxi». Este pressupõe uma série de competências que
os alunos deverão ter adquirido no final da escolaridade obrigatória
valorizando a cidadania global, uma visão humanista e a vontade
de aprender sempre:

aprender ao longo da vida. aquele que reconhece o valor
da educação estuda sempre e quer sempre aprender mais.
(martins, 2017: 8)
Parece-nos igualmente, ainda que implicitamente, a bE ou uma
biblioteca pública apresentam-se naturalmente como importantes
locais propiciadores dessa aprendizagem contínua e ao longo da
vida de cada um na construção da sua identidade, cidadania ativa,
saberes e valores.
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Profª aNa crisTiNa TavarEs

a melhor educação é a que se desenvolve como construtora de postura no mundo. hoje mais do que nunca a
escola deve preparar para o imprevisto, o novo, a complexidade e, sobretudo, desenvolver em cada indivíduo a
vontade, a capacidade e o conhecimento que lhe permitirá
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O Teorema das Quatro Cores

n

uma livraria pode-se observar um conjunto alargado de
livros para colorir que têm como principal função serem
anti-stress.
as imagens são, por norma, elaboradas e os efeitos
criados são bonitos.
de seguida apresenta-se um exemplo de uma página de um desses livros:

Naturalmente que regiões separadas por uma linha, seja ela curva ou não, têm cores diferentes.
mesmo neste contexto consegue identificar-se uma questão com
interesse matemático: qual o número míNimo de cores necessárias
para pintar esta imagem de modo que regiões adjacentes sejam coloridas com cores diferentes?
a resposta é surpreendentemente: apenas 4 cores.
convidam-se os leitores a realizarem este teste com imagens à
vossa escolha.
Este valor, 4 cores, foi conjeturado em 1852 por francis Guthrie.
No entanto, demorou mais de um século para ser demonstrado. alguns dos mais proeminentes matemáticos da altura tentaram, sem
sucesso, demonstrar este resultado. só em 1976 Kenneth appel e
Wolfgang haken apresentaram uma demonstração cabal. contaram,
no entanto, com um terceiro elemento, imprescindível para o sucesso
da demonstração. Esse elemento era um ibm 360. os primeiros computadores deste modelo tinham a impressionante capacidade, para a
época, claro, de 32 kbytes.
Esta demonstração levantou, no entanto, muitas dúvidas no seio
da comunidade matemática. a demonstração apresentada por appel
e haken não levantava dúvidas e tecnicamente estava correta. os
matemáticos poderiam percorrer toda a demonstração sem encontrar
falhas e incongruências. o mesmo não se podia dizer da parte relativa
ao computador. o código utilizado, e que percorreu exaustivamente
milhares de cenários, agrupando-os depois em conjuntos segundo as
suas semelhanças, não era fácil de se verificar.
sucessivas revisões que culminaram na última versão apresentada em 2005 melhoraram substancialmente a parte informática asso48 | Querer é Poder | Novembro 2017

ciada à demonstração. Esta melhoria consistiu, sobretudo, em que o
programa pudesse correr em diferentes softwares de modo a conseguir-se uma dupla verificação dos seus resultados.
é surpreendente como um resultado de enunciação e
compreensão tão simples se tenha tornado tão difícil e complexo
de demonstrar. mas este não é o facto mais relevante para este
resultado matemático. Este teorema foi o primeiro cuja demonstração
só foi possível com recurso a um computador.
um teorema matemático só é válido e aceite se admitir uma
demonstração correta e inequívoca, recorrendo a processos e métodos analíticos e baseados em procedimentos lógico-dedutivos. uma
demonstração consiste numa sequência de passos, ou etapas, articulados entre si por regras e propriedades matemáticas.
a generalidade das demonstrações de teoremas matemáticos resulta muitas vezes da colaboração e do trabalho conjunto de vários
matemáticos, por vezes de áreas distintas, podendo desenrolar-se por
vários anos.
a demonstração do teorema das quatro cores foi registando avanços e retrocessos entre a data da sua apresentação e 1976. No entanto, a utilização do computador tornou-se imprescindível para a sua
conclusão.
Naturalmente que se coloca a seguinte questão: esta demonstração é válida? deveremos aceitar uma demonstração que recorre a
um computador?
a matemática é uma disciplina que privilegia o raciocínio e é
imprescindível ter uma certa intuição, inteligência e persistência para
resolver os seus exercícios e desafios. uma demonstração em que
teve de se recorrer a um instrumento que permita uma análise exaustiva de um número muito grande de casos poderá ser considerada…
«pobre». aliás, o processo de demonstração do teorema continuou a
ser desenvolvido após 1976, e sempre com o objetivo de se encontrar
uma forma de provar o resultado usando apenas métodos estritamente analíticos (neste caso dir-se-á «humanos»…).
o nosso imaginário desenvolveu, ao longo do século xx e durante
este século, uma fixação sobre um mundo dominado/influenciado
por máquinas. Robots, supercomputadores, modelos humanoides estão presentes em obras literárias, filmes, documentários.
arthur c. clarke foi um visionário e a sua vasta obra é uma referência para a literatura de ficção científica. o primeiro volume da série
de livros odisseia no Espaço, 2001 – Odisseia no Espaço, foi adaptado,
em 1968, para o cinema por stanley Kubrick.
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HAL 9000 era o computador central da nave, representado normalmente por uma luz vermelha, e que possuía a capacidade de
falar, controlava todos os comandos da nave e detetava e manipulava
as emoções humanas dos tripulantes. com a capacidade de tomar
decisões, baseadas na lógica e na inteligência, acabou por ganhar
vontade própria e matar quase toda a tripulação da nave.
Em 1996 Gary Kasparov, um dos melhores jogadores de xadrez de
sempre, defrontou um supercomputador, Deep Blue, num encontro
com 6 partidas. o resultado foi favorável a Kasparov, 4 – 2. Deep Blue
ganhou a primeira partida, obrigando Kasparov a rever a sua estratégia e a aplicar-se a fundo para conseguir superar o seu «adversário».
Em 1997 disputou-se um segundo encontro de 6 partidas e desta
vez Deep Blue, com melhorias significativas no seu software e nos
seus 256 processadores, ganhou o encontro a Gary Kasparov por 3½
- 2½. com uma capacidade de analisar milhões de possibilidades,
posições e movimentos de peças de cada vez, a «força bruta» que
caracterizou a atuação do computador superiorizou-se às melhores
capacidades do jogador humano.
Nestes exemplos, um ficcional e outro real, pode-se assistir a uma
evolução notável da capacidade das máquinas em desempenharem
funções que dantes só se consideravam acessíveis ao cérebro humano. os diferentes assistentes de voz (alexa, da amazon, siri, da apple,
cortana, da microsoft ou o assistente, do Google) dão visibilidade a
esta evolução. a inteligência artificial tem dado passos gigantescos
no sentido de, um dia, as máquinas pensarem como seres humanos,
tomando decisões e revelando sentimentos e sensações. Esperemos
que nessa altura elas tenham melhor feitio que o hal 9000…
No mesmo sentido da análise anterior, outro campo onde se tem
registado uma evolução muito significativa é o da tradução automática. é normal hoje em dia utilizar-se tradutores automáticos para páginas web, palavras, frases ou pequenos textos.
Escrevi uma pequena frase num tradutor automático. Este foi o
resultado:

Neste preciso momento eu devia ter sido detido e presente a
tribunal por um crime contra a literatura. de tudo o que já fizeram a
shakespeare, este terá sido um dos crimes mais hediondos. ironia à
parte, um tradutor automático poderá traduzir, com um nível de correção aceitável, um manual de instruções ou um diálogo constituído
por frases curtas e diretas. mas algum dia conseguirá traduzir poesia?
alguma vez conseguirá não assassinar shakespeare? ou fernando
Pessoa, se se tentar traduzir para inglês? conseguirá um tradutor automático detetar ironia, tristeza, mágoa, fúria, desolação, espanto,…
paixão ou amor?
regressando à matemática, permitam-me um exemplo curioso
sobre o funcionamento do cérebro humano.
henri Poincaré foi um dos mais proeminentes matemáticos franceses e mundiais dos séculos xix e xx. No início da sua carreia interessou-se pelas formas automórficas, ou funções fuchsianas. o processo
de estudo e demonstração de determinados resultados associados
a estas funções não se estava a revelar nada fácil e, com o passar
dos meses, Poincaré pouco ou nada avançara. Tendo interrompido o
seu trabalho para ir alguns dias de férias, Poincaré recorda com bastante precisão o momento, ia entrar para um autocarro, em que lhe

ocorreu uma forma de ultrapassar as dificuldades com que se tinha
deparado e mentalmente deve ter dito algo parecido com «Eureka».
interrompeu as férias, regressou ao trabalho e conseguiu finalizar a
tão desejada demonstração.
será, provavelmente, este o momento mais desejado pelos matemáticos que estudam o teorema das 4 cores: uma ideia inovadora,
pouco convencional, uma abordagem diferente mas que permitirá
alcançar o almejado resultado.
E o cérebro tem conseguido isto, ao longo dos tempos. sendo
uma das criações mais complexas e fascinantes do universo, o cérebro humano é ainda um mistério para nós. símbolo da inteligência,
é muito mais do que isso. Todas as nossas emoções, contradições,
ambivalências que nos caracterizam encontram-se nas múltiplas capacidades deste órgão fenomenal.
conseguirá uma máquina ter estas mesmas capacidades no futuro, mais ou menos próximo? E quererá a humanidade que as máquinas coNsiGam atingir este nível de desenvolvimento?
Nesta linha de pensamento está sam harris. filósofo e neurocientista, harris é bastante cético e pessimista relativamente ao futuro da
humanidade com o desenvolvimento da inteligência artificial (ia).
harris defende que a humanidade não está preparada para criar supercomputadores que, inevitavelmente, a irão ultrapassar, tendo em
conta a progressão exponencial que se prevê para o desenvolvimento
da ia. Já se prevê que a ia versão 2.0 (ou seja ia desenvolvida já
unicamente por computadores) se relacione com a espécie humana
tal como os humanos se relacionam com as outras espécies animais,
cuja inteligência não se compara à nossa. Tal tese também é defendida pelo astrofísico e divulgador científico Neil deGrasse Taylor. Taylor
traça um paralelo com uma eventual civilização alienígena que, tendo
a capacidade de viajar pelo universo, não veria interesse em comunicar com a espécie humana, supostamente muito menos inteligente, pois a linguagem seria um obstáculo quase intransponível. seria
como uma criança portuguesa de 6 anos tentar compreender a Teoria
Gravitacional de Nordström… em finlandês.
E mais uma vez os nossos cérebros conduzem-nos, ironicamente, a
um paradoxo. Num mundo em que se tenta que as máquinas ganhem
intuição e desenvolvam perceções e sentimentos próprios dos humanos,
os próprios humanos são cada vez mais maquinais, mais frios. as formas
mais comuns, hoje em dia, de mostrar apreço por algo feito ou escrito
por alguém é um redutor e frio like e que a nova ordem económica que
domina o mundo imponha que nós passemos mais tempo ao computador, e com computadores, do que com seres humanos.
E neste aspeto as máquinas já nos estão efetivamente a dominar.
TiaGo ribEiro
Novembro 2017 | Querer é Poder | 49

escritos

«Professor, onde
é a sua aula?»
Triste e desolado,
era um dia mau.
olhei em redor,
e encontrei, na maior,
uma equação do 2.º grau.
comecei por dizer:
«Não quero!».
desviei o olhar,
E ouvi segredar:
«Psst! sou igual a zero!»
Estou pior do que pensava.
devo estar mesmo doente,
fitei a equação,
Esta segurou-me na mão:
«usa a fórmula resolvente.»
E comecei: menos b
é fácil, já está!
mais, menos, raiz quadrada,
binómio discriminante… não falta nada?
falta: dividir por 2a.
finalmente livre,
bicho a sair de uma jaula,
vi luz, uma onda de emoção,
E ao vê-lo, coloquei a questão:
«Professor, onde é a sua aula?»
TiaGo ribEiro
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Are you healthy?

m

y friend and i think we are healthy teens because we
do a lot of physical exercise, we don’t spend all day
watching Tv and we don’t eat fast food.
food is very important to our life that’s why we
have a balanced diet. Junk food isn’t healthy because it has a lot of
calories, salt and fat and this is not good for us.
We do a lot of sport, for example, we go jogging, we play football
and other sports, that’s why we don’t suffer from obesity and don’t
have health problems.
We don’t drink alcohol and don’t smoke, first because we are too
young for that and then because we are aware that these bad habits
can cause cancer which is a terrible disease.
sleeping well is a must because it makes people feel relaxed and
better to enjoy the day.
our advice to everybody is: “Try to have a healthy life because
we only live once!”
9Th b – afoNso maduro, 198/17
hEldEr alvEs, 321/16

i

consider myself a healthy person because i do a lot of exercise
and i have a balanced diet.
i eat lots of vegetables and fruit and i think this gives me
more strength for my day and at the end of it i have enough rest.
fortunately, my parents are a great help as they advise me about
healthy habits for me not to have trouble in the future. for example,
they don’t smoke and don’t usually drink alcohol, except in special
events and, when i get older, i won’t drink either.
i would like to give some advice to all readers: “We must have
healthy habits because life is good and it’s up to us to make it great!”
9Th a – dioGo carmo, 46/13
dioGo vEríssimo, 322/15

o

n the one hand, we consider ourselves unhealthy teenage
girls because sometimes we don’t pay attention to our
eating habits and we can’t resist to fast food. on the other
hand, we practice 3 hours of physical exercise a week and
drink plenty of water; this is the reason why we don’t put on weight
like a couch potato.
We don’t consume alcohol or tobacco because we know the risks
and we have parents that care about us. both of us sleep 7 to 8 hours.
We think that eating well and doing physical exercise is the first step
to have a long and healthy life. you’ll notice the difference in your
well-being…
We’ll start now! What about you?

i

n my opinion i am a healthy person because i eat healthy food
like vegetables and fruit, and i also drink plenty of water. Every
day i do physical exercise and i play basketball.
i don’t drink alcohol and i have never smoked because i don’t
like the smell of tobacco. i have a personal trainer that is a specialist
in military exercises and i have a nutritionist, too. she advises me on
good eating habits. i sleep at least eight hours a day that’s why i wake
up in a good mood and full of energy.
i advise everybody to have a healthy lifestyle because unhealthy
people can have many diseases, suffer a lot and have a shorter life.

9Th b – bEaTriz almEida, 382/13
sofia silva, 527/13

9Th a – bruNo aNTóNio, 141/15
maria Gião, 1089/13

for more information on the topic:
how to live
a healthy lifestyle

9 Ways to
live longer

healthy living:
8 steps to take today

food that help
you concentrate
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My first day of secondary school

o
o
m

n the first day of secondary school i felt confident because i
had a lot of friends that went to the same school with me.
i’d advise any new student to make good friends in their
school so that someone will help and talk to them.
108/17 huGo fErrEira 10ºa

n my first day of secondary school i felt very nervous because
i started high school in a new school. The best advice i can
give you on how to deal with anxiety is that you don’t need
to stress. Everything is going to be oK! Keep calm!
175/17 iNês cosTa

y first day of secondary school was one week ago
and i was very nervous because i came for a new and
completely different school. and actually i love being here.
Those who are new students just have to calm down
because they are going to get used to it and everything will be alright.
174/17 maTildE ribEiro
To

School i go
Curious of what i will be learning today
Holidays are to be forgotten
Only the strongest will stay
Or maybe some lucky ones will get good grades
Looking forward to the next day
huGo fErrEira 108/17 – 10ºa

Send me roses
Cause roses are beautiful
Hear my heartbeat
Or at least love it
Open your heart and don’t
Let me down
mariaNa valério 522/17 – 10ºa

Stay focused on classes
College is our second home
Hope for the better
Orange is the new black
Only you can make the difference
Life is a book of questions
Paulo JorGE 10ºb

Start your lessons
College
Holidays are finished
Orders, rules
Obligations, duties
Lessons are great
maria laraNJEira 364/14 10ºb

Schedule full
College has begun
Heavy school bag
Orders to follow
On the first day it is hard to wake up
Lack of freetime…
GoNçalo foNsEca 10ºb

n

owadays we have improved the way of transmitting news
and information. We have access to information and we
can share it with the whole world with just one click.
There are many advantages on this ability in broadcasting
information, from an early warning of a catastrophe or an imminent
danger to the latest results of our favorite sport and it also allows us
to realize that the world is not only what you see in your everyday
life. it is much more than that.
but not everything is perfect, there are many disadvantages on
this: false news in which people believe in, and that may encourage
people to make the wrong decisions.
We can conclude that although the mass and social media have a
lot of good things, we also have to remind ourselves that fake news
exist and that we have to be alert to fake publications in social media
such as facebook. avoid sharing things without previous research on
the subject. read, search and share.
PEdro forNasiEr bohrEr 164/13 11.º c
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How Portuguese are you?
1 - braga is a beautiful town where we can find many churches.
how many churches are there in braga?
a.
b.
c.

less than ten
between ten and twenty
more than twenty

2 - Which is the most popular one?
a.
b.
c.

bom Jesus do monte
s. Patrício
bom cristo do monte

3 - in vila real there is a big river. it starts in spain and finishes in
rio douro. What is the name of this river?
a.
b.
c.

rio mondego
rio Tâmega
rio Tejo

4 - oliveira do hospital is a peaceful town that is situated…
a.
b.
c.

on the coast
in the mountains
in the North

5 - aveiro is a well-known city in the North of Portugal and it
is crossed by a river where we can find the famous boats
called…
a.
b.
c.

caravelas
moliceiros
Gaivotas
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6 - sintra is a historic place. The most ancient monument is the
castle. What’s its name?
a.
b.
c.

castelo dos mouros
castelo de almourol
castelo de s. Jorge

7 - sintra is also famous for its special cakes.
They are called…
b.
c.
d.

Pastéis de nata
Travesseiros
bolo de nozes

8 - “aqueduto das águas livres” in lisbon was built in the 18th
century. it was used to bring drinking water from belas, in
sintra, to lisbon. how long is “aqueduto das águas livres”?
a.
b.
c.

45Km
50 Km
55 Km

9 - Which is the most successful poet from setúbal?
a.
b.
c.

barbosa du bocage
luísa Todi
sebastião da Gama

english corner

10 - setúbal is a nice and beautiful town 30 kilometres from
lisbon, known by its fish dishes. What is the traditional food?
a.
b.
c.

fried “choco”
sardines
codfish with potatoes.

11 - montargil is a village in the alentejo. Which product is it
famous for?
a.
b.
c.

rice
corn
carrots

12 - vila real de santo antónio is near spain. it is visited both by
foreign tourists and Portuguese people. Where is vila real de
santo antónio?
a.
b.
c.

in the North
in the alentejo
in the algarve

13 - Portugal has got a huge number of beaches. Praia do
carvalhal is one of the most beautiful and it is …
a.
b.
c.

in the alentejo
Near Praia das maçãs in sintra
in costa da caparica

14 - What is the capital city of the algarve?
a.
b.
c.

albufeira
faro
Portimão

17 - The azores is a group of islands situated in the atlantic ocean.
how many islands are there in the azores?
a.
b.
c.

9 islands
11 islands
12 islands

18 - some of them are…
a.
b.
c.

Porto santo, s. miguel and Pico
corvo, flores and Pico
santa maria, Porto santo and Terceira

19 - What is the capital of the azores?
a.
b.
c.

Pico
faial
Ponta delgada

20 - The golden sand of the island of Porto santo is good for our
health, especially our bones. Why does the sand of Porto
santo have a beneficial effect on the bones?
a.
b.
c.

because it´s made of calcium, magnesium and strontium
because it’s yellow and soft
because sea water is rich in salt

21 - The traditional houses in madeira are triangular, made of
wood, painted in white and blue and the roofs are made of
hay. in what location do these houses exist?
a.
b.
c.

santana da serra
santana
caniço

15 - vilamoura is a beautiful place in the algarve. it is near…
a.
b.
c.

faro
vila real de santo antónio
lagos

16 - There are many other wonderful beaches in the algarve.
Which one can we visit there?
a.
b.
c.

Praia da falésia
Praia da rainha
Praia da rocha

0 – 9 correct > your knowledge about your country needs work!
10 – 17 correct > Pretty good but you can do better!
18 – 21 correct > congratulations. you are a whiz!
Key:
1-c; 2-a; 3-b; 4-c; 5-b; 6-a; 7-b; 8-c; 9-a; 10-a; 11-a; 12-c; 13-a;
14-b; 15-b; 16-c; 17-a; 18-b; 19-c; 20-a; 21-b.

WorK doNE by ThE sTudENTs from ThE 8Th GradE
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My School Life

h

i!

my name is maria and today you will get to know
about my school life!

i’m 12 years old, and i go to instituto dos Pupilos do Exército in
lisbon, Portugal. We start school in september and we finish in June.

after school i love playing volleyball, it’s very fun!

i get up at 6:15 a.m during the week (it’s so early!).

of course there are things that i don´t like that much, for
example, maths or having to wear a ponytail.

my classes start at 8:00 a.m but we have to be at school at
7:15 a.m for the military parade.
i have lunch at 12:40 p.m and finish my classes at 5:30 p.m but
on Tuesdays and Thursdays my classes finish at 6:40 p.m.
i don’t like my timetable very much because it’s very tiring.
i like different subjects but my favourite one is Physical-chemistry
because i like to study the outer space.
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That’s all about my school life. i hope that you´ve enjoyed it!

english corner

m

y name is miguel soeiro. i go to iPE in lisbon, Portugal.
i start school in september and i finish in June.
i get up at seven o’clock every day because i go to a
military school. my classes start at eight o’clock. i have
lunch in the school canteen. my classes finish at twenty to seven on
Tuesdays and Wednesdays. on mondays, Thursdays and fridays they
finish at half past five. i don’t like my timetable because it’s boring,
busy and very long.
my favourite subject is PE because i think it’s fun. after school i
have a volleyball club and i play football in cif, this is a football club.
i don´t dislike any subject.
What about you, do you like your timetable?

m

y name is Tomás carlos. i am 13 years old, i go to
instituto dos Pupilos do Exercíto. We start classes in
september and we finish them in June.
i get up at six o’clock. my classes start at eight
o’clock. i have lunch at one o’clock, and my classes finish at seven
o’clock. i don’t like my timetable because it’s very long, so it becomes
boring.
my favourite subject is Physical and chemistry. after school i play
volleyball. i don’t like art because it’s boring.
i’ve finished, i hope you liked it.

Tomás carlos 394/16
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h

ello. my name is leonor and i´m twelve years old. i’m
a student of instituto dos Pupilos do Exército. and why
does this happen? because my father is a military man,
and my cousins also went to this school a long time
ago. but i think that the real reason why i am still here is because
i really love to be here. my mother tried several times to get me
to move to another school, especially in the first year. Now she
is convinced that i like being here and i´m really happy. i have to
confess that in the first year it wasn´t easy, but now this is my
second home.

like Physics and chemistry, and a new language, that we had to
choose, in my case, it was German (oh meinGott!!!).

although i love being here, there are a few things that i really
don’t like, which is the time that we have to get up every day, at
6:00 a.m.. it is so early!!! and because of that, my mother makes
me go to bed at 09:00 p.m.every day. our classes start at 8 o’clock
in the morning, but we have to come earlier for formation. our
lunch is between 12:40 and 14:00 p.m.. my classes usually finish
at 17:30 p.m.. Everyone says it´s a matter of habit, but it’s still
hard.

in addition to English at school, i also go to the cambridge
institute, every saturday morning. it´s a complicated life.

but it´s my life, and i don´t want another. Everyone says
they have the best parents in the world, but mine are really the
best. With my beloved and crazy dog, i can say that i´m happy at
school and at home.

another thing that was not easy and it is not even today, is
lunch time. at home, my mother usually cooks the food that i
like.but at school we have to eat what’s on the table. sometimes
it is hard.
in seventh grade, my favourite subject is science, because
i like the things that the teacher teaches during class and all
the experiments that we do. This year we have new subjects
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lEoNor fErNaNdEs 479/15 – 7º b

english corner

ABOUT ME

h

ello!
my name is afonso costa, i’m 11 years old and my
birthday is on 7th february.
my school is called instituto dos Pupilos do Exército.
i’m medium height, my eyes are brown and my hair is brown
too.
my family is made up of my parents, my brother, my
grandparents, my uncle and aunt and my cousins.
my mother’s name is délia and she is 44 years old. my
father’s name is Telmo and he is 42 years old. my brother Telmo
is 14 years old.
i go to school at 6:30 a.m. and i go back home at 7 o’clock
p.m.
my favourite hobbies are playing football and playing
computer games.
afoNso cosTa, N.º 188/16

h

i! you’re Nicky, right? my friend told me you are her
friend, so let’s be friends too!
my name is lídia zumbi. i’m 11 years old and my
birthday is on 5th april.
i study at instituto dos Pupilos do Exército. it’s a military
school.
i’m neither tall nor short. i’ve got big curly hair but i normally
wear braids. i’ve got medium size nose, eyes and mouth and my
ears are not too big.
i wear braces, it’s temporary.
i’m really funny but sometimes i get mad and aggressive. i’m
really smiley but i get serious too.
i’ve got 6 brothers. i live with three of them and my cousin.
i wake up at 6 o’clock a.m., then i go to the bathroom and
have a shower and when i get out of the bathroom i wake up my
brother. i put on my uniform while my brother is in the shower
and then my aunt comes to take us to school. We have breakfast,
brush out teeth and then we go to school.
my hobbies are dancing and singing and i listen to music too.

brown hair. i’m determined and funny. i’ve got one brother, his
name is Eduardo and he is 8 years old. my mother is 31 years
old and her name is débora. my father is 48 years old and his
name is Paulo.
i get up at 6:30 a.m and then i have breakfast. Next i go to
school by car. i have lunch at 13.45. after classes i go home. i
have dinner at 8:00 o’clock p.m. and i go to bed at 9:30 p.m.
i like watching Tv, cooking and dancing.
lEoNor marTiNs, N. 356/16

h

ello! my first name is alexandre and my surname is
silva. i’m 11 years old. my birthday is on 18th march.
The name of my school is instituto dos Pupilos do
Exército.
my favourite hobby is playing football with my family and
friends.
i’m tall, thin and i‘ve got brown eyes and brown hair. i’ve got
small mouth and small teeth. i’m funny, friendly but sometimes
serious. i have got a big heart.
i get up at 6:30 a.m., go to school and i come back home at
6:15 p.m. i go to bed at 9:10 p.m.
alExaNdrE silva, N.º 414/16

h

i! my first name is andré and my surname is abrantes.
i’m ten years old and my birthday is on 13 th october.
my school is called instituto dos Pupilos do Exército.
i like my school. it is very cool and i have got good

teachers.
i’m short, strong and i’m a good boy.
i like my family very much. i have got one brother, renato.
he is 14 years old. my mother, florbela, is 43 years old and my
father, carlos, is 42 years old.
i wake up at 6:00 a.m. and go to sleep at 9:00 o’clock p.m.
my favourite hobbies are playing football and basketball.

lídia zumbi, N.º 179/16
aNdré abraNTEs, N.º 167/16

h

i! my first name is leonor and my surname is martins.
i’m 11 years old.
The name of my school is instituto dos Pupilos do
Exército. my class is 6b and i like my school very much.
i’m not very tall, my eyes are brown and i’ve got long wavy

Novembro 2017 | Querer é Poder | 59

le coin du français

La culture française
Le Mont Saint Michel

c

’est une commune située dans le département de la manche
en Normandie. son nom vient de l´îlot rocheux consacré à
saint michel. une statue de saint michel est placée au sommet de l’église abbatiale à 157 mètres au dessus du rivage.
l’abbaye et ses dépendances sont classés monuments historques par
la liste de 1862. la commune et la baie figurent depuis 1979 sur la
liste du patrimoine mondial. l’architecture du mont saint michel et sa
baie sont le site touristique le plus fréquenté de Normandie et l’un
des dix sites le plus visité en france.

Le stade de France

i

l a été inauguré en 1998 pour la coupe de monde de cette année
-là. il est situé à saint denis e il a une capacité de 80000 personnes. actuellement, il est utilisé pour les matchs amicaux et il a été
utilisé dans 2 finales de la ligue des champions de l’uEfa.
9ºa aluNos 319/177/1051/436

9ºa aluNos 50/57/46/1208

Le parc Astérix

c

’est un complexe touristique comprenant un parc à thème et
un hôtel ouvert le 30 avril 1989. situé dans l’oise, à 30 km au
nord de Paris, il reprend les aventures et l’univers de la célèbre
bande-dessinée “astérix et obélix”créée par Goscinny et uderzo. il y a environ 40 attractions réparties en 6 zones, pour tous les goûts
et pour toute la famille. il fait partie des 4 premiers parcs d’attraction
de france et accueille chaque année plus de 1,8 millions de visiteurs.
9ºa aluNos 141/1065/145/1117
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Le musée d’Orsay

c

’est un musée situé à Paris, sur la rive gauche de la seine.
avant d`être un musée, c’était initiallement une gare et après
un Palais. le musée a été inauguré le 1er décembre 1986
par le président de la république françois mitterrand. il a 3
étages et les collections de ce musée comprennent des peintures, des
pièces d’art décoratif et des sculptures de l’art occidental, de 1848 à
1914. il y a beaucoup d’oeuvres qui sont venues du musée du louvre.
il y a aussi des expositions temporaires qui ont lieu parallèlement à
l’exposition permanente.
9ºb aluNos 439/205/223/15

le coin du français

Le musée du Louvre

c

’est un musée d’art et d’antiquités situé au centre de Paris
dans le Palais du louvre. c’est le plus grand musée d’art. ses
collections comprennent près de 460000 oeuvres dont 38000
sont exposées. l’entrée principale est la Pyramide du louvre.
ce musée a 5 niveaux et on peut voir par exemple mona lisa, la
vénus de milo et la victoire de samothrace. si vous souhaitez visiter
ce musée, il est ouvert tous les jours sauf mardi, de 9 heures à 18
heures, et jusqu’à 21h45 les mercredis et vendredis.
9ºb aluNos 198/353/382/1034/527

i

Le Parc Disneyland

l y a 2 parcs, le parc disneyland et le parc Walt disney studios. il
sont situés au nord-est de Paris. le parc disneyland est divisé en 5
parties. adventureland -le monde des explorateurs et des aventuriers, frontierland –la conquête de l’ouest, fantasyland –la magie
des grands classiques disney, discoveryland – le passé et le présent
et main street u.s.a – une petite ville typique des états unis du début
du xxème siècle. le parc Walt disney studios est divisé en 4 parties.
on y trouve les merveilles du cinéma et de la télévision .action ,
émotions fortes et effets spéciaux ne manquent pas !
9º b aluNos 1123/115/487/47

J

Connectés sur le monde

’utilise beaucoup mon portable parce que j’aime regarder des
vidéos sur youtube, parler avec des amis, jouer à des jeux, rechercher des informations, accéder aux réseaux sociaux et prendre des photos.
8ºa, 1040

J’utilise le portable parce que je peux téléphoner à plusieurs personnes , jouer, voir des films et surfer sur internet. J’utilise le portable
plusieurs fois mais après les cours.

J

’utilise le portable parce qu’on peut prendre des photos, appeler
des personnes de la famille ou des amis, jouer ou accéder à des
réseaux sociaux. c’est un bon moyen de communication et on
passe bien son temps avec.
8ºb, 76

J’utilise les réseaux sociaux parce que c’est une façon facile et
rapide de parler avec mes amis et toute ma famille. si on a accès à
internet free, on communique gratuitement.

8ºa, 234
8ºb, 70
J’utilise le portable parce que c’est rapide et je peux surfer sur internet. Je peux passer des heures et des heures sur les différents réseaux
sociaux alors, je deviens cyberdépendante mais je contrôle quand
même les heures que je passe sur mon portable.

J’utilise le portable parce que c’est facile à transporter et je suis
toujours contactable.
8ºb, 39

8ºa, 1505
J’utilise beaucoup le mail parce que c’est un moyen de communication moderne, rapide et pratique d’envoyer e de recevoir quelque
chose instantanément.
8º a, 54

J’utilise l’ordinateur parce que internet c’est amusant. Je navigue
sur internet et je vais sur facebook parler avec mes amis.
8ºb, 73
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TREFFPUNKT - DEUTSCH
os teXtos dos alunos da turma B do 7º ano
no 7.º ano, os alunos fizeram traBalhos de aPresentação soBre si PróPrios.

os teXtos dos alunos da turma B do 8º ano
os alunos do 8º ano escreveram teXtos soBre as suas famílias.

i

ch heiβe miguel, bin 13 und wohne in lissabon. ich habe keine Geschwister. mein vater heiβt rui und meine mutter heiβt
sandra. ich wohne mit vater und mutter. meine cousine heiβt
cláudia und sie ist 14 Jahre alt. mein cousin heiβt francisco und
ist 13 Jahre alt. mein Groβvater heiβt Paulo, er ist 76 Jahre alt und
meine Groβmutter heiβt maria, sie ist 73 Jahre alt. meine Groβeltern
wohnen auch in lissabon. meine Tante heiβt carla, sie ist 49 Jahre
alt. meine andere oma heiβt carmelinda und ist 74 Jahre alt. das ist
meine familie.

h

miGuEl coElho dE almEida , 348/14

allo! ich bin alexandra, ich bin 13 Jahre alt und das ist meine familie. ich wohne mit mutter, vater und bruder. meine
mutter heiβt ana rosa und sie ist buchhalterin. mein vater
heiβt artur und ist 41 Jahre alt. mein bruder heiβt João und
ist 9 Jahre alt.
alExaNdra moGas, 478/14
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h
h

allo, ich bin João, ich bin 14 Jahre alt und das ist meine
familie. ich wohne mit mutter, bruder und vater. meine
mutter heiβt maria, sie ist friseurin und sie ist 48 Jahre alt.
mein bruder heiβt Pedro und er ist 19 Jahre alt. mein vater
ist 54 und heiβt rui.
João olivEira, 432/16

allo! ich heiβe dilan, bin 13 und wohne in lissabon, Portugal. ich habe eine schwester und einen bruder. mein bruder heiβt denis und er ist 19 Jahre alt. meine schwester
heiβt débora und ist 6 Jahre alt. mein vater heiβt angelo,
er ist 47 Jahre alt und meine mutter heiβt Elisabete und ist 40 Jahre
alt. ich habe einen fisch, er heiβt Wallie.

i
m

dilaN dias, 100/14

ch heiβe luís Palma, bin 13 und wohne in vila real, Portugal.
mein vater heiβt alexandre Palma und meine mutter heiβt Natasha Palma. meine Groβmutter heiβt maria. ich habe einen hund
und eine Katze.
luís Palma, 140/14

ein Neme ist João carvalho und ich bin 13 Jahre alt.
ich liebe meine familie. die ist super. meine mutter ist
Natália sofia und mein vater ist João carvalho. ich habe
einen bruder, er heiβt filipe carvalho. ich habe zwei
omas: isalina und Gabriela. sie sind lieb. mein hund ist carvão.
João carvalho, 65/16

i
h
h

ch heiβe Gustavo, bin 12 und wohne in lissabon, Portugal. ich
habe keine Geschwister. ich wohne mit vater, mutter und Katzen.
meine mutter ist vierzig und heiβt marta. mein vater ist vierundvierzig und heiβt rui.
GusTavo zacarias, 38/14

allo, ich bin castanheira, bin 13 Jahre alt und das ist meine
familie. ich wohne mit vater, mutter, bruder und schwestern. meine mutter heiβt Teresa, mein vater heiβt Paulo,
mein bruder heiβt Pedro und meine schwestern heiβen
maria und margarida. meine familie ist lustig.
casTaNhEira, 410/16

allo, ich bin laura, ich bin 13 Jahre alt und das ist meine
familie. ich wohne mit mutter, bruder und Katzen. meine
mutter heiβt céu, sie ist friseurin und ist 40 Jahre alt. mein
bruder heiβt simão, er ist zwei Jahre alt und er ist der sohn
meiner mutter. ich habe zwei Katzen, der Kater ist sechs monate alt
und heiβt Kiko, die Katze heiβt Kikas und ist ein Jahr alt.

h

laura aNTuNEs, 1425/16

allo! ich bin alice, ich bin 13 Jahre alt und das ist meine famile. ich habe eine schwester und sie heiβt alicia. mein vater heiβt Tibério und meine mutter ist Gilda. ludy ist meine
Tante, mein onkel heiβt mário und meine cousinen heiβen
leandro, sara und inês.
alicE soarEs, 241/14
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os teXtos dos alunos da turma B do 9º ano
o tema do 9º ano é o desPorto, Por isso, os alunos de alemão escreveram teXtos soBre o desPorto de Que mais gostam.

m

ein lieblingssport ist basketball. ich finde basketball
am besten. ich habe basketball mit acht gelernt, aber
ich muss viel üben. für basketball brauche ich sportschuhe, T-shirt und shorts. Wir müssen Punkte machen.
basketball ist einfach toll.
hENriQuE simõEs (216/13)

m

ein lieblingssport ist basketball. das ist ein mannschaftssport und er ist sehr cool. basketball braucht viele
Erfahrung. ich mag basketball, weil der auch viel spaβ
macht. ich mag mit dem ball in meiner hand spielen:
es ist ein sehr gutes Gefühl. ich mag auch basketball spielen, weil ich
den Wettbewerb mag. ich finde basketball super.
TElmo cosTa (288/13)

m

ein lieblingssport ist motoGP. meiner meinung nach ist
dieser sport sehr cool. für diesen sport brauche ich einen besonderen anzug, einen helm und ein motorrad.
der Pilot soll das motorrad ins ziel schnell fahren.
José ribEiro (324/13)

m

ein lieblingssport ist fuβball. ich trage sportschuhe,
shorts und ein T-shirt. fuβball ist gut und sehr cool.
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maNuEl QuiTéria (412/14)

voz da ciÊncia

“Não mexas na terra,
que é porcaria!”

Q

uantos de nós não se lembram de ouvir dizer isto aos nossos pais? Não mexer na terra, como se de lixo se tratasse.
E a terra, para quase todos nós, sobretudo nas cidades,
passou a ser uma matéria amorfa e suja, sem grande
importância, que tentaríamos evitar utilizando sempre os percursos
“limpos”: as calçadas, as estradas, os numerosos pavimentos construídos precisamente para nos dispensar do contacto com essa matéria indesejável (ironicamente, infraestruturas cuja matéria-prima, pelo
menos em parte, vem do solo).
mas a terra, ou solo, está muito longe desta ideia de coisa impura
e sem préstimo. Ela é um mundo de constituintes, de seres vivos que
têm nela o seu habitat, de nutrientes minerais e orgânicos, de ar e de
água. é o suporte da vida e arquivo cultural nos fósseis que alberga e
nos contam a história da Planeta.
com este pano do fundo, pusemos as mãos na terra (solo)!
foi dinamizada uma atividade laboratorial com os alunos do 5.º
ano, através da qual foi possível comprovar em amostras de solo a
existência de matéria mineral, de matéria orgânica — moluscos, insetos, folhas de plantas em decomposição, ramos, raízes, excrementos
de coelho, frutos, musgos e líquenes — e testar experimentalmente a
presença de água e de ar. observou-se ainda que há partículas minerais
no solo com dimensões diferentes — argilas, siltes e areias — que for-

mam camadas distintas ao depositarem-se na água. falou-se, assim,
de cor, de textura, de porosidade e permeabilidade e, mais uma vez,
testaram-se experimentalmente estas propriedades em diferentes tipos de solos: solo argiloso, solo arenoso e solo franco.
Em suma, pousámos um prolongado e crítico olhar sobre a desconsiderada “terra”, e pudemos questionar ideias feitas sobre ela.
Que isto tenha sido realizado de modo experimental, fez toda a diferença. diferença no aspeto motivacional, porque coloca os alunos em
atividade organizada e não em passividade de ouvintes; diferença na
qualidade da aprendizagem realizada, pela mobilização da atenção e
da concentração induzida e pelo poder de transmissão da mensagem
quando esta não é feita apenas pela exposição oral, mas é, em vez
disso, vivenciada.
Partilhámos uma experiência de ensino-aprendizagem efetiva e
consolidada. E como foi gratificante o olhar curioso e fascinado dos
nossos alunos com as descobertas realizadas!
alExaNdra GoNçalvEs
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Galileu e o Conceito de Inércia

n

o dia 9 de junho do ano letivo transato teve lugar a apresentação de um projeto escolar interdisciplinar com temática
alusiva ao Infinito, realizado pelos alunos do 7º ano, turma b,
acompanhados pelos docentes das disciplinas. com este projeto, pretendeu-se incutir nos alunos o gosto pela investigação e a noção
de transversalidade do conhecimento das várias áreas.
através de uma apresentação dinâmica, que abordasse um tema
relacionado com a respetiva área do programa do 7º ano na disciplina de
físico-Química, com o apoio da disciplina de Projeto Tecnológico, pensámos aprofundar o conceito de inércia e as suas implicações nas viagens
interplanetárias, através do espaço sideral.
hoje sabemos que…
…baseando-se na intuição empírica, que muitas vezes nos engana,
o filósofo grego aristóteles acreditava que um corpo só permanecia em
movimento caso atuasse sobre este uma força e que, caso essa força
deixasse de atuar, então o corpo acabava por parar.
o conceito aristotélico de movimento prevaleceu até ao renascimento, altura em que Galileu mostrou que tal teoria estava incorreta, baseando-se em experiências efetuadas com mais rigor e precisão. Galileu
percebeu que, ao empurrar um corpo, existia a atuação de uma força
contrária ao movimento designada por força de atrito. caso não houvesse
tal força de atrito, quando cessasse a ação da força que atua sobre o
corpo, este continuaria em movimento retilíneo uniforme, ao contrário
do que aristóteles tinha afirmado. com os seus estudos Galileu chegou à
conclusão da existência da propriedade física da matéria que se designa
por inércia. segundo esta propriedade, um corpo, se estiver em repouso,
tem tendência a ficar em repouso e, se estiver em movimento, tende a
permanecer em movimento.
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anos mais tarde, Newton não só corroborou as conclusões de Galileu
como também as aprofundou, tendo formulado as suas três leis do movimento. Em particular, a primeira lei de Newton, designada também por
Lei da inércia, afirma exatamente o mesmo que Galileu havia defendido: qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo
uniforme se o conjunto de forças que nele atuam tem resultante nula.
até ao Espaço…
…um foguete, que não é mais do que um veículo de lançamento,
tem de atingir uma velocidade de cerca de 28 000 km/h para conseguir
colocar uma nave espacial em órbita à volta da Terra. se não se atingir
tal velocidade, a nave cai em direção ao nosso planeta… por isso, uma
nave espacial precisa de uma enorme quantidade de energia para ser
lançada, contrariar a gravidade e alcançar o Espaço. alguns veículos de
lançamento usam motores de propulsão que se incendeiam quando o
veículo é lançado e caem quando o seu combustível se esgota, removendo o peso do veículo. outros têm dois ou três propulsores de estágio,
cada um com o seu motor ou motores: à medida que esgotam o combustível, os propulsores de estágio caem. uma vez alcançado o Espaço,
é só deixar andar… como diziam Galileu e Newton, uma nave espacial
permanece em movimento retilíneo uniforme se lhe não for aplicada
qualquer força… a menos que a nave queira mudar de direção… mas
para isso já precisa de propulsores!
realizámos então uma pequena representação, cujos atores foram
os geniais alunos nº 36/14, lucas cayolla, nº 140/14, luís Palma, e nº
204/15, Gabriel simões. ao mesmo tempo que realizavam uma atividade experimental, estes alunos explicaram, de forma descontraída,
embora rigorosa, um assunto que, à primeira vista, não é muito fácil
de entender…

voz da ciÊncia

RÁBULA
Palma: Movimento infinito? isso existe?
cayolla: Existe sim… pelo menos na nossa imaginação. claro que
temos de ter cuidado quando usamos a palavra imaginação em ciência!
Palma: o que queres dizer com isso?
cayolla: olha, eu posso imaginar um dragão e isso não quer dizer
que seja possível existir um dragão, mesmo num mundo perfeito.
mas posso imaginar um movimento que se aproxime tanto do infinito
quanto tu queiras!
Palma: Não estou a topar nada, meu!
cayolla: vamos então por partes! um filósofo do tempo dos
Gregos chamado aristóteles dizia que o estado natural dos corpos
era estarem parados ou em repouso, como se diz agora em física.
Para colocar um corpo em movimento, o que não é natural, é preciso
atuarmos nele através de uma força! Essa é de resto a ideia que todos temos… se o carro do meu pai avariar numa estrada horizontal,
ainda assim é preciso estar sempre a empurrá-lo para o levar para a
berma…
Palma: Então o movimento infinito não existe. assim que
deixarmos de empurrar um corpo ele acaba por parar!
cayolla: isso é o que tu julgas… e o aristóteles também! só que o
que às vezes parece… não é! ajuda aqui, ó simões… mostra lá o que
um tipo chamado Galileu imaginou para mostrar que o que parece às
vezes não é!

gar a bola! (Larga a bola). repara que a bola volta outra vez a chegar
quase à mesma altura! Galileu, que tinha imaginação, percebeu que,
se conseguisse fabricar uma calha e uma bola perfeitas, a altura de
chegada era sempre igual à altura de partida!
Palma: continuo sem perceber onde é que está o infinito…

maQuETE do ProJETo TEcNolóGico: calha Na horizoNTal.
cayolla: Pois olha, eu… topei logo… se baixarmos a calha até
ficar horizontal, quando é que a bola para? Quando chegar à altura de
partida! mas quando é que isso vai acontecer? Nunca!
Palma: deves achar que és muito espertinho… isso tudo é muito
giro no teu mundo idiota das ideias… mas aqui no mundo real isso
não existe!
simões: és muito curto de ideias! o Galileu topou que o que tramava tudo era a existência de uma força de atrito que travava o movimento da bola. se não houver nenhuma força então o movimento
nunca acaba… é mesmo para sempre… infinito!
Palma: ah! agora percebo porque o homem já enviou para o
Espaço sondas que já saíram do sistema solar!!! Não precisam de
combustível... basta dar-lhes um empurrão para sair para o Espaço
e depois é só deixar andar… afinal às vezes o infinito, mesmo não
sendo real, dá muito jeito!
fiquei muito orgulhosa com o empenho e prestação destes jovens atores envolvidos no projeto… valeu a pena.

maQuETE do ProJETo TEcNolóGico: calha com as duas ParTEs
iNcliNadas.
simões: Estás a ver aqui esta calha com duas partes inclinadas?
vamos deixar cair uma bola aqui deste lado inclinado… (Deixa cair
a bola). reparem… a bola subiu do outro lado até quase ao mesmo
nível. (Repete outra vez). Estão a ver? o Galileu percebeu que quanto
mais lisa fosse a calha e mais polida fosse a bola, mais próximo da
altura inicial chegaria a bola quando parasse de subir.
Palma: Já estou a topar! ao contrário do dragão, que não é limite
de animal nenhum, posso imaginar uma calha cada vez mais lisa e
uma bola cada vez mais polida e uma altura de chegada cada vez
mais próxima da altura de partida… E posso imaginar a calha perfeita
e a bola perfeita… aí teremos alturas exatamente iguais!
cayolla: boa, Palma, é só fechar os olhos e imaginar, pá!
Palma: oook… mas o que é que isso tem a ver com movimento
infinito?
simões: Tem calma! a ciência não é instantânea como os pudins.
vamos agora baixar um pouco mais a calha… (Baixa a calha). vou lar-

laboraTório dE físico-Química / maQuETE do ProJETo
TEcNolóGico (mEcâNica)
TErEsa PEricão (barra 14)
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O Trabalho Experimental na
disciplina de Física e Química

d

e acordo com o Programa em vigor para os cursos Profissionais, é importante referir que “as aulas deverão ser organizadas de modo a que os alunos nunca deixem de realizar
tarefas em que possam discutir pontos de vista, analisar
documentos, recolher dados, fazer sínteses, formular hipóteses, fazer observações de experiências, aprender a consultar e interpretar
fontes diversas de informação, responder a questões, formular outras
questões, avaliar situações, delinear soluções para problemas, expor
ideias oralmente e/ou por escrito.” (in Programa – Componente de
Formação Científica – disciplina de Física e Química do Ministério da
Educação – 2007).
são várias as competências que este modelo de ensino pretende
que sejam adquiridas pelos alunos. deste modo são sugeridas diversas metodologias, sendo que, maioritariamente, estas assentam
num modelo de trabalho de grupo/pares em que se proporcione aos
alunos condições para que estes desenvolvam a capacidade de selecionar e analisar informação, confronto de ideias e argumentação
e capacidade de comunicação oral e escrita. os alunos devem ainda
conseguir ser críticos e apresentar posições fundamentadas no que
se refere à defesa e melhoria da qualidade de vida e do ambiente.
da forma como os programas se encontram estruturados, pretende-se ainda que os alunos “desenvolvam competências que contemplem, de forma integrada, os domínios conceptual, procedimental
e atitudinal”. No que se refere às competências do domínio procedimental, é bem evidente a importância do trabalho experimental.
desta forma, ao longo dos diversos módulos de física e Química, são
várias as sugestões de atividades práticas/experimentais realizadas
em contexto laboratorial. deste modo, considero que o Trabalho Experimental, integrado nas aulas de física e Química, adquire uma enorme importância, já que permite desenvolver nos alunos uma série de
competências como as referidas anteriormente.
A PRIMEIRA AULA EXPERIMENTAL
No módulo Q2 – soluções, os alunos de décimo ano das turmas a
e c tiveram a primeira aula experimental no laboratório.
Esta foi uma aula orientada por um protocolo experimental, mas,
antes dos alunos irem para o laboratório preparar as soluções pedidas,
houve um trabalho prévio de preparação.
Quando se trabalha em laboratório é preciso conhecer-se o espaço. o laboratório está organizado e é necessário conhecer essa
organização para que, no dia do trabalho experimental, se saiba exatamente onde se encontra o material necessário. assim, realizou-se
uma primeira visita ao laboratório. os alunos conheceram o espaço e
perceberam a forma como o mesmo estava organizado. relembraram
o material de laboratório mais utilizado e perceberam como se armazenavam os reagentes; relembraram regras de segurança e símbolos
de perigo. só depois foi possível iniciarem o trabalho experimental.
uma aula simples, com objetivos bem definidos, mas que exige
conhecimento científico já adquirido nas aulas anteriores. Passar da
teoria à prática foi um desafio. aquilo que antes se desenhava nas folhas de um caderno passou para as paredes de um balão volumétrico.
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Número de moles teriam de ser convertidos em massa para ser possível medir com uma balança. de repente os passos dados na resolução
de problemas tomaram outra forma e percebeu-se erros cometidos.
o principal objetivo desta aula estava cumprido. Não vinha no
protocolo, mas estava patente em cada um dos passos dados pelos
alunos. Não havia uma “receita” a seguir, mas sim aprendizagens a
realizar. o trabalho de laboratório é um trabalho autónomo, em que
os grupos têm de se organizar para atingir um fim. E foi esse trabalho
que foi realizado. os alunos tiveram de superar dificuldades, lidar com
medos e algumas frustrações.
Neste caminho percorrido o papel do professor é muito importante para ajudar a ultrapassar esses medos e dificuldades, para lhes
mostrar que são capazes e que este caminho, da aprendizagem pela
via experimental, é dos mais importantes no ensino e aprendizagem
em ciências.
No final do trabalho é hora de arrumar e organizar tudo. E de
seguida elaborar o relatório do trabalho realizado.
Que venham muitos mais destes trabalhos experimentais!
maGda isabEl GoNçalvEs fEliciaNo marQuEs
ProfEssora dE físico-Química

voz da ciÊncia
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A educação do futuro – quero
dizer do presente.

“a

educação não é a melhor maneira de se formar cidadãos
valorosos para a construção da pátria valorosa. é a única
maneira!”

Neste ano de 2017, o valoroso iPE atinge 106 anos de dedicação
à educação. Trilhar este caminho “Não foi simples e não é simples.”
mas, “Querer é poder!”
Então, cabe-nos aqui uma pergunta. Que atividade seria mais meritória do que a educação de nossos jovens? alguns irão dizer que há a
agricultura sem a qual não há alimentos, e poderia nos atacar a fome.
outros dirão há a medicina que sem a qual não temos saúde. Terceiros argumentarão, há a segurança pública, sem a qual a população se
veria às voltas com os meliantes. No que vamos a tréplica já batida
mas sempre necessária. Que seria dos agricultores, médicos, militares
e todas as outras profissões se fossem seus educadores? Parabéns ao
“nosso” instituto dos Pupilos do Exército por contribuir de maneira decisiva com a educação do futuro – quero dizer do presente.
Não cansaremos de defender que as bases de uma sociedade justa, pacífica e harmônica serão assentadas pela educação.
Quando da infância de nossos filhos e até hoje, homens e mulheres formados usávamos e usamos um chavão “Nada lhes deixaremos!
deixaremos a educação, o estudo, a formação do caráter.”
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Não, a educação não é despesa, é o investimento em nosso futuro
– quero dizer em nosso presente. Pois da educação se produz aquilo
que alheios não nos podem tomar. o nosso conhecimento, a nossa
ciência, a nossa tecnologia, a nossa autonomia. E quando falamos aqui
de autonomia falamos da autonomia da nação e não somente de seus
cidadãos – pois a nação é muito mais do que a soma do seus cidadãos.
Não entendemos como pode haver aqueles que “não sabiam (nem
sabem) que o sonho comanda a vida”, não querem sonhar em um
futuro – quero dizer um presente – melhor assentado na proposta de se
privilegiar a educação.
No alvorecer do século xxi nos deparamos – como educadores –
com desafios diversos no tocante às mudanças que ocorrerão – e já
estão ocorrendo – em nossa sociedade, sobremaneira nas relações de
trabalho.
Então, o que devemos ensinar aos nossos jovens?
Esta dúvida nos acomete uma vez que não sabemos quais serão
as possibilidades de progresso profissional no futuro – quero dizer no
presente. Já há redes de hotéis sem nenhum quarto de hotel (airbNb),
empresas de táxi sem nenhum veículo (uber), por consequência sem
trabalhadores. Queremos dizer sem trabalhadores como nós conhecemos hoje. como serão as relações de trabalho, de produção, de comércio no futuro – quero dizer no presente?
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há alguns meses ouvimos pessoas protestando contra a extinção
da função de cobrador de transporte coletivo em função da proposta de
instalação de controle eletrônico. será que estas pessoas nunca assistiram uma reportagem sobre veículos autônomos? daqui a alguns anos
o transporte coletivo não terá motorista!
de outra feita ouvimos pessoas protestando contra os problemas
enfrentados pelos funcionários das empresas de correios. Por acaso estas pessoas não ouviram falar nas pesquisas, já avançadas, de entrega
de encomendas por drones? No brasil já se finaliza a legislação [1] de
controle dos veículos aéreos não tripulados (vaNT). você que lê este
texto tem alguma dúvida sobre a maior eficiência das máquinas, robôs
e drones em relação a nós humanos na execução de tarefas, digamos,
repetitivas?
Estas mudanças vêm como um maremoto. um maremoto disruptivo, que irá romper com alguns dos processos pelos quais nos relacionamos no meio profissional, de produção, de serviços, acadêmico, etc.
Quer dizer então que os seres humanos serão substituídos por máquinas?
Não!
Pois há algo em que os humanos nunca serão substituídos. a isto
chamamos capacidade de criar, a nossa fantástica criatividade. Então,
pensamos que para preparar nossos estudantes para o futuro – quero
dizer presente – precisamos desenvolver-lhes a criatividade, em qualquer área do conhecimento.
mas esta criatividade como pode ser desenvolvida?
com o fazer. com a atividade de construir algo, com o trabalho
manual, com o burilamento de componentes, conjuntos, ferramentas,
peças é que poderemos despertar, em nossos estudantes, a criatividade. com a prática na resolução de situações-problema.
mas nós educadores estamos preparados para assim trabalhar?
Nós sabemos fazer? como iremos ensinar a fazer se somente sabemos
como fazer? urge que se pense em formar educadores que façam.

sugerimos aqui às instituições de ensino que privilegiem as atividades práticas, os trabalhos em laboratórios, a integração com a
vizinhança de sua escola para resolução de questões locais. E a partir
destas atividades práticas devidamente planejadas podemos abordar
os objetos do conhecimento necessários a sua formação acadêmica
com muito mais propriedade e engajamento.
sugerimos também abordagens pedagógicas multidisciplinares
com a maior diversificação possível de aspectos escolares sendo trabalhados concomitantemente.
uma aula prática abordando a resolução de um problema hipotético, ou real, ocorrido com uma missão espacial pode muito bem
abordar as disciplinas de história, matemática, física e língua Estrangeira – trabalhando-se com um texto em inglês, por exemplo.
contamos com acadêmicos que sabem como fazer. mas não
sabem fazer. é preciso que nossos estudantes façam, produzam, resolvam situações-problema que atendam a uma demanda da comunidade, da cidade, do país, e porque não do mundo.
Precisamos, enfim, despertar em nossos estudantes o herói que
há dentro deles. Não o herói fantasioso. o herói da realidade.
Ps: Na segunda linha do segundo parágrafo e na primeira linha
do oitavo parágrafo da folha 1 há parte do texto entre aspas. Não são
ideias nossas. são de um amigo. bem sabemos que o dileto amigo se
reconhecerá ao ler-se. bem haja!

referências:
brasil. agência Nacional de aviação civil. regulamento brasileiro de aviação civil Especial nº 94/2017 (rbac-E nº 94/2017)
http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones
acesso em: 09 mai 2017.
caP r1 GENTil césar bruscaTo
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Amor não é
para mim
Toda vez que procuro novos corações
Encontro novas lágrimas
o que não falta são desilusões
sempre seguidas de mágoas
como seria bom
aquele amor perfeito
as pessoas na Tv têm o dom
o dom de amar direito
ah, se isso na vida existisse
Talvez eu que seja o problema
mas meu coração ainda insiste
Esse é o meu dilema
caroliNa NorTE – 2º aNo Em

As estrelas
Escuta
o silêncio das estrelas
a travar com o amanhecer uma luta
é uma eterna disputa
interrompida
Pelo barulho da chuva
João machado - 2º aNo Em
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A arte de viver

Q

uando somos crianças, sempre sonhamos em ser adolescentes. E quando finalmente somos um adolescente, sonhamos em ser adultos. a questão é que sempre queremos ser mais do que somos. sempre desejamos ser mais.
E talvez isso não seja preciso.
o valor de viver o presente é incalculável. o futuro é incerto, porque por mais que queiramos decidir o nosso destino, ele não está em
nossas mãos. a arte de contemplar o tempo é extremamente complexa, já que o tempo é algo que não podemos controlar ou pegar em
nossas mãos. é tão incerto como o futuro pode ser.
é como a arte de escrever. Tão linda e tão intrigante. é como o latim. você tem vinte modos de escrever uma palavra ou mais. Porque,
dependendo do sentimento que você coloca nela, tornará o texto de
cada pessoa uma peça única. Porque se quiser escrever sobre amor,
não basta apenas digitar as palavras. Tem que sentir o que está escrevendo e vivenciar a história dentro de si.
Nesse universo paralelo que chamamos de imaginação tudo podemos fazer. se soubermos manipulá-lo, poderemos visitar nossos
desejos mais profundos. basta um pensamento. uma ideia. basta ser
inquieto.
Não precisamos ser algo mais. somos incríveis do jeito que somos e não percebemos. cada um existe em uma perfeição diferente.
E se todos aprendessem a viver com seus próprios defeitos e a se
amar como deve, viveríamos em um mundo lindo.
Quão boa seria essa utopia?
seria tão boa a ponto de nos fazer conviver com os nossos próprios defeitos?
acho que é chegada a hora de parar de imaginar. Porque quando
chegar o dia em que todos conviverão com os seus próprios eu, não
será mais necessário sonhar.
E nada é melhor do que sonhar. dá esperança. Esperança para
continuar tentando um bom futuro.
Esperança para continuar escrevendo.
mariaNa TEixEira- 2º aNo Em
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Era eu apenas uma criança
indo um concurso prestar
minha família com esperança
de me tornar aluno do colégio militar
felicidade de um sonho realizado
visto essa farda com alegria
recebo a boina como batizado
da forma que imaginei um dia

f

E o oceano
levou…

oi 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!

Nas férias ficava aflito:
Em que turma eu estarei?
Entre velhos e novos amigos
foi melhor do que pensei!
uma especial amizade
virou amor no Ensino médio
Nos preparando para a faculdade
Nas arcadas do colégio
Grandes amigos nesta trajetória
fizemos no velho casarão
momentos da nossa história
Que levamos no coração
cmPa, por tudo que vivemos
um especial agradecimento
certamente de ti lembraremos
No dia do nosso casamento
EllEN chrisTiNa do caNTo aNdriNo
E bruNo fErrEira azambuJa – Ex-aluNos 2009

lEoNardo vaz – ProfEssor

Encontro
olho para o céu estrelado
Procuro a estrela perdida
Que um dia esteve ao meu lado
mas se foi agora escondida.
No universo ela é eterna.
Tornou-se uma lembrança terna
Encontro habitando em mim
minha doce estrela sem fim.

porto
o vazio sempre me acompanha
Quase sempre me acanha
Escorre pelo meu rosto
E me deixa sem posto
me deixa em ponto morto
vagando e pensando
Que você não é mais meu porto

lETícia rocha – Ex-aluNa
KaThy misaKi – 2º aNo Em
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Discurso do diretor na cerimónia
de abertura solene do ano letivo

e

xmo. sr. Tenente General, vice-chefe do Estado-maior do
Exército, fernando celso vicente de campos serafino,
meu General,
Exmo. sr. major General, diretor de Educação,
Exmo. sr. coronel, diretor do colégio militar,
Exmas. autoridades civis e militares,
Exmos. convidados,
minhas senhoras e meus senhores,
caros alunos,

“ana tem duas características que fazem dela uma líder bastante particular: é uma pessoa capaz de se expor e de ser vulnerável
quando é preciso, mas também capaz de uma racionalidade ímpar
e de uma determinação férrea. algumas destas características foram
forjadas na sua formação dos Pupilos do Exército.
“(…) ela é (…) uma pessoa incansável, inconformada, corajosa,
inovadora, sensível, humana e empática”.
“hoje, deixa um império de 336 lojas que fatura 750 milhões de
euros e emprega mais de seis mil pessoas”.
revista forbes, outubro de 2017
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Em 1977, há precisamente quarenta anos, trinta e sete alunas franqueavam pela primeira vez as portas do instituto dos Pupilos do Exército.
uma delas foi a drª ana Paula moutela, que a revista forbes
entrevistou e destacou este mês.
hoje, homenageamos a Paula moutela, permita-me que a trate
assim, e todas as outras trinta e seis alunas que há quarenta anos se
tornaram as primeiras Piloas.
ao homenagearmos a Paula moutela e o seu curso, homenageamos uma Escola centenária, uma conceção e uma comunidade que
Portugal nem sempre compreende mas que se habituou a admirar e
a respeitar pelo valor cívico e Profissional dos seus antigos alunos:
o seu inconformismo, a coragem moral, a capacidade inovadora, a
sensibilidade, o humanismo, a racionalidade e a sua determinação.
são os filhos de Portugal que saúdam a alvorada!
obrigado, também, dr.ª ana Paula moutela!
caros alunos,
corpo docente,
militares,
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Não é fácil explicar esta Escola e desfazer mitos.
somos uma Escola republicana, militar e com um projeto educativo que vem da Grécia antiga.
somos diferentes, numa sociedade ainda massificada pelos excessos da industrialização que não consegue libertar-se do inferno da
uniformidade.
é a diferença do outro que nos cativa, que nos permite estabelecer
laços e ultrapassar as nossas fragilidades.
é num sistema de rotinas e de rituais que nos educamos na procura do belo.
recusamos o Narcisismo da sociedade contemporânea que promove o egocentrismo e a irrelevância do outro.
sabemos que a solidariedade pressupõe fraternidade e que estes conceitos, quando vivenciados, são fundamentais na formação de
uma consciência social, que valoriza o outro, que nos complementa
no outro.
vivenciamos diariamente esses conceitos que orgulhosamente
chamamos de companhia e camaradagem, promovendo a justiça social e a utilidade para com o outro.
são valores estranhos numa sociedade hedonista e egoísta.
de certa forma, somos filhos do renascimento, do renascimento
da cultura clássica e do Experimentalismo: d. João de castro é o nosso
Patrono.
Percebemos luís de camões, antes de entendermos Os Lusíadas,
da mesma forma que ele estudou homero e a Odisseia antes de os
escrever. da mesma forma que ele entendeu, há quinhentos anos,
que a Europa não podia continuar a ser romana, que os Gregos tinham voltado para ficar.

a república percebeu camões, como percebeu o marquês de
Pombal.
Nós somos filhos da república e também por isso percebemos
camões e a necessidade do espírito da reforma.
infelizmente muitos julgam perceber camões, mas só o sabem
recitar.
Nem com os livros de astérix se lhes fez luz. falta-lhes a poção
mágica…
continuam submetidos aos romanos.
Exmo corpo docente,
hoje é o vosso dia e a Escola orgulha-se da vossa qualidade e
agradece a vossa dedicação e profissionalismo.
“a nossa época é horrível porque já não cremos — e não cremos
ainda. o passado desapareceu, de futuro nem alicerces existem. E
aqui estamos nós sem teto, entre ruínas, à espera…”, escrevia raúl
brandão, em 1917, em Húmus.
Embora escrito há precisamente 100 anos, a frase continua atual:
o passado desapareceu, não existem alicerces para o futuro e continuamos à espera… sem confiança no futuro, sem acreditar.
o que espanta é que somos uma comunidade com um passado
de que nos devemos orgulhar, alicerçada numa civilização Greco-Judaica que continua a ser indissociável do futuro que necessariamente
procuramos.
Por outro lado, embora se entenda a necessidade do racionalismo, este não pode limitar a nossa esperança e secar o nosso futuro.
À Escola compete responder às preocupações de raúl brandão
e ensinar com objetividade o nosso passado e recuperar na cultura
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Greco-Judaica os nossos alicerces civilizacionais, nomeadamente a
primazia da liberdade e da nossa independência.
a Escola para além da componente académica tem que voltar
a ensinar e sobretudo a vivenciar a cidadania. a Escola não deve,
nem pode estar apenas focada no mundo empresarial e esquecer a
cidade.
a sociedade narcísica, e por vezes narcótica, com que hoje nos
deparamos é também fruto da demissão das famílias por cansaço
e/ou falta de condições e da Escola por se ter focado excessivamente nos resultados académicos, esquecendo a necessidade de educar
para a cidadania, nomeadamente em termos de Justiça social e de
utilidade para a comunidade.
é um sinal de pouca inteligência: quantos mais excluímos, quanto
mais suportamos e menos capitalizamos.
como sabemos, os objetivos últimos da Política são a Prosperidade e a segurança, sendo o contributo da Escola decisivo para se atingir
ou não esses mesmos objetivos, de forma equilibrada.
é tempo de nos deixarmos de falsas ingenuidades. como referia
bernardino machado na sua oração de sapiência na universidade de
coimbra, em 1904:
“Ensinar é governar. Pelas ideias se afeiçoam costumes e instituições. Por isso, quando um povo quer cimentar a integridade da
pátria, faz o que nós fizemos, implanta nela uma universidade; e, se
intenta formar sobre outro o seu predomínio, procura apoderar-se da
sua educação, é como sempre se tem feito.”
se quisermos continuar a garantir a nossa liberdade e a nossa
independência, se quisermos melhorar o nosso bem-Estar e preser-
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var a nossa segurança, a Escola tem que preservar a nossa cultura e
impedir o predomínio dos outros.
a opção é simples: ou preservamos a nossa liberdade, através de
uma cultura que nos foi legada, ou a trocamos por outros valores e,
no dizer dos Gregos, passamos a ser os bárbaros, os que não estimam
a sua Eleutéria.
hoje num mundo globalizado, extremamente volátil e em que
as grandes empresas se sobrepuseram aos Estados, a cidadania foi
esquecida. as empresas não têm cidades, apenas usam as cidades.
a cidadania não entra nos ativos e dificilmente é contabilizada, por
não ser quantificável.
como dizia saint Exupéry, em O Principezinho, o que não é quantificável é irrelevante para os adultos.
sabemos, hoje, perfeitamente, qual o nosso caminho e os nossos
objetivos:
uma aposta consciente numa educação clássica assente nos
valores da cidadania e recentrar o projeto académico na música,
na Educação física e nas disciplinas de cariz técnico, nomeadamente a mecânica, a Eletrónica, a automação, a Programação e a
contabilidade.
a Escola tem que continuar e aprofundar o caminho indicado pelos Pedagogos da Escola Nova que assentaram o ensino na
experimentação e repudiavam o excesso de retórica. o País tem
necessidade urgente de quem é capaz de fazer e não dos que
apenas sabem como se faz.
Por um lado e na sequência do projeto da interdisciplinaridade,
a Escola tem que voltar a aprofundar o conceito do cientista alexandre von humboldt: a Natureza é uma teia de vida e uma força
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global, tudo está ligado por “milhares de fios” e, por outro lado,
compreender a unidade na diversidade.
cada vez menos, o conhecimento pode ser arrumado em gavetas
estanques a que chamamos disciplinas. importa recuperar a permeabilidade e a interconexão dos diversos saberes e olhar para a sabedoria de uma forma holística.
somos conscientemente uma Escola de raiz utilitária com a eficácia e o pragmatismo que se lhe reconhece, mas que carece sempre
de ter presente o significado Grego do belo, não apenas no sentido
estético, mas num sentido mais lato de equilíbrio e de perfeição.
é essa procura da beleza, que vem do sânscrito, “bet-El-za” o
lugar onde deus brilha, que nos eleva e nos distingue. sem uma
preocupação permanente pelo equilíbrio e pelo que é distinto, facilmente cairemos no imediatismo de soluções pouco ponderadas que
se arriscam a ser efémeras e desequilibradas.
a Educação, pelo contrário, deve promover a serenidade e o despertar da busca dos equilíbrios eternos.
No início deste novo ano letivo, deste novo ciclo houve curiosamente outros ciclos que se reiniciaram e que demonstram a atual
vitalidade da Escola e o atingir de um ponto de equilíbrio, há muito
desejado:
– Na sequência da abertura do instituto a alunas do ensino básico
e secundário em 2010, este ano foram nomeadas pela primeira vez
uma aluna comandante de companhia e uma aluna comandante de
batalhão. Para além da vitalidade que já se referiu, estas nomeações
sinalizam uma maturidade da comunidade educativa que é de realçar.
– Por outro lado, fruto da consolidação do projeto educativo, foi
possível regressar-se à conceção original do ensino no instituto, com
o ensino básico e secundário a serem distribuídos pelas duas secções: o básico na 1ª secção e o secundário na 2ª secção. Embora não
seja percetível para os atores externos à escola, esta alteração tem
implicações muito positivas no equilíbrio de todo o sistema, definindo territórios de ensino e de socialização diferentes, para públicos
diferentes.
– voltou a ser constituída a 4ª companhia de alunos, após ter sido
desativada há cerca de 15 anos.
– dentro de dias, o iPE vai voltar a ter Ensino superior nas suas
instalações, ministrado pelo instituto Politécnico de setúbal, dez anos
após a suspensão deste ciclo de estudos nestas mesmas instalações.
– Por último, embora não seja propriamente um ciclo, é de relevar
a resolução de um problema que se arrastava há mais de cem anos:

a mudança da enfermaria para um local mais acessível. Esta obra só
foi possível realizar pelo empenho manifestado por sua Excelência o
atual vice-chefe do Estado maior do Exército, Tenente General campos serafino, enquanto Quartel mestre General.
meu General, gostaria de publicamente lhe manifestar o nosso
obriGado!
Exmo. corpo docente,
militares,
funcionários civis,
caros alunos,
76% dos alunos finalistas entraram no Ensino superior: quase
cinco vezes mais do que a média das Escolas Profissionais, que em
2015 se situava nos 16%. Por outro lado, a nossa taxa de desistências mantém-se entre 1 a 2%, enquanto a média Nacional é de
34%, para este tipo de Ensino.
o instituto tem a sorte de ter, hoje, como servidores, um corpo
docente qualificado, competente e muito dedicado, um corpo de
alunos que evidencia uma invulgar dedicação, abnegação e elevado espírito de missão, uma unidade de apoio, os Galos, como
lhe chama o capitão fernandes, a quem eu hoje presto a minha
continência, e um Estado maior eficiente e também dotado de um
elevado espírito de missão.
alunos Graduados,
relevo hoje, publicamente, a vossa maturidade, a vossa dedicação e o vosso Espírito Pilónico.
o Pilão orgulha-se de vós!
com a ajuda de todos, de diversas direções da associação dos
Pupilos do Exército e ao fim de vários anos voltámos a atingir o
nosso ponto de equilíbrio.
Pelo meio houve muita resiliência, um desgaste emocional assinalável, algumas lágrimas e muito espírito de equipa.
Parafraseando fiódor dostoiévski: foi o belo que nos salvou.
hoje, é um tempo bom para toda a comunidade Pilónica.
voltámos à conceção do fundador e ao Tempo de novos ciclos.
o futuro apenas depende de nós e do que nos legaram:
Querer é Poder!
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ACC de VOLEIBOL

P

ela primeira vez no iPE, a modalidade de
voleibol terá representação externa, através das competições do desporto Escolar.
os infantis b, escalão dos 10-12 anos,
terão a sua primeira experiência a este nível.
os jogos serão aos sábados de manhã e cada
jornada terá a participação, em média, de 20 equipas de escolas de lisboa.
o nosso objetivo será constituir 2 equipas masculinas e 1 feminina e fazer tudo para honrar o
nome do iPE.
o jogo deste escalão será de 4 x 4 com 2 suplentes. Terá uma duração de 10 + 10 minutos e
os suplentes têm de obrigatoriamente entrar na 2.ª
parte.
cada jogador só poderá efetuar 2 serviços de
cada vez e a rotação nas posições será uma constante, o que faz com que este jogo seja muito equilibrado e justo para todos os participantes.
Prof. NuNo silva rEsPoNsávEl acc dE volEibol

ACC de NATAÇÃO

n

o presente ano letivo, o iPE irá ser representado no desporto Escolar em todos os escalões (infantis a, infantis b,
iniciados, Juvenis e Juniores).
os alunos inscritos no desporto Escolar Nível 2 / Nível
3 irão realizar 3 Encontros, onde estarão presentes várias escolas.
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No Nível 3, os alunos apurados serão convocados para os regionais e Nacionais de Natação.
boa sorte, muito empenho e muitas vitórias!
Prof EuGéNia marQuEs rEsPoNsávEl acc dE NaTação

efemérides e eventos

Breves impressões de uma
visita de estudo
(contextualização: as frases a seguir transcritas foram retiradas de alguns textos produzidos pelos alunos das turmas do
11º b e c aquando da visita de estudo à igreja de s. roque.)

n

o dia 20 de setembro, as turmas do 11º b e c foram visitar
a igreja de s. roque. Esta igreja situa-se em lisboa, perto
do bairro alto. Nesta visita de estudo falámos essencialmente sobre o Padre antónio vieira e o barroco. a arte
barroca corresponde claramente a uma ideologia religiosa triunfante.
aNa marTiNs 1525/15 - 11º c

d

urante a passada manhã
do dia 20 de
setembro de
2017, as turmas b e c
do instituto dos Pupilos
do Exército seguiram do
mesmo acompanhadas
por duas professoras
numa visita de estudo à
igreja de são roque, em
lisboa. a visita foi feita
no âmbito da disciplina
de Português em consolidação do estudo da obra
do Padre antónio vieira.
vaNEssa maia 521/16 – 11º b

f

oi uma visita construtiva para a nossa aprendizagem e para
uma melhor consolidação da matéria dada em aula. No geral
gostei da visita à igreja, desde a apresentação do PowerPoint,
até à visita guiada propriamente dita. as vitrines, onde estavam expostos os ossos e os crânios de alguns santos e mártires, foi o
que mais me fascinou e chamou a atenção naquela igreja. […] outro
aspeto que nos tocou muito foi o facto de a nossa guia ter vivido em
roma vários anos e a forma como ela contava as histórias, assim
como a entoação que lhes dava, o que tornava tudo muito mais interessante.
vasco fErNaNdEs 356/13 – 11º b

a

igreja de são roque, em lisboa, é uma pérola da arquitetura com tesouros do barroco europeu […] fomos visitar
esta igreja porque foi o palco dos espantosos sermões do
Padre antónio vieira, uma figura maior da Europa renas-

centista.

PEdro marcos 194/16 – 11º b
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ACCs Desportivas

e

ste ano, no iPE, além das tradicionais accs desportivas,
como o futsal, a Natação, o basquetebol, a Esgrima,
a dança, a Ginástica de formação e o remo, há uma
nova.
com grande tradição no desporto Escolar, principalmente
nos escalões femininos, o voleibol é uma novidade no iPE
este ano letivo.
Embora modalidades diferentes tenham objetivos diferentes, devido aos contextos competitivos, a verdade é que
temos todos um objetivo comum: dignificar o nome do instituto.
o iPE não se esgota na sua vertente académica. Tão ou
mais importante é a vertente lúdica/desportiva, onde os alunos podem fortalecer laços de amizade, construir uma personalidade competitiva com vista a superar os seus limites,
mas sempre com o respeito pelos adversários e por outros
agentes envolvidos na competição. Procuramos em todos
os momentos (treinos e competições) transmitir valores, na
vitória e na derrota, para que os alunos desenvolvam as suas
capacidades e se tornem adultos mais válidos, mais fortes e
mais respeitadores das regras da boa cidadania.
Estamos no início de mais uma etapa, estamos cheios de
vontade de competir e de sentir o sabor da vitória. Quem
ganha são os alunos, quem os encaminha nesse sentido são
os professores.
Em nome do grupo de Educação física e de todos os professores envolvidos nas diferentes accs, desejo boa sorte a
todos os alunos, neste ano letivo.
Prof. PEdro fErNaNdEs

TorNEio volEibol d.E. 2016-2017
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TrEiNo No TaNQuE dE rEmo 2017- 2018

TorNEio basQuETEbol d.E. 2016 - 2017

efemérides e eventos

aluNos acc fuTsal 2017-2018
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Alocução do TC José Magro na cerimónia
de imposição do Escudo de Armas

e

xcelentíssimo senhor coronel diretor
do instituto dos Pupilos do Exército,
Excelentíssimas senhoras e senhores
convidados,
Excelentíssimas senhoras e senhores
Professores,
camaradas,

Pilões,
a cerimónia de imposição do Escudo de
armas, que hoje tem lugar, formaliza a entrada de novos Pilões na nossa Escola.
é uma cerimónia muito simples,
humilde, como somos todos nesta casa,
como é o Pilão.
como não nos cansamos de vos dizer:
não é uma escola melhor nem pior. é uma
escola diferente. diferença essa que só faz
sentido e tem razão de ser, se for pela positiva.
o Escudo de armas dos Pupilos do Exército, que a todos os alunos presentes nestes
claustros foi colocado e confiado, é muito
mais do que um simples pedaço de metal.
a partir de hoje, mais alunos passarão a trazer ao peito 106 anos de Pilão. somos mais
e melhores a carregar diariamente a história de uma Grande instituição. a carregar a
tradição secular de uma Escola que nasceu
com um propósito e uma missão que nunca
poderemos esquecer nem deturpar. a partir
de hoje somos mais a carregar os sonhos,
o esforço, a dedicação e as dificuldades dos
milhares de Pilões que por aqui passaram.
muitos deles vossos familiares e conhecidos:
– que estudaram nas vossas secretárias,
– que comeram nas vossas mesas,
– que dormiram nos mesmos quartos
e nas mesmas camas em que hoje vocês
descansam.
Tal como vocês, ouviram noite após noite e a cada 15 minutos o badalar do sino
da igreja do convento de são domingos de
benfica ou o comboio a passar já aqui ao lado no silêncio da noite.
Também pisaram, centímetro a centímetro, o alcatrão quente da
parada em dias de cerimónia, sentindo, como vocês, o ombro dorido
do peso da arma e o suor a escorrer pelas costas, debaixo da camisa
branca da farda de saída que nos identifica e aproxima.
lembrem-se que só tem valor o que custa, o que exige esforço e
empenho. Para alcançar o sucesso, temos de nos dedicar. o sucesso
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depende apenas de nós próprios.
honrem sempre a Escola na qual são hoje formalmente integrados mais Pilões.
Estejam sempre gratos ao Pilão.
Propositadamente, nesta cerimónia, lemos um texto da autoria
de um antigo militar que serviu nos Pupilos do Exército e que reflete, de forma exímia a nossa casa bela e ridente:

efemérides e eventos

novos alunos:
d. João i, mestre de avis, epítome da dinastia cujo nome estará
sempre ligado ao apogeu de Portugal.
d. João das regras.
frei luís de sousa.
ministros e Presidentes da república.
homens e mulheres que elevaram Portugal.
Podeis orgulhar-vos de já ter algo em comum com todos eles:
tal como vós, aqui estiveram. o chão onde agora vós vos erigis,
outrora foi pisado por eles.
homens e mulheres que marcaram a diferença por estarem dotados da mais determinante capacidade humana: o querer.
E na vossa ainda prematura vivência como alunos desta casa,
inscrevei esta divisa na vossa conduta, no vosso sangue, na vossa
vida: QuErEr é PodEr!
Para um momento tão solene como é o da formatura, reportai-vos ao significado inscrito neste local. como uma rosa dos ventos,
cujo objetivo é orientar, tendes a orientação para uma instrução de
sucesso aqui mesmo, em vosso redor.
atrás de vós, quem vos precedeu, sob a figura de d. João de

castro, patrono desta casa. atrás de vós fica o passado, escrito e
percorrido por todos os que preparam este presente que estais a
viver e que um dia será um passado escrito por vós.
À vossa direita, o refeitório, onde aprendeis o significado de
companhia, o momento da partilha do pão, o momento em que vos
deveis libertar de todo e qualquer egocentrismo e individualismo.
À vossa esquerda, o internato, onde partilhais um espaço
comum e onde através da camaradagem ides aprender que não
caminhamos sozinhos nesta vida e que seja à esquerda ou à direita,
estará sempre alguém disposto a ajudar-nos.
Perante vós, sob a figura de d. João das regras, reside o mestre.
o futuro. aquele que vos irá indicar o caminho, lançar as pedras,
construir as pontes pelas quais podereis seguir com confiança.
Está nas vossas mãos que esse futuro seja radiante e valeroso
para que um dia seja o vosso legado a residir nestas paredes, ansioso por inspirar futuras gerações de notáveis homens e mulheres.
façam com que aconteça!
(alferes rc - fernando Pires Júnior, lisboa 2012)
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ATLETA DO MÊS DE SETEMBRO

a

última semana do mês de setembro foi, a nível europeu,
a semana do desporto. Entre os vários objetivos definidos,
um deles era transmitir a importância de hábitos de vida
saudáveis nos jovens em idades escolares, bem como todos os benefícios físicos e psicológicos que advêm da prática desportiva regular.
No iPE temos essa preocupação permanente e, por isso, promovemos uma vez mais a competição mensal do atleta do mês. Tendo
como princípios base aumentar os níveis físicos e técnicos dos alunos,
a competição decorre ao longo de todas as aulas de Educação física,
com regras bem definidas, aceites por todos e controladas pelos respetivos professores.
aula após aula, semana após semana, os alunos têm a possibilidade de acumular pontos.
No final de cada período, os seis melhores classificados serão
apurados para as provas finais de corrida de resistência e de velocidade, na tentativa de alcançar os distintivos de mérito desportivo.
Eis os 3 primeiros classificados de cada turma do mês de setembro.
Parabéns a todos!
o grupo de Educação física.

6º ano a
classificação final
Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

304

fRANCIsCo
ARAújo

116

1º

1521

sofIA BALdo

115

2º

208

VAsCo sANtos 114

3º

6º ano B

5º ano a

classificação final

classificação final
Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

55

RAquEL CERtã

108

1º

333

ÉRICA
moRGAdo

109

1º

211

ANA VIEIRA

108

2º

339

LANA
BuGARIN

108

2º

10

mARIA
moRAIs

106

3º

346

LEoNoR
mARtINs

107

3º

5º ano B
classificação final
Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

88

GoNçALo
CARVALho

130

1º

300

RuI CAstRo

129

2º

224

sALVAdoR
fERNANdEs

128

3º

84 | Querer é Poder | Novembro 2017

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção
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7º ano a

8º ano B

classificação final

classificação final

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

96

GoNçALo
sILVA

-

1º

432

joão
oLIVEIRA

-

1º

332

GuILhERmE
PIREs

-

2º

36

LuCAs
CAyoLA

-

2º

51

VICENtE PIREs

-

3º

525

tIAGo
mAyoR

-

3º

7º ano B

9º ano a

classificação final

classificação final

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

6

omAR djA

-

1º

436

hENRIquE GIL

150

1º

122

EdGAR BoLAs

-

2º

177

joão mARIz

148

2º

293

mIGuEL
soEIRo

-

3º

199

dIoGo fILIPE

144

3º

8º ano a

9º ano B

classificação final

classificação final

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

98

RuI
NAsCImENto

-

1º

288

tELmo CostA

139

1º

125

RodRIGo
moNtEIRo

-

2º

15

BERNARdo
mARquEs

137

2º

516

NuNo sILVA

-

3º

216

hENRIquE
sImõEs

132

3º
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10º ano a

11º ano B

classificação final

classificação final

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

291

GoNçALo
mARtINs

53

1º

11

fRANCIsCo
BossA

34

1º

325

hENRIquE
domINGos

50

2º

194

PEdRo
mARCos

30

2º

314

tIAGo
fERNANdEs

45

3º

183

joão NEVEs

28

3º

10º ano B

11º ano c

classificação final

classificação final

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

272

GoNçALo
foNsECA

50

1º

164

PEdRo
BohRER

47

1º

116

PEdRo
mARtINs

50

2º

373

RodRIGo
sANtos

45

2º

121

GoNçALo
tEIxEIRA

43

3º

210

RodRIGo
ANdRAdE

44

3º

10º ano c

12º ano a

classificação final

classificação final

Nº

NomE

215

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

RICARdo jEsus 67

1º

221

ANdRÉ
mARquEs

81

1º

349

RAfAEL CostA

65

2º

87

RAfAEL
BRANCo

68

2º

201

fRANCIsCo
ALVEs

64

3º

4

dAVId
BARRoso

68

3º

11º ano a

12º ano B

classificação final

classificação final

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

30

RuI BRItEs

25

1º

489

dIoGo
RodRIGuEs

81

1º

279

dIoGo PAuLo

23

2º

237

fABIo NuNEs

78

2º

154

GoNçALo
PAuLo

22

3º

735

dAVId
AmARAL

56

3º

12º ano c
classificação final

86 | Querer é Poder | Novembro 2017

Nº

NomE

PoNtuAção

CLAssIfICAção

195

hENRIquE
fIGuEIREdo

91

1º

275

BERNARdo
GAIão

82

2º

17

ANtóNIo
PEREIRA

78

3º

notas soltas

INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

Distintivos de Mérito – 1ª Companhia
3º Período 2016/2017

OURO

1521/16
sofia Baldo

346/16
Leonor martins

293/15
miguel soeiro

1005/15
maria mendes

479/15
Leonor fernandes

1205/15
maria Andrade

PRATA

301/16
miguel dias

304/16
francisco Araújo

1216/16
margarida simões

1/16
Leonor Valente

333/16
Érica morgado

339/16
Lana Bugarin

1015/16
júlia Casqueiro

51/15
Vicente Pires

122/15
Edgar Bolas

189/15
Guilherme faustino
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notas soltas

satlos saton

OINSTITUTO
TINSTITUTO
ICRÉXE ODOS
DDOS
SOLPUPILOS
IPUPILOS
PUP SODO
DDE
OTEXÉRCITO
EXÉRCITO
UTITSNI

Distintivos de Mérito –Quadros
2.ª Companhia de Alunos
3.º3.º
Período
– Ensino
Básico - 2.º Ciclo
Período
2016/2017

OURO

216/13
henrique simões

288/13
telmo Costa

537/14
Rafael frade

PRATA

272/12
Gonçalo fonseca

349/12
Rafael Costa

416/12
Rodrigo fernandes

1017/12
Ana jorge

1203/12
maria Parreira

1402/12
Inês mota

46/13
diogo Carmo

177/13
joão mariz

319/13
Guilherme salgueiro

382/13
Beatriz Almeida

1007/13
juliana Amaro

38/14
Gustavo zacarias

39/14
Afonso oliveira

93/14
Catarina Afonso

100/14
dilan dias

172/14
Isabel Abrantes

234/14
Luís Campos

478/14
Alexandra mogas

1505/14
Bruna marques

206/16
Eugénia Kostenko

525/16
tiago mayor
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INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

Distintivos de Mérito – 3ª Companhia
3º Período 2016/2017

OURO

396/15
mariana machado

210/16
Rodrigo Andrade

PRATA

214/12
Walter Godinho

422/14
daniela marques

1025/14
matilde figueiredo

2/10
mariana Baptista

735/14
david Amaral

1033/15
jéssica Inês

543/10
Iuri silva

17/15
António Pereira

249/15
josé Carvalho

165/13
david Cardiga

148/16
Rui Pinho

22/16
Pedro jubilado
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exito
sucesso
porsperidade

O Descanso Eterno é
o Seguimento da Vida

No momento mais difícil da vida
encontra em nós um ombro Amigo
Serviço nacional e internacional
Protocolo com o IASFA
Para mais informações não hesite em nos contactar

Lisboa - Olhalvo - Alenquer

Admissões 2018/2019
18 e 19 de dezembro
26 e 27 de março
2 e 3 de julho

Uma conversa entre Pilões

