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Festival Música
e Ginástica

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.

Admissões 2018/2019

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

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

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

Caros leitores!
A luz ao fundo do túnel está cada vez mais perto, só nos resta
cerca de um mês para alcançarmos o tão desejado “Final do ano

envergar. Terminamos a nossa etapa no IPE e esperamos pela nova
aventura que estará para breve.»

letivo”. Os conhecimentos adquiridos ao longo destes anos são agora

Gostaria ainda de deixar uma mensagem aos futuros Pilões que

postos à prova, época com tempo exíguo, mas também de esforço e

ocuparão o nosso lugar: continuem a difundir o espírito e o saber-

dedicação por parte de toda a comunidade Pilónica, que nos acompa-

-estar de um aluno da nossa casa, deem continuidade ao caminho

nha desde o início da nossa jornada até ao seu término.

que empreendemos com resiliência e lutem por aquilo em que acre-

O Instituto celebra cento e sete anos de história e de existência.

ditam, pois no final o vosso esforço será recompensado.

História esta que vai sendo construída ao longo dos anos por grupos

Por todos estes aspetos mencionados, agradeço a todos aque-

de gerações e gerações que por esta Casa passam e que deixam a

les que sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado, pois ajuda-

sua “marca”. Assim, cada um de nós deixará o seu testemunho, nesta

ram-me a alcançar os objetivos e a cumprir com as minhas funções,

casa tão bela e tão ridente, para as gerações futuras, tal como nós

enquanto Comandante de Batalhão, aluna mais velha e irmã, para

— atuais alunos e finalistas — recebemos o testemunho de gerações

alguns.

anteriores. A recordação e a saudade pairam no ar, tornando-o inten-

Como uma vez disse:

so, pois recordar é viver.
Sendo a última vez que vos escrevo, gostaria de dedicar umas
palavras aos finalistas:

“REMAMOS TODOS PARA O MESMO LADO,
TEMOS TODOS O MESMO OBJETIVO”

«Saímos desta Nossa Casa com o sentimento de dever cumprido,
fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para dignificar o Bom

QUERER É PODER

nome do Instituto. Honrámos a Casa e a farda que deixaremos de

Mariana Baptista, 02/10
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A aprendiza de Vasco da Gama

D

esde pequena que admirava o mar, sonhava em ser tripulante de uma nau de um grande navegador. Porém, sempre me
foi dito que uma mulher devia ficar em casa a cuidar do seu
lar e da sua família, em vez de andar a cruzar os mares. Apesar disto, nunca desisti do meu sonho e fui ganhando cada vez mais
coragem para o concretizar e lhes provar o quanto estavam errados.
Certo dia, estava no mercado a comprar comida, quando, ao olhar
para o cais, avistei uma nau que estava preste a levantar âncora. Os
seus tripulantes estavam a carregar os últimos barris para o porão.
Sem pensar duas vezes, corri e escondi-me dentro de um barril, com
esperança de ser levada para dentro de forma clandestina. Passado pouco tempo, dois homens levantaram o pipo onde me tinha refugiado.
Conseguia ouvir as suas queixas sobre o quanto a carga era pesada e as
fortes dores de costas que eles sentiam devido ao esforço, enquanto me
carregavam. Para não ser descoberta, decidi que a melhor coisa a fazer
era dormir, pois não podia fazer barulho. Nada me garantia que não me
levassem de volta num piscar de olho, caso me achassem.
Quando acordei, saí do barril. Como estava no porão, não conseguia perceber se era de dia ou de noite. A única coisa que conseguia
ouvir era os passos da tripulação a andar de um lado para o outro.
Tinha consciência de que sair do porão não era uma boa ideia, mas o
meu estômago fazia cada vez mais barulho. Não havia outra solução!
Saí do meu esconderijo, procurando não fazer barulho. Mas os meus
esforços foram em vão. Fui rapidamente descoberta por um marinheiro. Fui levada para o convés onde começaram a interrogar-me.
Respondi prontamente a todas as perguntas que me colocaram; no
entanto, a algazarra era tanta que eles nem me ouviam. Subitamente, uma voz grossa e rouca se fez ouvir, silenciando a tripulação.
Todos se afastaram para deixar passar este homem. Era um marinheiro que aparentava estar na casa dos quarenta, o seu rosto estava
coberto por uma barba farta, a sua roupa era velha e maltratada. Aproximou-se e ajoelhou-se à minha frente para ficar da minha altura. Ele
sorriu e pediu-me que me identificasse. Prontamente, respondi a tudo.
Logo de seguida, ordenou aos seus homens para voltarem a trabalhar.
— Segue-me — disse ele.
Levantei-me e segui-o até à proa da nau, onde se encontrava o
piloto. Fiquei ao seu lado. O piloto olhava de forma estranha para
mim, como se se perguntasse se estava a alucinar.

— Sabes quem eu sou? — indagou o homem ainda sorrindo.
— Não, meu senhor — disse nervosa.
— Meu nome é Vasco da Gama. De certeza que nunca ouviste
falar de mim?
— Vasco da Gama? Sim, já ouvi falar de si.
Ele sorriu e olhou para o piloto.
— Podes fazer uma pausa — disse Vasco da Gama e o piloto saiu
do seu posto. — Como foste tão corajosa e ousada, vais ser a minha
aprendiza, o que achas?
— Sério? Está a brincar — respondi eu incrédula. Estava no sétimo
céu.
Pediu-me para ficar no lugar do piloto e começou a ensinar-me os
segredos do mar e da arte da navegação. Durante a noite, mostrou-me como me guiar pelas estrelas. Sentia-me muito feliz, pois aquilo
era o que eu sempre quisera.
Juliana Dinis Amaro, N.º 1007/13, 9.º A

Pirataria no mar-alto da internet

A

pirataria de músicas e filmes é um grande problema hoje em
dia porque leva os autores a ficarem sem o devido dinheiro.
Se as pessoas querem continuar a ver filmes e a ouvir
música, não devem piratear, pois os autores podem ficar
sem vontade de continuar a fazer filmes e compor músicas, já que os
direitos de autor são roubados.
Não devemos piratear porque é ilegal e alguns sites causam vírus
no nosso computador.
6 | QUERER É PODER | Maio 2018

Na minha opinião, a única razão compreensível para tal comportamento incorreto é alguém querer ou precisar de ver filmes e ouvir
música, mas não ter recursos financeiros para o fazer.
É por estas razões que eu não concordo com a pirataria de músicas
e filmes.
Leonor Martins, N.º 346/16, 6.º B
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Uma Aventura a Bordo
da Nau de Vasco da Gama

C

om o nascer do sol, eu e os meus colegas levantámo-nos,
prontos para mais um dia de árduo trabalho. Eu,
como um simples marinheiro, tenho o dever
de limpar a nau e ajudar na movimentação
do navio. Estamos no mar há mais de três meses e não vimos terra desde então. Mesmo
não sabendo para onde vamos ou onde
estamos, todos confiamos no nosso capitão e mestre, Vasco da Gama.
Depois de nos levantar, começámos logo a trabalhar. Todos nos esforçámos para não nos atrapalharmos
uns aos outros. Durante toda a manhã, eu
fui encarregado de limpar toda a nau, desde
o convés até ao porão. Até à hora do almoço, o meu
trabalho foi apenas este. Tentei despachar as minhas
obrigações num instante para poder descansar e conviver com os meus companheiros. Assim como eu, João e
Manuel também despacharam as suas tarefas.
Conhecemo-nos no dia em que entrámos nesta embarcação. Partilhámos todos o mesmo beliche. De todos os meus companheiros de
viagem, para além do capitão, mestre e piloto, eles são em quem eu
mais confio. Deve ser porque sofremos juntos. Eu e Manuel temos dezasseis anos, enquanto o João é um ano mais velho que nós. Sempre
que fazemos algum disparate, ele protege-nos.
Ocupamos o nosso tempo livre, geralmente, contando histórias sobre a nossa vida antes de embarcar ou então jogando às cartas entre
outros jogos. Numa nau como esta, poucas são as formas de lazer.
Estamos os três a falar quando, de repente, ouvimos o sino. Levantamo-nos velozmente e em passo rápido, dirigimo-nos para a sala
de refeições. Durante os primeiros dias, a comida era razoável, mas,
com o passar do tempo, estragou-se e começou a ficar escassa. Desde

então, a nossa comida é à base de bolachas. Rezamos todos juntos
antes de comer e agradecemos por estarmos vivos.
Neste época do ano, está muito calor. Muitos de nós ,cheios de sede e cansados, preferem água do mar à água que temos na embarcação. A água que trazemos por esta altura
está cheia de micróbios e contaminada com
doenças. Para além disso, a água cheira mal e
tem uma cor esverdeada.
Cerca de um mês atrás, um camarada
nosso morreu de uma praga, outros por falta
de vitamina C. Quase vinte por cento dos tripulantes morreu. Desde então, temos de ir todos
os dias ao barbeiro, que é quem cuida da saúde de
todos. Após o exame diário, regressamos ao trabalho.
Durante a tarde, nós três estamos incluídos no
grupo que controla a movimentação do navio. Quando está vento, apenas temos de içar as velas, mas, quando o vento está fraco, temos de remar. Felizmente, hoje o dia até nem
está muito mau! Por isso, acabámos o trabalho mais rapidamente.
Então, aproveitamos para dar um mergulho e relaxar um pouco. Nadamos até escurecer. De seguida, voltamos para o convés onde todos
os tripulantes dormem, exceto o capitão, o nosso mestre e o piloto da
nossa embarcação.
Hoje, como não tinha muita fome, guardei as três bolachas do almoço. Dividimos as bolachas pelos três, enquanto rezámos por ter sobrevivido a mais um dia e para achar terra em breve.
Como amanhã é domingo, hoje temos de dormir cedo para podermos ir à missa. Cada um de nós deitou-se na sua cama, rezou mais um
pouco e despediu-se de outro dia a bordo da nau de Vasco da Gama.
Telmo Costa, Nº 288/13, 9.º B

Dia do Pai
Se me vês a errar,
Tu vais-me ajudar.
Isto é certo
Porque estás sempre perto.
Não tenho o melhor comportamento
Porque às vezes invento...
Pai, tu és especial!
Cantaste-me uma canção
E ficaste no meu coração.
Dinis Oliveira, N.º 82/17, 5.º A

Maio 2018 | QUERER É PODER | 7

NOTAS SOLTAS

Uma aventura a
bordo do Titanic

C

lio, deusa da História, que tecia a sua tapeçaria milenária, deixou-se de novo dormir, pois estava cansada com esta grande
tarefa. Por isso, outro nó se fez, enredando a data de 14 de
abril de 1915 e a de 8 de julho de 1497.
Nesse dia, era uma manhã normal para os passageiros do Titanic,
paquete de luxo, que navegava rumo à América. O pequeno almoço
estava servido no grande salão, quando repentinamente se ouviu um
estrondo. O navio, apesar de ser imponente e seguro, tremeu, fazendo que tudo à volta dos passageiros fosse derrubado.
Irrompendo pelas portas e janelas adentro, navegadores com
roupas do século XV, armados de mosquetes, invadiram o salão. Os
passageiros olhavam uns para os outros, questionando-se através do
olhar. Houve quem pensasse que era uma animação, promovida pela
companhia de viagem.
A tripulação de Vasco da Gama, assustada, olhava ao seu redor
sem baixar as suas armas. Aguardava as ordens do seu capitão para
tomar de assalto o navio e recolher os seus tesouros.
O capitão, Edward Smith, o mais respeitado oficial da White Star
Line, surgiu acompanhado pelos seus oficiais, homens de confiança.
Quando o chefe de sala lhe tinha relatado o que tinha visto, achara
que o homem tinha enlouquecido. Ao observar a roupa dos assaltantes, deduziu que estes marinheiros eram portugueses.
Procurando acalmar não só os passageiros que eram da sua responsabilidade como também os convidados indesejados, o capitão
do Titanic procurou alguém entre os seus homens que falasse português. Mas ninguém dominava esta língua.
Do nada, viu um objeto voar e atingir a cabeça de um dos marinheiros portugueses. A confusão instaurou-se. Os passageiros ingle-
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ses começaram a correr de um lado para o outro, enquanto os invasores avançavam contra eles com as suas armas e espadas em punho.
Vendo o perigo chegar e pensando na segurança dos seus passageiros, o capitão Edward Smith mandou os seguranças e pessoal
avançar contra os portugueses com o objetivo de os expulsarem do
grande salão e bloquear os acessos com móveis e outros objetos.
Percebendo o que o capitão queria fazer, os passageiros puseram
mãos à obra e ajudaram-nos, procurando todo o tipo de material que
pudesse bloquear a porta.
No momento em que os portugueses iam ripostar contra a tripulação e os passageiros, a deusa Clio acordou e apercebeu-se da
confusão por ela criada. Rapidamente desfez o nó e reparou o seu
erro, devolvendo os marinheiros portugueses à sua época.
De repente, perante os olhos dos passageiros e tripulação do Titanic, os assaltantes desapareceram, sem deixar nenhum rasto. Ninguém percebeu o que tinha acontecido. Naquele momento, todos prometeram não tocar no assunto, pois podiam ser considerados loucos.
Quanto à tripulação de Vasco da Gama, prosseguiu viagem até à
Índia, pensando que aquilo que acontecera tinha sido obra do Diabo.
Este pequeno incidente mudou o rumo da história, pois perante
o que acontecera, o capitão Edward Smith decidiu regressar a Southampton, adiando o encontro do Titanic com o seu destino.

NOTAS SOLTAS

Uma aventura por mares
nunca dantes navegados

E

stávamos em 1497, D. Manuel I anunciou que queria marinheiros corajosos e com vontade de embarcar em novas aventuras.
Acrescentou que estes seriam ainda devidamente recompensados se conseguissem cumprir com os objetivos e chegar ao
destino proposto. Logo, acorreram para o palácio centenas de pessoas, vindo dos quatro cantos do reino.
No fim de uma exaustiva seleção para a primeira expedição rumo
a novas terras, situadas para além da costa africana, o rei designou
Vasco da Gama capitão da sua armada e embaixador do reino. Para
poder relatar de forma fiel os acontecimentos ao rei, foi decidido que
Camões o acompanharia, como cronista-mor do reino.
Neste sábado, dia 8 de julho de 1497, estava tudo pronto para partirem. A maré estava a subir, o sol estava a nascer e a viagem ia começar.
Após um mês de viagem, tudo corria de feição: os ventos eram
favoráveis e os mares pouco turbulentos. De repente, avistaram um
navio de madeira escura, com três mastros, num dos quais estava
hasteado uma bandeira preta com uma caveira.
— São piratas! São piratas! — gritou o homem da vigia.
Mal se ouviram estas palavras, a confusão instaurou-se na nau
portuguesa. Vasco da Gama, homem experiente, preparou as naus
da sua armada para combater: colocando a artilharia pesada na proa,
posicionando os canhões e, na retaguarda, os valentes combatentes
preparados para responder ao possível assalto.
— Atenção! Posicionar canhões… 15 graus… sudoeste… fogo —
gritou Vasco da Gama, por cima dos gritos da tripulação.
— Recarregar… fogo — reiterou o capitão para os seus homens,
que eram capazes de o seguir até ao Inferno.
Choviam projéteis quer de um lado, quer do outro. O tempo mudara repentinamente: o céu ficara tão escuro, uma noite de breu que
era apenas iluminada por alguns relâmpagos! A chuva começara a
cair de forma intensa, as ondas cresciam e começaram a alagar os
navios. Parecia que o fim do mundo estava a chegar.

Os piratas, por medo da persistência dos seus inimigos ou por falta
de munições, bateram em retirada.
Depois de ter passado uma noite tempestuosa a combater, as naus
de Vasco da Gama chegaram ao temido Cabo das Tormentas. Outros
marinheiros já tinham tentado dobrá-lo, mas o monstro, Adamastor
de seu nome, tinha-os engolidos, castigando-os pela sua ousadia. A
chuva continuava a cair e as ondas cresciam cada vez mais, dificultando a passagem da armada. Enfrentaram redemoinhos, formados
por marés e fortes correntes. Conseguiram sobreviver à tempestade
e puderam rumar finalmente à Índia.
Quando estavam prestes a aportar, comecei a ouvir uma voz longínqua:
— Vá, está na hora de sair do banho… tira lá o boneco do ralo.
— Não é o ralo, é o Cabo Tormentório, o Adamastor!
— Por que motivos é que tiraste um olho a esse boneco?
— É Camões, mãe, o cronista-mor do reino! Estávamos prestes a
chegar à índia.
— Então, despacha-te que a maré está a baixar.
— Sim, capitã.
João Gaspar Mariz, N.º 177/13

Ações quase perfeitas!

C

– Um dia na minha escola

heguei, fardei, formei, tocou, entrei, sentei, abri, tirei, escutei,
escutei, escutei, escrevi, escrevi, escrevi, apontei, participei,
ouvi, saí, formei, lanchei, comi, bebi, convivi, conversei, tocou, formei, entrei, sentei, abri, tirei, escrevi, escrevi, escutei,
escutei, escutei, pesquisei, trabalhei, apresentei, tocou, saí, parei,
formei, corri, parei, ouvi, sentei, conversei, esperei, comi, bebi, bebi,
esperei, conversei, saí, corri, enchi, levantei, tocou, entrei, atirei, gozei, atirei, atirei, saí, conversei, entrei, aprendi, passei, saí, voltei, expliquei, sentei, ouvi, tocou, saí, formei, esperei, conversei, percebi…
André cabrita, Lucas Cayolla e João Carvalho, 8.º B
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(IN) Definições
POETA
Uma mente
cheia de palavras
para desvendar,
para apreciar,
muitas vezes
para inspirar
e por fim
simplesmente dizer...
Leonor Fernandes, N.º 479/15

É um homem que
converte o seu
sentimento
em lindas
Palavras.
É também um
navegador que navega
nas mais brilhantes histórias
em busca de inspiração.

POESIA

POESIA

POESIA

1. Um estojo
que se abre e
por onde
podemos ver
o coração
do poeta.

2. Uma lareira
que nos aquece
a alma.

3. Uma máscara
que esconde
o rosto suado
do poeta.

Miguel Soeiro, N.º 293/15

José Pereira, N.º 388/15

Ser poeta é algo mágico
se não souber rimar é trágico
mas há algo que o pode mudar
se não sabe rimar sempre pode inventar
para o fazer tem de criar
com a sua imaginação um poema vai escrever
e aguardar
pelo sucesso que vai ser.

A poesia tem de ser criada
não é aquela que lhe faz a cama, que o está a servir
desculpe a minha piada
mas eu só queria fazê-lo rir
Edgar Bolas, N.º 122/15

Edgar Bolas, N.º 122/15

É uma explosão de
ideias que nos fazem
sentir cada palavra.
É também uma
montanha
e um mar sem fim onde
navegamos nas mais
fascinantes aventuras,
nas mais belas palavras e
nas mais interessantes
comparações.
José Pereira, N.º 388/15
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Carta de Cristóvão
da Gama para
a sua amada
Aos vinte dias do mês de agosto do ano
da graça de 1497
Minha amada,
á se passaram alguns dias… Sinceramente, nesta altura, já não tenho noção do tempo. O objetivo dos que se alistaram comigo nesta aventura é avistar a terra de Calecut. É essa a nossa esperança,
pois só assim é que poderemos voltar para casa. Esperança essa
que nos dá força para continuar a lutar sem nunca fraquejar. As
noites frias, passadas ao relento, tornaram-se usuais. Agora, olhando para as nossas condições, percebo que não são as melhores.
De todas as aventuras que vivemos nesta nau, houve uma que
me marcou a mim e a todos os que tiveram a sorte de sobreviver.
Meses se tinham passado e os mantimentos já estavam no fim.
Tudo aconteceu num dia ligeiramente diferente dos outros. Um
calor húmido fazia-se sentir. As nuvens invadiram o céu azul. Alguns
estavam sentados no convés, contando histórias de sereias e de naufrágios, outros cantavam músicas da sua terra. Assim, procurávamos
passar o tempo, abstraindo-nos de todos os pensamentos saudosos
que iam nascendo dentro dos nossos corações e a fome que nos ia
comendo as entranhas.
Zacarias, um nobre marinheiro, braço direito de Vasco da Gama,
encontrava-se no posto de vigia. Se olhássemos com atenção para o
seu rosto, conseguíamos notar alguma tristeza, quase desesperante,
mas ninguém sabia o porquê, nem tão pouco se havia um motivo.
Era um velho lobo solitário do mar.
No entanto, ele chegara ao seu limite, pois assistira, ao longo
destes seis longos meses, à partida dos seus companheiros. Ele já
não aguentava mais. Nada daquilo era fácil de digerir. Pegou na sua
pistola para pôr fim ao seu sofrimento, mas alguém chegou a tempo
para impedi-lo de cometer este ato. Era alguém por quem ele tinha

J

um grande respeito e admiração. Não era nada menos do que o capitão da nossa armada, Vasco da Gama.
Tentando impedir esta tragédia, o navegador aproximou-se subtilmente, com esperança de lhe tirar a arma das suas mãos. Mas esta
tentativa acabou por desencadear uma luta e provocar dois feridos.
Um deles acabou por falecer devido à gravidade dos seus ferimentos.
Todos os homens lamentaram a sua morte.
Era urgente chegar a terra, pois a outra vítima precisava dos cuidados que ninguém lhe podia dar. Felizmente, não passaram muitos
dias até que alguém conseguisse avistar terra. O brilho nos olhos dos
meus companheiros é algo que jamais esquecerei.
Meu amor, asseguro-te que, apesar de todos os momentos menos
bons por que passei, não me arrependo de ter seguido o meu querido pai nesta aventura. A minha vida não foi fácil, mas valeu a pena!
Com esta carta me despeço e agradeço-te por ter feito parte da
minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até a
morte nos separar, tal como no dia em que trocámos as nossas juras
perante Deus.
A doença acabou por me assolar. A cada momento que passa, ela
rói-me, tornando-me irreconhecível. Espero, meu amor, que consigas
perdoar-me por não voltar com vida para os teus braços. O meu último pensamento será para ti.
Até ao nosso reencontro na eternidade,
Com amor,
	O teu amado,
		
Cristóvão da Gama
Beatriz da Silva Cristina Amaro de Almeida, N.º 382/13, 9.º B

Amizade
A amizade é bela
como os amigos.
Nela aprendemos
os sentimentos que temos.
Descobrimos mais
coisas que não sabemos
Margarida Costa e Érica Morgado, 6.º B
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A esperança é a última a morrer

A
s tempos vão passando e os sentimentos do Homem continuam os mesmos. A esperança é acreditar que alguma coisa
muito desejada vai acontecer.
Há um ditado que diz: “A esperança é a última a morrer”, deve haver sempre um “pingo” de esperança para ser humano.
A esperança é por muitos entendida como uma “ideia motivacional”
que possibilita acreditar em resultados positivos, elaborar metas, desenvolver estratégias e reunir motivação para as colocar em prática. Ter
esperança é a melhor coisa que podemos ter quer seja para enfrentar
as dificuldades da vida pessoal, quer as da humanidade em geral. Se
alguém sofre de uma doença grave, como o cancro, sabe que está
doente e pode mesmo morrer. Contudo, se tiver esperança de que
tudo vai correr bem, de que vai melhorar, poderá enfrentar esta dificuldade com outra resiliência. Alguns problemas da humanidade, como
a pobreza, também serão superados mais facilmente se toda a gente
acreditar que podem ser resolvidos.
Tem de haver sempre esperança para os que choram, para os perdidos, para aqueles que sofrem emocionalmente ou julgam não ter
futuro. Seremos como árvores plantadas junto ao rio. Nunca perdem as
folhas e estão sempre lindas e verdes. Vem o vento e a tempestade,
ela até se pode partir, mas jamais morrerá, pois essa fonte está ali.

esperança num mundo melhor parte inteiramente da minha geração, das gerações mais novas que governarão o
mundo em breve.
Ouvimos queixas diariamente provenientes de todas as
faixas etárias, desde os nossos avós até nós mesmos. Com efeito,
desprezamos as atuais condições em que vivemos e o trabalho anteriormente tomado pelos nossos antepassados. Uma coisa é certa,
se considerarmos que o mundo tem lacunas, temos de trabalhar, ser
ativos e reativos, não permitindo a nós mesmos ficarmos passivos
perante as adversidades.
Assim, em Portugal, de quatro em quatro anos, nas eleições legislativas, há cerca de 50% de abstenção; logo, cerca de metade do país
escolhe não ter opinião sobre quem o irá governar nos próximos quatro
anos! Aproveito desde já para apelar a todos os cidadãos do mundo
que vivem num país democrático para votarem de forma consciente e
racional e, em relação às pessoas que vivem numa ditadura ou numa
anarquia, para terem esperança de que a sua vida pode melhorar. Mas
não se fiquem pela esperança, usem-na para intervir das mais variadas
maneiras, por exemplo empunhando uma caneta ou um cartaz que
conteste a situação e comecem a fazer a diferença. Cada um de nós é
ator da vida e, por isso, não deve esperar pelos outros.
Com efeito, foi por os nossos avós terem esperança que o mundo
evoluiu até onde estamos neste momento. Já pensaram como terão
sido vencidas as batalhas dos nossos antepassados? A vitória contra a
peste negra, a independência de Portugal, os Descobrimentos? Estes
e outros inúmeros feitos grandiosos foram conquistados pela esperança e determinação.
Termino concluindo que nós, os jovens, seremos o futuro do mundo, os líderes de todas as nações e povos e é nosso dever termos
esperança e a intenção de deixar o nosso mundo um pouco melhor
do que o encontrámos.

Ema Silva, N.º 1097/15, 11.º B

Tomás Bessa, 11.º C

O

A

esperança morreu! Morreu e já bem morta, porque já ninguém parece ter esperança. Eu olhava para a polícia e via esperança, agora o mesmo agente que me enchia
de esperança já deve ter morrido num tiroteio. Nos
hospitais, dizem sempre ao paciente que há sempre
esperança. Bem... Digamos apenas que a esperança
está tão morta quanto eles! A terra definha com a
destruição permanente provocada pela exploração
desenfreada do ser humano e já ninguém se preocupa se o planeta tem apenas meros anos de vida! A
esperança parece ter morrido!
Eu, claro, tenho esperança de estar errado. Talvez
seja o único que ainda tem uma gota de esperança.
Nem mesmo as pessoas que têm o hábito de ter
esperança a têm. Já se tornou rotina dizer que se
tem esperança. Mas tal afirmação perdeu significado,
já não conta!
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A esperança morreu! Morreu quando as pessoas
começaram a pensar que a morte é o final da vida.
Quando olhamos para o céu e não vemos nada para
além de Ozono.
“A esperança está agora com os mortos”, dizem
eles, mas eles quem? — Os que já nasceram sem
esperança. Aqueles que veem apenas o que os olhos
mostram, os que não veem o mundo como Esperança, os que veem o mundo como ele realmente é.
Depois temos os idiotas, como eu, que ainda
têm esperança que, de uma esperança morta, um
dia talvez possa surgir algo de novo e encher os
corações daqueles que a enterraram. Mas eu, eu
não sou ninguém... Eu não conto.
A esperança morreu, mas desta vez foi a primeira a morrer!
Gonçalo Magalhães Paixão, N.º 277/16, 11.º C
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Que dorminhoca!

D

epois de quatrocentos anos e após ter
cumprido o seu castigo, Clio pôde voltar
a ocupar o seu cargo.
Numa tarde de verão, de
calor abrasador, e exausta
por ter tido muito trabalho,
Clio deixou cair a sua cabeça loura e adormeceu por
uns instantes, mas os seus
dedos continuavam a tecer a
tapeçaria onde se podia ler a
história da humanidade. Logo
dois fios se entrelaçaram,
amalgamando duas épocas: a Pré-história com a Segunda Guerra
Mundial.
Nessa manhã de 13 de maio de 1945, as tropas americanas preparavam-se para mais um combate contra o grande império japonês.
Na base, ouviam-se os motores dos veículos terrestres e aéreos. Iam
retaliar contra o inimigo porque as bases do exército americano tinham sido bombardeadas pelos kamikazes.
No meio desta confusão, o capitão Landy, que comandava uma
unidade terrestre, mandou os seus homens marchar contra as linhas
inimigas. Estes combatentes, em nome da sua pátria, eram capazes
de tudo, até sacrificar-se em nome da vitória. À medida que as tropas
iam avançando, as bombas iam sendo lançadas pelos canhões dos
inimigos, espalhando pedaços de corpos por todo o lado. Juntamente
com as explosões, ouviam-se gritos de sofrimento dos feridos.
Nesse momento, numa outra época, cerca de duzentos homens
pré-históricos preparavam-se para caçar mamutes para alimentar a
sua tribo. De repente, os campos verdejantes desapareceram e transformaram-se num campo lamacento, no qual se podiam ver buracos
feitos pelos canhões e pedaços de corpos espalhados. Desconfiados e
assustados, os caçadores olharam à sua volta e puderam ver milhares
de homens a rastejar na lama, empunhando armas automáticas. Começaram a correr para procurarem um local seguro para se proteger.
Ouviam-se gritos de aflição, pois nenhum deles conseguia perceber o
que se passava. Será que os espíritos da caça tinham enlouquecido?
O capitão Landy, convencido que tinha sido uma estratégia utilizada pelos japoneses para desviar as suas atenções e desconcentrá-los,
procurou arranjar um meio de comunicar com eles. Mas os seus esforços foram em vão, pois ninguém o percebia.
Atemorizado, um dos homens pré-históricos decidiu atacar os soldados americanos que estavam mais próximos dele. Correu na sua
direção levantando a sua moca no ar e emitindo gritos, muito semelhantes aos grunhidos de animais selvagens.
No momento em que Dumy, soldado cuja pontaria era sempre
certeira, se preparava para fazer pontaria ao assaltante, Clio acordou
e desfez esta confusão toda, devolvendo à sua época os homens cro
-magnons. Como castigo, o pai dos deuses decidiu destituir a musa
do seu cargo para todo o sempre.

A minha nova vida
Acabei de chegar a esta cidade. É tudo tão estranho! Tem um
nome complicado. Acho que é Lisboa.
Fui acolhida por uma família muito simpática. São um homem e
uma mulher com uma filha. Ela disse-me que tínhamos a mesma
idade e que eu ia começar a ir à escola com ela. Levou-me para uma
coisa estranha chamada vivenda que é parecida com uma tenda,
mas é maior e mais resistente. Também me mostrou umas coisas
onde as pessoas também viviam. Eram mais altas. Acho que se chamavam prédios.
À ida para casa, fomos dentro de uma máquina com rodas, um
carro. No dia seguinte, fomos para a escola, mas a roupa que me deram para vestir era estranha e apertada. Chegamos à escola e aquilo
era fora do normal, pelo menos do meu normal. Estivemos sempre
juntas e fiz algumas amigas.
No fim do dia, quando cheguei a casa com ela, os seus pais disseram que tinham uma prenda para mim. Era um telemóvel. A sua
filha, que se chamava Antónia, ensinou-me a mexer nele. Ao jantar,
comemos frango com arroz e contei-lhes que tinha aprendido o alfabeto, a ver as horas e a ler.
Não sei o que me vai acontecer agora, mas sei que ainda tenho
muito para aprender e que a vida vai ser melhor. Espero que fique
com esta família para sempre e que sejamos felizes.
Maria Oliveira, N.º 1211/14, 8.º A

O coração bate!
O coração
bate, bate
Em busca de algum amor
Em busca de alguma paz
Em busca de alguém
que nos queira amar
E nos queira ver
acordar
Leonor Valente, 6.º B

Bruna Moreira Rebelo Quintas Marques, N.º 1505/14
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Sinto que...
No âmbito da disciplina de Português, de modo a explorar o conteúdo “A descrição”,
os alunos do 5.º ano foram convidados a elaborar textos descritivos. Eis alguns exemplos:

M

ais um dia de aulas! Tudo levava a pensar que seria mais
um dia igual a todos os outros, cheio de “matérias” a
entrar pelos ouvidos. Como todas as quintas-feiras, depois da disciplina de Educação Física e Inglês vem a de
Português. Até aqui o dia estava a decorrer como previsto.
Na aula de Português, a professora lançou um desafio: “E se fôssemos para a parada observar e descrever as nossas sensações?!”
Fiquei curiosa, pois não sabia o que eram sensações. A professora
explicou que sensações estão relacionadas com o nosso dia a dia
e são diferentes a cada momento. Explicou, ainda, que é através
dos sentidos que conseguimos sentir o que nos rodeia. Agora estava
mesmo curiosa.
Fomos todos para a Parada. Uma onda de calor invadiu o meu corpo. Por uns momentos pensei no verão... como sentia saudades do
mar e dos gelados devorados no pátio da casa do meu avô! Depois
senti uma brisa que me levou a pensar nos finais de tarde à sombra
das árvores.

E

stava eu sentado numa fria e rija cadeira, enquanto os raios
solares me “batiam” na cara e uma leve brisa “passeava”
pelo meu corpo. Próximos de mim estavam três campos: do
lado esquerdo, um campo de basquetebol, do lado direito
e à minha frente campos de futsal. O que se encontra à minha
frente tem um pormenor, uma barretina do IPE desenhada no
chão. Mais à frente um muro branco com uma faixa azul em
baixo e uma rede no topo. Este muro separa o Instituto do resto
do Mundo.
Atrás do muro, estão árvores a “espreitar-nos” e candeeiros a ilu-
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De repente, algo chamou a minha atenção, o som de uma bola a
bater no chão, o som de carros a passar na estrada, o som de alunos
a falar... mas que grande barulheira!
Tentei concentrar-me, a professora tinha dito que, para sentirmos,
temos de olhar, observar e sentir as coisas à nossa volta.
Apercebi-me de que atrás dos muros do instituto há prédios de
várias cores. Parecia um arco-íris de cores tristes, uma vez que as
suas cores eram claras e sem vida. As nuvens eram brancas como
flocos de neve em contraste com o lindo azul do céu.
Ao longe, comecei a ouvir a voz da minha professora: “Vamos
voltar para a sala de aula. Está quase a tocar”.
Perguntei a uma colega que horas eram. Ela respondeu: “Que horas pensas que são?” Então, fechei os olhos, respirei fundo e respondi:
“São horas de almoço. Já sinto o cheiro a frango...”
Maria do Carmo Morais, N.º 10/17, 5.º A

minar a autoestrada para que os prédios mais altos consigam ver os
carros a passar.
E, por fim, lá bem ao fundo, o céu azul misturado com as nuvens
brancas. Oiço o barulho dos carros, do comboio e de alguns pássaros
amarelos como os girassóis do campo.
Foi um momento muito agradável que passei com os meus colegas de turma e com a professora Florbela Alves, durante o qual vivi
sensações incríveis que nunca irei esquecer.
Gonçalo Carvalho, n.º 88/17, 5.ºB
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O

lá, eu sou o Bernardo e, neste momento, estou sentado nas
bancadas da minha escola, Instituto dos Pupilos do Exército.
A nossa professora desafiou-nos para descrevermos o que
estamos a ver, a ouvir, a sentir...
Olho para a minha direita e observo a dimensão do nosso internato que já tem muitas histórias e aventuras de cada aluno que dorme
dentro dele. À minha frente, vejo um muro que separa uma parada
cheia de marcas no alcatrão de todos os dias lá andarmos a marchar
de uma grande agitação de carros e de comboios na linha de Sintra.
Do meu lado esquerdo, vejo o portão por onde entro domingo à
noite e saio na sexta à tarde para ir para casa.
Para finalizar, sinto uma brisa de vento fresco a bater na minha
cara e oiço os meus colegas a falar e a rir por se sentirem muito
felizes por andar nesta escola.

F

oi uma aula diferente. Fomos para as bancadas do Instituto. O
céu estava azul como o mar e as nuvens pareciam a espuma das
ondas. Perto de mim, há um campo de desporto muito grande.
À minha esquerda, há uma piscina coberta e, lá ao fundo, bandeiras mexem-se como se estivessem a brincar. À minha direita está o
pequeno Jardim dos Simples com árvores e relva muito verde no chão.
Olhando em frente, vejo um muro e, encostadas ao muro, do lado
de fora, estão árvores que parecem brincar às escondidas connosco.
Atrás das árvores, há vários prédios de vários tamanhos. Sinto o cheiro agradável a natureza, a liberdade, a ar puro sem poluição. Oiço o
som dos automóveis a passar, o som do vento a sussurrar no meu
ouvido e pássaros a cantar. Estou sentada numa cadeira de plástico
cinzento, o chão é áspero e tem pedrinhas minúsculas. O sol aquece
a minha pele e a brisa do vento embala-me.
E foi assim uma aula diferente.

Bernardo Santos, N.º 262/17, 5.º A
Ranya Proença, n.º 280/17, 5.ºB

S

into o sol ardente a bater-me na cara... oiço bolas a cair no
chão... TUM! TUM!
Fora do recinto, vejo várias árvores gigantes que observam
atentamente os alunos do IPE. Ao longe, prédios altos e baixos e uma ponte que atravessa a estrada. No céu, vejo aviões felizes
por aterrarem. Na Parada, observo, desenhado no chão, o símbolo do
IPE e os campos de jogos com as suas balizas que gritam por golos
de vitória.
Rafael Maurício, n.º 575/17, 5.º A
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Clube dos exploradores
Somos um grupo de alunos do 5º e 6º anos
de escolaridade preocupados com o meio
ambiente e com a proteção da biodiversidade.
O IPE é a nossa escola e nela temos atividades
de complemento curricular (ACC).
Integrámos uma ACC que desenvolve projetos
onde se trabalham temas de Matemática
e Ciências Naturais.

N

o primeiro dia do “clube dos exploradores”, os professores
falaram no projeto “Xtreme-Bee”.
Ficámos a saber que as abelhas melíferas (que produzem mel), estão em risco de extinção.
Percebemos que muitas espécies de seres vivos estão dependentes das abelhas. Elas realizam a polinização das plantas, assegurando
a sua reprodução.
Um cientista muito conhecido, Albert Einstein, terá dito: “Se as
abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas
mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não
há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não
haverá raça humana.”
Para compreender a importância do coberto vegetal nos solos,
realizámos uma atividade experimental recorrendo a materiais reuti-
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lizáveis. Assim, transformámos garrafões de plástico em vasos (vaso
A e vaso B) onde colocámos uma porção de solo. No vaso A fizemos
germinar sementes de forrageira, no solo do vaso B não colocámos
sementes. Aguardámos duas semanas assegurando as mesmas condições de humidade, luz e temperatura para os dois vasos.
Ao fim de duas semanas tínhamos finalmente dois solos: um com
coberto vegetal bem desenvolvido (vaso A) e outro sem plantas
(vaso B).
Estava tudo pronto para avançar com a atividade experimental!
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Em ambos os vasos vertemos a mesma quantidade de água e
retirámos as tampas dos garrafões, inclinámo-los fazendo com que a
água atravessasse o solo e saísse para duas tinas de vidro preparadas
para o efeito.
E o que observámos?
Na tina que recebeu a água do vaso A (com coberto vegetal), acumulou-se muito menos água, apresentando esta um aspeto incolor e
transparente. Já na tina que recebeu a água do vaso B (sem coberto
vegetal) acumulou-se muito mais água, com uma cor acastanhada e
quase opaca.

Depois de analisados estes resultados, concluímos que o coberto
vegetal, devido às raízes das plantas, ajuda a fixar o solo e retém
mais a água. Um solo sem coberto vegetal está mais sujeito à erosão
e retém muito pouca água, o que contribui para a desertificação. Daí
a importância de protegermos as zonas verdes e de prevenirmos os
incêndios florestais. Aprendemos que os incêndios, que no último
verão assolaram o nosso país, prejudicam seriamente a quantidade e
a qualidade da água disponível para consumo.

Construímos “perfis do solo” gigantes para melhor compreendermos a sua constituição e a sua importância para os seres vivos.
Passámos, então, à intervenção no espaço escolar e resolvemos
jardinar um canteiro, com plantas que atraem as nossas amigas abelhas melíferas, mesmo junto à sala de Educação Musical.
Limpámos o canteiro e preparámos o solo.
Com a ajuda da Matemática, fizemos as medições do canteiro
e os projetos de decoração do jardim, à escala. Escolhida a melhor
proposta, foi hora de ir para o terreno fazer as medições e marcar os
limites para a plantação das diferentes espécies vegetais. E, porque
a Matemática não é só números, a geometria entrou em ação! Depois de aprendermos a construir triângulos, elaborarámos os sinais de
alerta para que ninguém pisasse o jardim. Depois de prontos, foram
colocados em locais estratégicos.
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De seguida, plantámos espécies como amores perfeitos, malmequeres e ervas aromáticas (tomilho, caril e alfazema). Pintámos
pedrinhas de branco e azul para construir as letras do IPE e, assim,
decorar o nosso canteiro.
Todas as semanas fomos monitorizando o jardim, regando as
plantas e retirando as ervas daninhas.
Paralelamente, iniciámos outro projeto, ainda no âmbito do tema
da Proteção do Meio Ambiente e da Biodiversidade. Um projeto de
Hidroponia!
Sabiam que se pode cultivar plantas sem solo? É verdade! Ficámos
a saber que é um sistema que ajuda a produzir maior quantidade de
plantas numa área muito menor, diminuindo a ocupação do solo e
poupando cerca de 50% a 70% de água!
O primeiro passo foi a montagem do suporte para as plantas.
Montámos um circuito fechado, com tubos de PVC, onde circulava
uma solução nutritiva (água com sais minerais) que preparámos, respeitando as proporções necessárias em macronutrientes e micronutrientes. Mais uma vez a Matemática entrou em ação!
Suporte montado, solução a circular, passámos à colocação das
pequenas plantas (alfaces, morangueiros, brócolos e couve-chinesa)
nos buracos dos tubos, onde inserimos as suas raízes recorrendo à
reutilização de copos de plástico furados na base. Tivemos que verificar se as raízes eram de facto banhadas pela solução que passava
nos tubos, para que pudessem absorver a água e os sais minerais.
Medimos o pH e a condutividade para confirmar se a concentração
em nutrientes estava correta.

E foi ver as plantas crescer junto à janela do laboratório para que
a luz não lhes faltasse! Todas as semanas verificámos a quantidade
de solução e corrigimos a concentração dos nutrientes minerais. Tínhamos uma verdadeira horta na sala de aula e não podemos deixar
de agradecer a preciosa ajuda da D. Isabel e do Sr. Armando que,
ao longo de tantas semanas, nos ajudaram na manutenção deste
sistema hidropónico!
No final, já bem crescidas, estava na hora de cada um levar a sua
planta para casa!
Os alunos de 5.º e 6.º anos de escolaridade:
415/17,Ricardo Figueiredo; 168/17, Beatriz César; 244/17,Ana
Cabaceira; 369/17, Elmano Fernandes; 37/17, Vasco Abrantes;
82/17, Dinis Oliveira; 1533/17, Afonso Cardigos;
188/17, Afonso Costa; 304/17, Francisco Araújo;
339/16, Lana Bugarin; 167/16, André Alves

Os professores dinamizadores da ACC “Clube dos Exploradores”:
Alexandra Gonçalves e José Marques
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Preconceito
em Portugal

A amizade
A amizade é uma emoção irracional,
Que domina o nosso corpo com muita lealdade,
A amizade é uma emoção cheia de vontade,
De abraçar o nosso amigo de forma emocional.
A amizade chega a ser excecional,
Pois parece uma tempestade,
Que parte tudo a metade
Chega a deixar o mundo disfuncional.
A amizade também causa sofrimento,
Quando um amigo é um traidor
O que acontece nesse casamento?

O

preconceito é uma conclusão precipitada que alguém tira a
respeito de pessoas que pertencem a culturas, religiões, lugares ou tradições diferentes. Normalmente, o preconceito
origina atitudes discriminatórias. Em Portugal, o preconceito
não é algo inexistente.
Portugal e o resto dos países acima do equador, principalmente,
desenvolveram uma série de comportamentos muito desrespeitosos
perante cidadãos e imigrantes de raça negra. Estes comportamentos
podem ainda ser bastante observados em lojas e nas ruas.
Através de rumores, histórias e alguns factos, as pessoas tendem
a aplicar teorias a todos os que têm pelo menos uma característica
em comum com o culpado de algum desacato.
As vítimas destes falsos juízos são prejudicadas de inúmeras formas, como, por exemplo, serem temidas, serem vítimas de bullying
e serem alvo de suspeitas. Eu, como cidadão de raça negra, sinto e
comprovo as consequências destas ações. Infelizmente, muitos acreditam que as pessoas de outras raças são os causadores de calamidades; portanto, para mim, é cada vez mais difícil conhecer pessoas
e considerá-las amigáveis, porque se nota que estão sempre de pé
atrás, e mais, estas teorias aplicadas a pessoas de cor influenciam
indivíduos a mudar de passeio ou trajetória quando por mim passam.
O mundo não sabe o enorme efeito sobre o bem-estar das pessoas de raça negra que este comportamento tem na sociedade atual.
Seja por ignorância, seja por maldade, a verdade é que quem discrimina os outros julga ter razões para fazer parte de um grupo/gang,
aumentando assim a criminalidade e prejudicando a vida comum.
Sabendo que os indivíduos sujeitos a esta ideia errónea têm cada vez
menos oportunidades de emprego, por serem tratados como humanos de nível inferior, ninguém faz o que é necessário para melhorar
a situação, a não ser mostrar alguns clips de alguns espaços públicos
onde se podem observar estes comportamentos, para a população
ser sensibilizada.
Na minha opinião, deveríamos todos viver em sociedade, harmoniosamente, para o bem do que chamamos “humanidade”, mas
também para não voltarmos aos tempos de escravidão, porque esta
falta de humanismo diminui e limita o progresso mundial.

A amizade não merece um enganador.
Ela é mais do que um simples fragmento,
Pois quem trai a amizade é pecador.
Diogo Mesquita, N.º 18/16, 8.º A

Solidariedade
Solidariedade é um ato de bondade
Cooperação mútua entre amigos,
Lealdade, justiça e fraternidade,
Solidariedade é pensar nos outros.
Solidariedade é uma forma de irmandade,
É estar de braços bem abertos.
É investir na fraternidade.
É estar de sentimentos bem despertos.
Solidariedade é estender a mão.
É estar sempre pronto a ouvir.
É um compromisso que devemos assumir.
Solidariedade é apertar a mão.
É ajudar os outros sem nunca desistir.
Solidariedade é dar sem pedir.
Isabel Abrantes, N.º 172/14, 9.º A

André Maio, 12.º A
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Portugal, Portugal meu país natal

O

lá, eu sou a Leonor. Tenho onze anos, mas em breve terei
doze.
Hoje venho demonstrar o porquê de Portugal ser um
país fenomenal, desde o Norte até ao Sul, desde o Litoral
até ao Centro.

1.º ponto • A gastronomia
Quem é que não gosta de uma francesinha à moda do Porto e de
umas tripas à moda do Porto ou de um arroz de cabidela? E o que dizem de uma feijoada transmontana? Se calhar, ainda assim, preferem
um belíssimo caldo verde. Passando para o centro, temos as famosas
iscas com elas, as grandiosas pataniscas de bacalhau e um dos pratos
mais típicos: o cozido à portuguesa. Agora que já estamos no final da
nossa viagem gastronómica, o que dizem de pararmos no Alentejo
para comermos um refrescante gaspacho ou uma sopa de cação, se
preferirem algo mais pesado. E que tal uma mistura de carne com
moluscos como no famoso prato carne de porco com ameijoas e, já
que começámos a falar de carne, o que é que acham de umas deliciosas migas com carne de porco? Já estamos no Algarve onde vamos
degustar um delicioso xarém e uma cataplana divinal.
Acho que já chega de pratos principais que nos põem cheios. É altura de passarmos às sobremesas. Espero que tenham guardado um
espaço na barriguinha para o que vem agora. Vamos começar pelo
Sul, desta vez (pois tudo o que é demais enjoa). No Algarve, deparamo-nos com o famoso doce dom Rodrigo, já no Alentejo temos os
nossos amigos doces conventuais, por exemplo, a saborosa suricaia
e o grande toucinho do céu. No centro, encontramos os adorados
pastéis de Belém; um pouco mais para cima, cruzamo-nos com as
queijadas e travesseiros de Sintra.

2.º ponto • O património
Portugal sofreu muitos incêndios no verão de 2017, mas a população portuguesa está a fazer todos os possíveis para recuperar o
que se perdeu. Ao mesmo tempo que o país ardia, Portugal entrou
num período de seca. E embora recentemente tenha chovido com
abundância, não foi ainda o suficiente.

Portugal tem um grande património que não convém ser destruído; por isso, convém termos cuidado com os nossos atos em determinados lugares.
No Norte, encontramos o Castelo de Vila Nova de Cerveira, a Torre
dos Clérigos, o Mosteiro da Batalha, etc. Em Lisboa, temos o Mosteiro
dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, a
Igreja da Sé, o Palácio da Ajuda, a Igreja de Santa Engrácia (Panteão
Nacional), etc. No Sul, deparamo-nos com a Igreja de são Francisco
e o Templo de Diana, o Convento da Conceição, o Palácio de Estói, o
Palácio de Vila Viçosa, etc.
Além do que referi, temos ainda as tradições do povo, a que vulgarmente se chama folclore: as festas dedicadas aos santos populares, as peregrinações a Fátima, etc. As tradições também variam
conforme a região.

3.º ponto • O turismo e o clima
Portugal, felizmente, tem um bom clima, que atrai muitos turistas.
Só no ano de 2017, Portugal recebeu mais de vinte milhões de turistas. Espero que a economia do país melhore! Recentemente, fomos
retirados do nível lixo, o que foi uma boa notícia. O português ilustre
António Guterres foi eleito líder da ONU e o ministro Mário Centeno,
presidente do Eurogrupo. Por isso, espero que a reputação do nosso
país vá melhorando cada vez mais!
O povo português é muito acolhedor e, quando se trata de turismo, faz-se todo o tipo de esforços para receber uns trocos e boas
críticas na Internet.
O clima português é ameno e, como o meu avô diz, “Quem é
tipicamente português gosta de chuva no tempo de chuva e de calor
no tempo de calor”.
Portugal tem paisagens belíssimas para os olhos humanos. Todos
devem esforçar-se por preservar esses locais naturais, mantendo-os
afastados de qualquer poluição.
Espero que tenham gostado do texto e espero ter-vos convencido
de que Portugal é um país excecional.
Leonor Valente, 6.º B
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Camões ainda atual!?
Algumas reflexões em Os Lusíadas
“…o espírito humanista de Camões não podia subestimar uma meditação sobre os valores,
baseada nas suas experiências de vida e nas suas preocupações”, são as palavras
de Auxília Ramos que servem de inspiração a algumas reflexões sobre a importância
e atualidade do pensamento camoniano nos nossos dias.

S

e é certo que uma primeira leitura da
obra épica do poeta nos transporta para
um tempo marcado por atos verdadeiramente heroicos, em que o homem ganha
uma dimensão quase divina, porque se supera a
si próprio, vence os seus medos e ultrapassa as
mais terríveis dificuldades; também não é menos
verdade que nela podemos perceber o seu olhar
crítico em relação à sociedade da sua época e aos
valores que a dominaram.
Uma das críticas que Camões dirige aos seus
contemporâneos é a da importância que estes
atribuíam à riqueza, ao dinheiro — “o vil metal” —
que corrompia tudo e todos. Ainda hoje, passados
cinco séculos, a situação se mantém. Muitas são as
pessoas que se deixam influenciar pelo dinheiro.
Algumas ocupam mesmo lugares de poder ou tudo fazem para o
conseguir.
Camões também criticou o facto de muitos dos seus contemporâneos não valorizarem nem se preocuparem em conhecer o mundo
das artes e das letras. Embora “duros e robustos”, os homens da

Diário de uma
adolescente

O

lá! O meu nome é Ana e escrevo-te estas palavras como
se me dirigisse àquela amiga especial a quem posso contar
tudo. O que não consigo contar, mesmo à Sofia, aquela que
eu considero, entre as pessoas, a melhor amiga de todas.
Há pensamentos que não podem ser contados, só mesmo a ti,
porque podem sempre achar que não estou bem e eu não gosto de
ser motivo de pena ou de crítica.
Tenho 13 anos e um irmão chamado Francisco. Eu gosto muito dele e considero-o muito meu amigo. Para além do meu irmão,
tenho um outro grande amigo, o Rodrigo. Bem, o Rodrigo não é só
meu amigo, também é a pessoa que eu amo, embora nunca lhe
tenha dito. Contei à Sofia, tenho vontade de dizer ao Francisco, mas
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guerra jamais seriam completos se desconhecessem as letras, diz o poeta, pois são elas que perpetuam, na memória de todos, os atos e os gestos
daqueles que engradeceram a história. Como dizia
Camões “quem não sabe arte, não na estima” (canto V, estância 97.) Continuam a ser muitos, ainda
hoje, aqueles que não dão o verdadeiro valor à literatura!
Todo o conhecimento de Camões, revelado na
sua obra, tal como as suas reflexões, notabilizaram
o poeta e fizeram com que este ficasse mundialmente conhecido. Mas isso não aconteceu exatamente no seu tempo. A ignorância de uma boa parte da sociedade da época fez com que este tivesse
levado uma vida difícil e não tivesse verdadeiramente sentido a estima e consideração merecidas.
Felizmente, neste aspeto, a sociedade mudou, e para melhor!
Hoje o valor do poeta e da sua obra é reconhecido por todos, tanto
dentro como fora do nosso país.
Salomé matias, 10.º b

ao Rodrigo acho que jamais terei coragem de
contar. Eu sei de quem ele gosta e não é de
mim! Se algum dia lhe revelasse os meus
sentimentos, esse poderia ser um motivo
para nos afastarmos e o que eu mais desejo
é continuar a ser a sua melhor amiga.
A Sofia diz-me, muitas vezes, que eu tenho muitas hipóteses de ser correspondida,
mas eu acredito que seja apenas para me
dar algum conforto. Tento esquecer a minha
paixão, mas é difícil, sobretudo quando a pessoa de quem se gosta
é o nosso melhor amigo!
Na escola, tenho as melhores notas da turma, mas também isso
não me conforta, porque os meus pais estão muito mais preocupados com o seu dinheiro e com os seus bens do que propriamente comigo e com o meu irmão. Sem ele, seria impossível aguentar tudo…
Por hoje, despeço-me. Escrevo-te outra vez amanhã
Ana
laura antunes, 8.º b
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O Diário de
Anne Frank
ou Um apelo à Paz

E

Acróstico
Apaixonado pelo mar
Foi no sábado passado
Ousei ir surfar.
Nadei um bom bocado,
Sabia o mar encrespado, pois
O tempo não tem ajudado.

ste é, sobretudo, um livro que faz um apelo à humanidade:
que não se voltem a repetir todos os horrores que se viveram
durante a segunda guerra mundial.
A realidade, descrita na obra, emociona o leitor e fá-lo compreender melhor o que foi o nazismo e leva-o a valorizar a liberdade
e o respeito pelos outros.
A vida de Anne acontece dentro de um anexo, onde vive escondida e privada de toda a liberdade e essa é, infelizmente, uma realidade que algumas pessoas, ainda, vivem.
Muitos, ainda hoje, fogem do som dos tiros e, por vezes, são poucos os que sobrevivem em zonas de guerra. Os seres humanos estão
sempre uns contra os outros e isso só nos faz mal, só nos traz dor e
destruição.
Nós precisamos de paz, para não termos medo dos outros, para
podermos sair de casa tranquilos. A paz é necessária para diminuir as
mortes no mundo e para permitir que as pessoas sejam mais felizes!
Temos de mudar ou, pelo menos, tentar fazê-lo, porque, se não
tentarmos, falhamos certamente, mas, se tentarmos, sempre podemos conseguir… porque não podemos é continuar a deixar pessoas
a morrer sem motivo.
O meu sonho é ver mudar o mundo! Se ninguém fizer nada, no
futuro, poderá não haver um mundo para ser mudado.
Vamos trazer paz ao mundo! Todos juntos!
Rafael Frade, n.° 537/14, 8.º B

Baralhei-me com a ondulação
Até me assustei!
Reconheço ser uma paixão!
Recordo como nadei.
O que vale saber natação
Com confiança ultrapassei
O medo e a confusão.
O mar cantava
Lembro-me perfeitamente!
Isso excitava:
Ver como a gente
Entretida desfrutava!
Indo divertidamente, eu
Rodando pela calçada
A pensar no perigo iminente.
AFONSO OLIVEIRA, 8.º B
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“Fazer…“
Trabalhos realizados pelos alunos
do 5.º e 6.º ano, no âmbito da disciplina
de Educação Tecnológica

D

esenvolver o sentido social ou a destreza manual, a motricidade fina ou o sentido crítico? Tudo isto. Aqui trabalhamos
tudo com o objetivo de desenvolver no aluno competências
e técnicas que lhe permitam “Fazer”.
O aluno é chamado a participar com empenho e competência nas
tarefas produtivas do grupo, assumindo os saberes, opiniões e valores
perante o outro, respeitando as normas estabelecidas para a gestão
coletiva do espaço de trabalho, materiais, máquinas e ferramentas.
Numa simbiose quase perfeita entre o saber e a sabedoria, o uso
das chaves de fenda, dos martelos e alicates, das madeiras e dos
pregos, das garrafas e das latas, dos fios elétricos e dos interruptores,
do tecido e do papel, o “Objeto” nasce.
Aqui aprende-se a fazer, fazendo.
luís morais
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A amizade
A amizade é um grande sentimento,
Que habita no nosso coração,
Interage com o nosso pensamento.
Por vezes, faz-nos perder a razão.
O que é a verdadeira amizade?
É aquela que nunca nos deixa mal,
Aquela que nos diz sempre a verdade,
Aquela que nos levanta a moral.
Um amigo nunca nos deixa sozinho.
É alguém com quem sempre podemos contar,
Sem nunca nos desapontar.
A Amizade é como o amor,
Acaba com o ódio e o rancor.
Começa muito devagarinho.
Rui Nascimento, N.º 98/16, 8.º A

Amizade pura, simples, sincera,
Uma busca constante verdadeira
Em minha existência já impera,
Mesmo que te reveles feiticeira.
Oh! Vivo contigo, minha quimera!
Na dor, sombra presente à minha beira;
Na felicidade é a mão que impera!
E dormimos juntos na tua esteira…
Testemunho és da nossa história…
Além vida continuarás na memória,
Existência por completar sem ti.
Ah! Cantemos ao mundo nossa glória
Com hinos puros, sonoros: vitória!
Acontecemos, contigo vivi!
André Pimpão, N.º 54/16, 8.º A
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No meu peito, há uma porta…
Poemas do 9.º B
No meu peito, há uma porta,
Uma porta que fechada se encontra,
Revelando-se incapaz de ser aberta.
Incapacidade essa que só pode ser ultrapassada pela experiência.
Cansada de resistir, decide abrir-se.
Porque abrir-se significa crescer.
Mais vale ceder!
Verga-se ao amor,
Mas não resiste à dor!
Mas sempre sem ceder,
Esta porta mantém-se em pé,
Pronta para o que der e vier.
Linete Neganga, N.º 115/14

No meu peito, há uma porta.
Uma porta ali há,
Que está aberta para quem não devia
E fechada para quem devia.
Está uma porta bem escondida,
Cujo caminho é difícil de encontrar,
Mas com calma e paciência, se consegue lá chegar.

No meu peito, há uma porta,
Uma porta que abre e fecha a toda hora.
Quando me tento aproximar, a porta fecha.
Quando me afasto, a porta abre.
Estou à espera de uma deixar
Para conseguir entrar.
Já utilizei tudo para a tentar derrubar,
Como um serrote, uma picareta,
Um machado e uma marreta,
Mas nada parece resultar.
Miguel Borges, N.º 205/17

Margarida Laranjeira, N.º 87/14

No meu peito, há uma porta,
Que está sempre aberta.
Tudo o que está lá dentro
É tudo uma descoberta.

No meu peito, há uma porta,
Que nela se entorta uma corda.
Nessa corda, o coração bate forte,
Forte como o vento.

Não a consigo fechar!
Preciso de algo,
Mas, quando tento encontrar,
Sou eu que pago.

Neste mundo, há uma porta.
Nela, encontra-se uma encosta.
Nessa encosta, encontra-se uma outra porta.
Porta essa, que tem poder:
O poder de nascer.

Já encontrei algo,
A chave para fechá-la.
Sinto que estou sempre a perdê-la
E sempre a encontrá-la.
Aqui estou eu,
Sem saber o que fazer.
Mudo a porta
Ou a chave devo meter?
Filipa Araújo, N.º 1034/13
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Nela dá para viver,
Nela dá para crescer.
Francisco Gomes, N.º 58/15
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No meu peito, há uma porta,
E um caminho cheio de emoção
E muito para aprender.
Só alguns terão a sorte de o poder fazer.
No meu peito, há uma porta,
Aberta para tudo o que vier.
Poderás deitar-lhe a mão,
Mas só se eu quiser.
No meu peito, há uma porta,
De amor sem fim,
Poderás vir até mim
E ter uma vida só de sonhos.

No meu peito, há uma porta,
Uma porta cheia de nada,
Mas que por pura ironia
Me faz sentir realizada.

No meu peito, há uma porta
Que ilumina a minha horta.
Quando chova, cria frutos,
Sempre em bruto.

Em tempos, já esteve ocupada
Por sentimentos que o tempo não cura,
A não ser a tua presença
Que me fazia sentir segura!

Quando a porta se abre,
Um novo mundo se estende,
Desconhecido, mas com sabores
Onde toda a gente fica suspensa.

Já me habituei ao vazio
E aos seus diversos efeitos
Tornou-me em algo frio
Aumentando os meus defeitos.

Quando a porta se fecha,
Existe um grande vazio dentro de mim,
Que ninguém entende,
Sem exceção de mim.

Peço-te que não regresses,
Se for para causar dor,
Pela qual o meu coração anseia,
Quando quer sentir o teu ardor.

Contudo, o melhor desta experiência é ser-se feliz,
Com pensamentos positivos e vontade de viver,
Sempre a escorrer como um chafariz,
Senão a vida irás perder.

afonso maduro, N.º 198/17

Sofia Silva, N.º 527/13

Sinto-me triste e só,
Ou talvez até nem sinta nada,
Só, por favor, não sintas dó,
Pois já estou acostumada!
Já me cansei de aguentar
Este buraco negro no meu peito.
Deixo-te aqui o meu último contar,
Juntamente com todo o sofrimento.
beatriz almeida, N.º 382/13

No meu peito, há uma porta,
Que é o início do caminho.
Vai ler a minha memória
Só quem é o meu amigo.

No meu peito, há uma porta,
Cansada e farta de esperar
Que alguém por ali passe
E a faça animar.

No meu peito, há uma porta,
Pequena e um pouco tonta,
Com uma maçaneta,
Que pode ser aberta.

No meu peito, há uma janela,
Aberta para tudo o que vier.
Não vou conseguir lidar com tudo,
Mas vou conseguir lidar com o que der.

A porta velha e suja,
Que sozinha sempre esteve
Sem conhecer ninguém
Tristemente vive.

Essa porta torta,
Às vezes é tonta.
Faz ter vontade
De não dizer a verdade.

No meu peito, há uma porta,
Que se abre para ti.
Se me vens fazer mal,
Sai já daqui.

Com vontade de fugir
Ou ver alguém chegar,
Lá está a porta
Sem sair do seu lugar.

Essa porta é o amor.
Às vezes, ela faz ter pavor.
Às vezes, faz sentir dor.

josé ribeiro, N.º 324/13

Até que um dia,
Uma luz clara e brilhante
Decidiu aparecer
E levou consigo a porta
Para outro amanhecer.

Quando essa porta fica irritada,
Fico pasmado,
De ela ficar embalada,
Numa bebedeira de ódio.
renato abrantes, N.º 439/16

telmo costa, N.º 288/13
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No meu peito, há uma porta…
Poemas do 9.º A
No meu peito, há uma porta
Que não se pode abrir,
Pois a chave que a abre
Tu não podes descobrir.

No meu peito, há uma porta
Nessa porta, há uma janela.
Da janela, consigo ver
A alma que vive nela.

Eu escondi-a bem longe,
Bem longe dos olhares.
Nunca a irás encontrar,
Mesmo que a vás procurar.

Nas minhas costas, há uma coluna
Um sustento da vida,
Há um alimento infinito
Que por ela tramita.

Em doido, vais dar,
De tanto pensar,
Onde é que a escondi?
Não te irei contar,
Enquanto respirar.

Na cabeça, não há telhados,
Nem coisa que se pareça,
Há um cérebro que funciona
Com muita destreza.

Mesmo que me perguntes,
Da tua cara irei troçar,
Do teu desespero irei rir.
É divertido ver-te chorar.
juliana amaro, N.º 1007/13

Nas pernas, há muito mais
Do que um simples esqueleto para andar.
Existe neles uma leveza
Que nos leva até ao lar.
No coração, há uma máquina
Há uma engrenagem perfeita.
Neste peito que tem uma porta,
Que sente… e não se desleixa.
joão mariz, N.º 177/13

No meu peito, há uma porta,
Que está sempre a abrir
E não se comporta
Mesmo que eu tente pedir.
Para que ela fique quieta,
Não me satisfaz.
Aquilo que ela faz
Deixa-me incompleta.
Dentro dessa porta existem
Vários sentimentos,
Que por alguns momentos,
Aparecem e mentem.
A verdade, ocultam,
Pois tudo o que eles fizeram
Culpa, não tiveram
Sentimentos que não resultam.
Com mágoas passadas,
Ainda não esquecidas,
Foram encurraladas
E acabaram perdidas.
O pior é que no fim
Tudo o que eu sentia
Já não fazia parte de mim.
Já não existia.
maria ana gião, N.º 1089/13

No meu peito, há uma porta,
Que abre quando quer...
Para a família, sempre aberta,
E amigos a merecer.

No meu peito, há uma porta,
Fechada e trancada,
Só quem possuir a chave
Poderá atravessá-la.

No meu peito, há uma porta,
Que tem a tranca torta.
Se queres que desencrave,
Tens de ter esta chave.

No meu coração, há uma porta,
Que de cor vai mudando,
Quando triste, escurece,
Quando feliz, floresce.

Noite e dia a pensar,
Se algum dia,
Alguém o irá atravessar.
Lutar, insistir,
Persistir e não fugir.

Por esta nem toda a gente passa,
Só quem demonstrar a sua graça.
Mesmo que sejas uma desgraça,
Tens o teu lugar por trás desta porta.

No meu peito, há uma porta,
Que se abre com uma melodia,
Que se fecha com uma agonia.
Todas as portas podem abrir,
Todas as portas podem fechar.
Cabe a nós decidir
Que porta conquistar.
leonardo ferreira, N.º 1208/13
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No meu peito, há uma porta,
Que anseia ser aberta.
Procura a chave e encontrarás
Alguém pronta a ser descoberta.
catarina pinto, N.º 1065/15

Se achas que não consegues,
É porque nunca experimentaste.
No meu peito, há uma porta,
Que tem a tranca torta.
francisco pereira, N.º 50/16

NOTAS SOLTAS

Era uma vez…
Na Educação Visual contam-se histórias todos os dias.
Autênticas narrativas visuais, onde o mote são os próprios conteúdos programáticos.

COR

A Cor continua a ser a protagonista, fazendo jus a
cada nuance, tonalidade.
Escrita com pincéis, lápis de cor, canetas de feltro,
pastéis…
Até com o compasso, na construção de circunferências
Que se misturam com arcos e espirais para que a Cor
tenha uma base de disseminação.
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NOTAS SOLTAS

TEXTURAS
As Texturas provocam!
Ora visuais, lisas, ásperas, rugosas, macias…
Recorrem aos mais variados atores, desde frutos,
legumes, as paredes dos nossos espaços, o chão,
as folhas das árvores…
As mãos!
São espelhadas em vários suportes como papéis,
tecidos…

Tudo vale!
As Técnicas são velhas,
Já contam, só por si, muitas histórias.
O Frottage, a Impressão, o Decalque…
Sujam-se as mãos, as fardas,
É um corrupio de euforia para ver quem faz melhor,
Quem consegue a Textura mais original.
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NOTAS SOLTAS

geometria

As janelas de Maluda inspiraram os
nossos alunos.
As janelas… os olhos da cidade!
A Geometria das formas vestiu-as de
retas paralelas, perpendiculares, com
arcos de circunferência.
Reconstruídas, tornaram-se as Janelas
dos nossos Pupilos.
Já não são as janelas de Maluda!
Saíram do papel, ganharam forma,
corpo.
Em madeira, K-Line, cartão ou cartolina,
Com polipropileno a fazer de vidro e as
cortinas de rendas
Que não podiam faltar.
São as janelas da casa portuguesa, com
certeza!
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NOTAS SOLTAS

expressões
Ficam as Expressões
Dos olhares,
O franzir do sobrolho,
O nariz arrebitado, a boca de lado…
Grita-se, espantam-se, admiram-se!
Em tons de cinza, com uma grafite mina B,
Traduzem-se claros e escuros.
Os sentimentos?!
Os que lhes vão na alma.
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NOTAS SOLTAS

Axonometrias

Com as Axonometrias,
“medição ao longo de eixos”.
Fazem-se perspetivas rápidas,
Não tão complexa como a Cónica,
Mas com o gabarito de quem domina!
Surge a desconstrução dos cubos.
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NOTAS SOLTAS

perspetiva cónica
Os mais velhos, mais rigorosos, sérios,
Libertam uma geometria gritante, a Perspetiva Cónica.
Com vários Pontos de Fuga.
Dois, para ser mais rigorosa!
Fazem surgir a palavra Pupilos, IPE.
Podiam escolher!
Aplicam conhecimentos, desenvolve-se a mestria do
saber trabalhar com régua e esquadro estabelecendo
o paralelismo entre retas.

A

Educação Visual assume, assim, um papel fundamental na
forma de aprender o Mundo,
desenvolvendo no aluno um espírito criativo,
cultural e artístico,
possibilitando a sua intervenção crítica face ao que o rodeia.
É assim a Educação Visual.
Todos os dias, uma história diferente!
carla costa
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Uma oferta, um livro,
um agradecimento!
A preocupação com os alunos e com o sucesso
no alcance das suas aprendizagens está sempre
bem presente entre os docentes do Instituto
dos Pupilos do Exército e damos por nós
envolvidos a tentar arranjar soluções para que
os alunos ultrapassem eventuais dificuldades de
aprendizagem, independentemente de ser na
nossa disciplina ou não.

A

importância da interdisciplinaridade e a colaboração entre
os docentes deste Instituto é uma constante e a preocupação no sucesso do ensino/aprendizagem também.
Este ano letivo, o Curso Profissional Técnico de Gestão
teve a possibilidade de desfrutar de uma sala de estudo mais rica e
bem apetrechada graças à simpática e generosa oferta da professora
Bárbara Nascimento, que doou a esta sala um conjunto de cinquenta
livros da área da gestão e do interesse dos nossos alunos.
Esta oferta possibilita aos alunos uma consulta mais fácil e rápida
em caso de resolução de dúvidas pontuais que possam surgir no
decorrer das aulas ou na pesquisa sistemática para a concretização
de trabalhos desta área.
Porque os cursos profissionais são essencialmente práticos e
porque está provado, por estudos recentes, que a melhor forma de
aprender é através da realização de trabalhos e do “fazer”, e conse-

quentemente a melhor estratégia de ensinar, o grupo de docentes
das disciplinas técnicas do curso de gestão, juntamente com os seus
alunos, não queriam deixar de agradecer à professora de matemática
a lembrança e consideração que teve para com eles.
Um livro no sítio certo, por vezes faz toda a diferença!
O Grupo disciplinar de economia/gestão

Silêncio
Inquietava-a aquele silêncio. Sempre se vira rodeada de pessoas e, agora, ao querer afastar-se de tudo e de todos, sentia-se
a mulher mais triste do mundo. Talvez fosse a tristeza o início
deste seu novo mundo. Talvez, à semelhança de todos os escritores que são dados à solidão para que se lhe arranque dos
dedos a alma das coisas, precisasse desse momento de tristeza
para encontrar a sua própria alma. Sentia-se demasiado só-corpo. Precisava conseguir ver-se além do espelho que a ajudava a
maquilhar-se cada manhã. Queria ser autêntica e desmascarada,
para si. Obrigar-se-ia a pensar-se, a si e ao mundo que deixava
para trás, e a encontrar-se nesse outro eu que era desconhecido e
que lhe gerava um certo desconforto. Ser eu desconcerta-me. Tal
como o sentar-me numa cadeira incómoda. Como se procurasse
uma postura mais confortável e anatomicamente mais correta,
era a oportunidade para ser outra, mais cómoda para si — mesmo não sabendo quem era naquele exato momento. Era mulher

dada a coisas exatas, dizia. Hei de sempre recortar-me de tudo o
que não me faz falta e aflige, e fujo, colo-me noutra folha e viro a
página. Despropósitos, pensava quem a ouvia a querer desprender-se assim de tudo o que era: há roupas que vestimos tantas
vezes que, depois de um tempo, hão de substituir-nos a pele. E,
a querer arrancá-la, havemos de mostrar as nossas entranhas.
E é algo tão feio de ser ver. Fingiu não ouvir e aproveitou para
encher o copo um pouco mais. Mais vinho? Alguém quer mais
vinho? Sentia-se Mrs Dalloway numa das suas festas. A festa da
despedida. E lá fora era inverno.
Eduardo Pires
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Bichos, bicharocos,
plantas e outros…

N

o estudo das Ciências Naturais demasiadas vezes nos esquecemos que o objeto do estudo está lá fora.
Não é só na sala de aula que podemos conhecer os
animais, as plantas, as rochas.
Não é na aula dos livros, dos powerpoints ou dos vídeos que iremos verdadeiramente conhecer a Natureza.
Para amar e respeitar é preciso conhecer, e para conhecer é preciso proximidade e atenção.
É preciso afastar ou reduzir barreiras. É preciso sair ao seu encontro, ou então proporcionar este encontro cá dentro.
Com a Natureza, temos hoje em dia um relacionamento distante
e difícil. Olhamo-la mais vezes como hostil e perigosa do que como
amiga e benfazeja. A distância a que nos fomos colocando dela tornou-a, aos nossos olhos, um lugar desconhecido e, até, ameaçador.
As aulas de Ciências Naturais devem ser uma ponte construída
sobre estas barreiras. Pretendemos que elas possam aproximar-nos
do mundo natural, aguçando o olhar e despertando o interesse para
todas as pequenas e grandes aventuras que lá se desenrolam.
Só trazendo para o espaço da aula pedaços reais desse ignorado
universo tão distante e por vezes tão próximo, esta disciplina cumpre
a sua vocação primordial: despertar o interesse e a atenção para o
mundo de que fazemos parte, despertar o respeito e o maravilhamento pela Biodiversidade, desenvolver a capacidade para entender
a infinita multiplicidade das pequenas histórias de que o mundo natural é feito.
Porque gostamos muito do nosso Portugal, com uma ímpar geodiversidade e, por consequência, com paisagens e habitats muito
variados, estudámos algumas das suas espécies animais e vegetais
(únicas no mundo), as características que desenvolveram por adaptação ao meio em que vivem e o seu estado de conservação na
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natureza. Observámos, à lupa e à vista desarmada, animais e os seus
vestígios: formas de locomoção, penas, exosqueletos, conchas, pegadas, ninhos, ovos…
Observámos as plantas e a multiplicidade de formas e recortes
das suas folhas captadoras de luz na silenciosa tarefa da fotossíntese.
Neste trabalho de aproximação ao mundo de lá de fora, os alunos foram registando, no Caderno do Naturalista (quais “Charles
Darwin” na sua viagem pelo mundo a bordo do Beagle), imagens,
desenhos, pistas e curiosidades sobre os seres vivos que lhes despertaram mais interesse. Construíram painéis gigantes com animais
e informações/alertas sobre a necessidade de proteção das espécies
em risco, “vestiram a sua pele” e, com eles, decoraram o espaço de
sala da aula.
Tudo isto para que, como o Principezinho, cada aluno se deixe
gradualmente cativar pelo mundo simples e maravilhoso das coisas
vivas.
Alexandra Gonçalves
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Desafios da educação

No passado dia 1 de março, o IPE foi convidado
pela Universidade Europeia a assistir à 7.ª edição
dos Desafios da Educação. Entre os ilustres
oradores constava o ex-ministro da educação,
o Sr. Professor Doutor David Justino, que nos
deu uma lição sobre os caminhos do ensino
e da educação na atualidade. Tirámos alguns
apontamentos e fizemos uma pequena reflexão
sobre o grande desafio que é a educação.

A

questão de partida é, sem dúvida, identificar o maior desafio que se coloca à educação na atualidade. Segundo
David Justino, aquele que é mais visível será o mundo “on
line” que transformou as nossas referências, os nossos valores, as nossas conceções. Se no mapa da história da humanidade,
o homem é situado num tempo e num espaço1, com o acesso “on
line” esta relação homem/tempo/espaço alterou-se radicalmente. Eliminaram-se as barreiras de contactos
e conseguimos estabelecer ligações simultâneas
entre vários continentes. Aumentou-se exponencialmente o conhecimento que temos do
mundo, a sua diversidade, heterogeneidade, idiossincrasias, entre outros. O conhecimento passou a ser mais próximo, mais
imediato, mais desafiante.
Estas alterações trouxeram consequências para a escola e para o seu modelo conservador. Os sistemas educativos
do Estado são esmagados por torrentes de
informação que chegam por via informal.
A escola é ameaçada pelo ensino informal
adquirido através das redes sociais, aplicações
instaladas em diversos suportes de écrans planos,
blogues, sites, vídeos, etc. de acesso fácil, apelativo, estimulante. O problema que nos surge, segundo David Justino, é o
1

Bloch, Marc. Apologia da História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p.55.
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confronto entre o ensino formal (seguindo o modelo da escola desde
o século XIX) e as mais variadas fontes de informação. Antes tínhamos a escola complementada pela família. Esta educava e aquela
instruía. Agora temos muito mais atores em cena, onde a informação
válida se cruza com a não válida, muitas vezes manipulada por interesses nem sempre conhecidos.
O segundo desafio encontra-se ao nível da cidadania. Hoje, os
problemas não se colocam só ao nível territorial, nacional, mas global. Para David Justino, Daniel Bell sintetiza bem a importância desta
problemática, os Estados nacionais são pequenos demais para os
problemas grandes e grandes demais para os pequenos, para o indivíduo. Como combater o terrorismo que interfere com a nossa liberdade e o nosso modelo de desenvolvimento, o aquecimento global
que condiciona a nossa qualidade de vida, o tráfico de armas e de
pessoas, se não pudermos contar com organizações internacionais,
transnacionais? Para esta ordem de grandeza, o que aprendemos nos
curricula do ensino formal, académico não chega. A perceção que temos do mundo alterou-se e altera-se a cada momento que passa. O
que parece não ter mudado encontra-se entre os valores e a prática
da cidadania, pelo que precisamos de formar pessoas com espírito
crítico, democrático e pluralista tendo como referência os valores dos
direitos humanos.
O terceiro aspeto está precisamente nesta linha de mudança permanente, a aceleração da história. O ritmo de criação tecnológica
e consequente obstaculização da informática é vertiginoso e obriga
a uma adaptação permanente, pois as últimas atualizações informáticas são quase sempre incompatíveis com as anteriores, obrigando a uma formação contínua e a aquisição de mais tecnologia
que esteja em sintonia com a restante. Os programas informáticos
são constantemente atualizados, modificados e melhorados, gerando novas ferramentas e alterando as configurações anteriores. Estas
mudanças criam várias camadas na sociedade, os que ficam excluídos por não conseguirem acompanhar o
ritmo de criação e evolução tecnológica, os que
se vão adaptando e os que as manuseiam de
forma instintiva e natural (nativos digitais).
Estes avanços obrigam a que se alterem
os processos produtivos, os modelos de
organização de trabalho e a consequente
interação com o mundo que nos rodeia.
Cumulativamente, o desafio centra-se
no conhecimento. Atualmente o valor não
se centra nem no trabalho, nem no capital,
mas no conhecimento. As grandes multinacionais investem milhões em conhecimento
para o incorporar nos avanços tecnológicos.
Neste contexto, como é que a educação se
vai adaptar? Para se formar um colaborador especializado para o quadro de qualquer empresa, o sistema de
ensino leva entre 15 a 20 anos. Contudo, o mercado de trabalho
consegue alterar-se radicalmente neste período de tempo. O tem-
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po de vida de algumas profissões é inferior ao que leva a formação
de um jovem. Coloca-se-nos a seguinte questão: qual o perfil de formação que se enquadra nas necessidades das profissões do futuro?
Se tudo muda, ou mudamos com a mudança ou esperamos que
a mudança abrande para nos adaptarmos. Neste cenário, teremos
sempre de ter a capacidade de perspetivar a mudança. Podemos inclusive correr atrás das mesmas e formar quadros para determinadas
funções que rapidamente se poderão esvaziar e deixar no desemprego aqueles que acabámos de formar, por falta de requisitos e
enquadramento nas novas necessidades. Correndo também o risco
de formarmos curricula sem consistência e com as deficiências próprias da sua elaboração apressada para as necessidades emergentes.
Neste quadro, o conhecimento tende a ser desvalorizado em proveito
da criatividade e capacidade de adaptação.
Contudo, se nos centrarmos no que não muda teremos algo que
nos segura. Os processos de mudança não são todos de rotura. A
inovação pode ser por acumulação. Assim, o teorema de Pitágoras
ainda é válido, a teoria de Newton também e muitos outros conhecimentos adquiridos ao longo de séculos de evolução da humanidade
mantêm-se em vigor e válidos para o mundo moderno. Pelo que
concluímos que há conhecimentos que são perenes.
A educação terá de se centrar no conhecimento. Mesmo que a
criatividade tenha encontrado um lugar de destaque no mundo moderno, não existe criatividade sem conhecimento. Ninguém cria a
partir do nada, só se cria e recria a partir do que já existe. Se primeiro
começamos a formar pessoas, depois cidadãos, agora necessitamos
de pessoas competentes, com conhecimento. A escola terá de se

centrar no essencial e o seu pilar será aquilo que não muda, que
permanece e nos dá consistência e segurança para enfrentar os desafios que se nos colocam diariamente no mundo do trabalho, nas
relações interpessoais, em atividades recreativas, no seio da família
e da comunidade mais próxima.
Na escola, as tecnologias têm o seu lugar próprio de instrumentos
de comunicação, mas não de aprendizagem. O papel de professor não
se pode cingir a animador de sala. Ele terá de ser o pedagogo, detentor
de conhecimento e eterno questionador sobre o melhor caminho para
fazer aprender o conhecimento, a partir do qual poderá criar, ser empreendedor, acrescentar conhecimento e encontrar caminhos.
anabela elias
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O Plano de Invasão
Espanhola a Portugal
na Segunda Guerra Mundial
A guerra na Europa aproximava-se inevitavelmente. No mês de março de 1939, após o desmembramento
da Checoslováquia e da ocupação de Praga pela Alemanha, Hitler, desencadeava a ofensiva das pressões
sobre a Polónia e preparava o caminho para a assinatura do Pacto Germano-Soviético.

D

epois da declaração de guerra da Grã-Bretanha e da França
à Alemanha, o governo salazarista, define a sua política de
neutralidade perante o conflito.
Com os exércitos germânicos nos Pirenéus, com a expansão da guerra à Europa do Sul e ao Mediterrâneo Ocidental, a
Península Ibérica adquiriu rapidamente uma importância estratégica
para as duas alianças no conflito. Para a Grã-Bretanha, era necessário
assegurar o controlo das costas portuguesas, das ilhas atlânticas dos
Açores e de Cabo Verde, de forma a garantir o domínio do Atlântico
e o ingresso no Mediterrâneo. Ao invés, a Alemanha, pretendia a entrada da Espanha, como sua aliada, e a ocupação de Gibraltar, como
forma de obter o controlo do Mediterrâneo1.
Daqui decorre o aprofundamento de uma atitude essencialmente
defensiva no campo da política externa portuguesa, centrada em dois
pontos, a defesa da independência nacional e um segundo momento, evitar o alinhamento da Espanha franquista com os países do Eixo,
de tal forma era claro que daí resultaria uma agressão e ocupação
hispano-alemã do território metropolitano e ultramarino português.
A Alemanha refere que a melhor atitude a ter para a participação
espanhola, seria a expulsão da frota inglesa desta região, mas a sua deci40 | QUERER É PODER | Maio 2018

são é adiada para a única Cimeira entre Hitler
e Franco, em outubro de 1940, em Hendaia2.
Hitler hesita, quer uma ponte para África
através da Espanha, fechar, em Gibraltar, a
porta ocidental do Mediterrâneo, mas não
quer perder a cooperação francesa, nem
correr o risco de uma ação militar britânica na Península, nas Ilhas
Atlânticas ou na costa de Marrocos e a confiança do seu Estado-Maior
nas capacidades militares espanholas era nula.
Franco também hesita, quer dominar a Península, reitera as pretensões espanholas quanto aos territórios franceses na África do Norte, bem como a vontade de submeter Portugal, rejeita ceder qualquer parte do território nacional. Sugere a Madeira, em troca das
Canárias, e insiste na necessidade de um apoio alemão em larga
escala, incluindo não só materiais de guerra, como alimentos, cereais
e combustível, indispensáveis para a economia arruinada3.
Destas conversações, resultou a preparação da “Operação Félix”,
que previa o ataque a Gibraltar e a resposta a um eventual desembarque aliado a Portugal.
Elaborado em 1940, o plano de invasão alemão, tinha como objetivo básico, poder possibilitar o início das operações contra a esquadra
britânica no Mediterrâneo, através de uma ofensiva sobre Gibraltar, via
Península, tornando-a num teatro principal de guerra, que se podia estender ao norte de África. Fazia parte a ocupação da costa portuguesa,
bem como das Ilhas Atlânticas, a fim de evitar um desembarque britânico em Portugal. De acordo com o plano, a Espanha, não só deveria
permitir a passagem das tropas germânicas pelo seu território, como
também deveria participar ativamente nas operações militares. Ainda
que posteriormente reformulado, o plano ficou adiado, para quando
fosse possível retirar tropas da frente Leste para a Península.
O ataque italiano à Grécia revelou-se um desastre para os exércitos italianos, a Alemanha, viu-se obrigada a intervir militarmente
nos Balcãs, enviando as suas divisões em auxílio dos italianos, a fim
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de evitar a abertura de uma frente aliada no Sudeste da Europa. Era
preciso resolver primeiro o “problema russo”, a Alemanha esperava
fazê-lo em seis meses, para depois se virar para o Sul e Oeste4.
Inesperadamente, no final de 1940, Franco, redige um surpreendente plano ofensivo, uma invasão espanhola de Portugal, começaria
com a imposição de um ultimato, passado o prazo acordado, que se
pode presumir de 24 ou 48 horas, começaria a ofensiva, o denominado “Plano de Campanha Número 1 (34)”, palavra-chave para se
referir a Portugal. Elaborado pela 1ª Secção (operações) do Alto Estado-Maior, constava de oito alíneas que iam desde a análise militar
dos efetivos com que Portugal contava para a sua defesa, passando
por uma análise geográfico-militar do território, forças espanholas a
empregar, assim como rotas de invasão5.
Como exposição da justificação, constava a escassa potencialidade
de Portugal e, sobretudo, o atrativo das suas costas, em cujos portos
era possível perturbar as relações marítimas. Este ataque, passava pelo
perigo que representava em si mesmo e em função de poder ser utilizado pela Grã-Bretanha para futuras operações contra a Espanha.
Os objetivos de Franco eram fazer uma rápida ocupação, mediante
uma primeira ação de surpresa, seguida, sem solução de continuidade,
por uma ação de forças. Quanto aos efetivos de terra, começar-se-ia
por situar na fronteira, dez divisões de infantaria e uma de cavalaria,
quatro regimentos de carros, oito grupos de exploração de cavalaria e
oito regimentos mistos de infantaria, uns 250.000 homens. Isto permitiria aos invasores desfrutar, nos primeiros momentos da operação,
do dobro de efetivos de que Portugal dispunha, calculava-se que não
poderia mobilizar mais de quinze divisões, e nesta altura, Espanha, já
teria lançado em combate, um total de vinte e cinco divisões.
Confiava-se em receber, da Alemanha e da Itália, um reforço considerável, constituído por seis grupos de bombardeiros, três grupos
de caças e três esquadrilhas de reconhecimento6.
Os importantes reveses alemães na Rússia, coincidem com a entrada dos EUA na guerra e serve para convencer os principais responsáveis espanhóis que não iria haver uma vitória rápida do Eixo. É necessário repensar as relações com Portugal, procura-se uma aproximação,
pretende-se que o governo salazarista facilite a aceitação da Espanha
pelos EUA, utilizando para tal as suas relações com Londres.
Uma Cimeira Ibérica é combinada para fevereiro de 1942, em
Sevilha, um encontro discreto, aqui, Franco, negou as ambições espanholas sobre Portugal.
A Espanha, preocupada com os boatos sobre uma eventual operação americana nos Açores, insiste, sem ameaças, na necessidade
de um acordo de defesa recíproca, no caso de um ataque britânico a
Portugal ou às Ilhas Atlânticas7.
No final de 1942, os Aliados, iniciam a sua ofensiva terrestre contra a Alemanha, no mesmo sítio onde Hitler quisera chegar, sem
sucesso, dois anos antes.
Os Estados-maiores dos EUA e da Grã-Bretanha decidem utilizar
os Açores, o que é confirmado na Cimeira Trident, entre Churchill e
Roosevelt, mas precede a ocupação, um pedido formal a Lisboa, para
cedência de bases em nome da Aliança8.
No verão de 1943, o governo franquista é informado, a Espanha,
distanciava-se gradualmente da Alemanha, sobretudo depois da deposição de Mussolini9.
Em maio de 1944, Franco, assina um acordo com os Aliados, aceitando todos os pedidos que lhe foram impostos: a entrega dos navios
italianos atracados em portos espanhóis, a expulsão dos agentes do
Eixo e a supressão do Consulado alemão em Tânger. Em troca, o levantamento do petróleo a Espanha.

O governo de Salazar assina, em Lisboa, um acordo, no final de 1944,
para concessão de facilidades militares, com o compromisso de Washington ajudar a restituir à soberania portuguesa, o território de Timor-Leste,
que entretanto se encontrava ocupado, desde 1942, pelos japoneses.
No começo de 1945, a derrota do Eixo era iminente e os países
ibéricos, com base numa estratégia de sobrevivência, tiveram uma
nova aproximação, defendendo o suporte básico de uma neutralidade peninsular, evitando que o regime franquista sucumbisse perante
a vitória Aliada10.
cristina ventura
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ESCRITOS

“Smart Cities”
e o mundo dos sensores
Em termos tecnológicos, vivemos uma explosão
da sensorização. Nunca como agora, se pretendeu
colocar sensores em tudo o que existe e mexe.
Fruto desta necessidade emergente, também
a tecnologia deu um salto em frente e surgiram
novas formas de comunicar e ter acesso
à informação.

Fig.1: Exemplo de uma Smart City.

A

té há bem pouco tempo, o uso de sensores estava guardado para as situações onde fosse possível ter acesso a
energia elétrica, pois a tecnologia vigente não garantia o
uso de baterias com duração aceitável para industrializar
produtos autónomos em termos energéticos. Basta ver o uso de um
smartphone: o uso mediano das aplicações disponibilizadas permite
que a bateria dure apenas um dia, necessitando de carregamento
para garantir nova sequência de utilizações.
No entanto, há cada vez maior necessidade de termos informação em tempo real, sobre temperaturas, humidades, pressão, água,
eletricidade, gás, etc.; por isso, surgiu um conjunto de protocolos específicos para esta realidade, que vem resolver alguns dos problemas
existentes com as tecnologias anteriormente utilizadas, nomeadamente o wifi e o celular.
Com a tecnologia wifi, qualquer dispositivo que queira usar este
meio para comunicar, está em constante procura da rede e a perguntar à rede se está disponível para enviar informação, gastando uma
considerável capacidade energética só para estar disponível, envie ou
não informação. Assim, este tipo de comunicação é um consumidor
energético de elevado potencial, fazendo com que as baterias dos
dispositivos se consumam com bastante rapidez.
Outra das tecnologias que têm vindo a ser usadas para que os
sensores enviem a sua informação é o 3G. Mas, para além do mesmo problema de consumo energético, acresce o facto de a banda de
transmissão de dados que usa ser licenciada; logo, teremos que estar
associados a um operador de comunicações para conseguir enviar a
informação, com o consequente custo associado.
Dadas as dificuldades existentes com as tecnologias vigentes, a
empresa francesa Sigfox criou em 2009 a primeira rede moderna
LPWAN em França, dando início a uma nova tecnologia de comunicação que pretende mitigar os problemas das tecnologias anteriores,
desenvolvida especificamente para a conexão massiva dos dispositivos e sensores da Internet das Coisas (IoT). Esta tecnologia tem
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o nome de LPWAN (Low Power Wide Area Network) e tem como
principais características as seguintes:
• Vida longa das baterias: Entre 5 e 10 anos a suportar aplicações
de medição inteligentes;
• Baixo custo dos chips e das redes de comunicação;
• Baixa capacidade de comunicação de dados.
Para endereçar estas características, uma rede LPWAN funciona
com dispositivos físicos (sensores e gateways) e dispositivos lógicos
(network server e aplication server) como mostra a figura seguinte:

Fig.2: Arquitetura de uma rede LPWAN.

As últimas pesquisas e o ritmo de crescimento desta tecnologia mostram que existirão mais de 3.6 mil milhões de dispositivos
LPWAN ligados, até ao fim de 2024. Hoje esse número ronda os 100
milhões.
Isto significa que nos próximos anos, esta tecnologia terá um papel vital no espaço da Internet das Coisas, podendo operar em paralelo com a tecnologia celular existente e com outras tecnologias de
curta distância, como o wifi.
Juntamente com este conceito LPWAN, vulgarizou-se o conceito
de smart cities, que acima de tudo pretende integrar e controlar os
vários sistemas disponibilizados por uma cidade. Uma cidade fornece
aos seus munícipes luz para as ruas, água para as casas, recolha diária de lixo, semáforos para as suas ruas, etc.
Imaginem agora, que toda a informação referente a este tipo de
serviços, está reunida numa sala de controlo da cidade permitindo-se

escritos

Fig.3: Vantagens vs Desvantagens.

ter uma visão de conjunto da cidade, onde por exemplo:
• Cada candeeiro indica a quantidade de energia que está a gastar,
acende e apaga quando necessário, a luz fica mais ou menos
intensa (poupando energia) quando existe movimento;
• Os contadores de água emitem a leitura da água consumida,
detetam uma fuga de água e permitem o acionamento remoto
de uma válvula de corte em caso de fuga;
• Os contentores do lixo chamam o carro do lixo quando estão
cheios, em vez de este passar sem necessidade;
• Os semáforos funcionam a velocidades diferentes dependendo
do volume de tráfego e em caso de emergência as ambulâncias
podem alterar os semáforos de verde para vermelho.

Fig.5: Comparativo económico
e tecnológico.

sões com informações confidenciais. Com as funcionalidades disponibilizadas pelo protocolo LoRa, conseguimos ter uma duração ao nível
das baterias dos dispositivos para além dos 5 anos, uma distância de
comunicação acima dos 15 km (em linha de vista), reduzindo substancialmente a necessidade de antenas/gateways de comunicação
e, dado que este protocolo funciona na banda de transmissão não
licenciada, o custo das comunicações é substancialmente baixo (na
faixa dos 2 cêntimos por device). Assim, todas estas características
que a tecnologia vigente não conseguiu superar colocam o LoRa no
patamar que permitirá o crescimento e a difusão da IoT.
Diretor do curso de TGEI, João Cortez

Fig.4: Exemplo do uso de
sensores numa cidade.

Estes são alguns dos exemplos onde os sensores têm um papel
importante na transformação de uma cidade em smart city.
Para responder a esta necessidade, surgiram 3 protocolos de comunicação LPWAN, sendo eles o Sigfox, NB-IoT e o LoRa.
Quando pensamos numa solução global para IoT, temos de analisar 3 características:
• Consumo energético
• Alcance
• Custo
Dentro destes, o LoRa é o que se apresenta mais bem posicionado
para o sucesso, conforme podemos observar na figura, onde os ganhos financeiros e tecnológicos são significativos.
O crescimento do IoT está limitado pela capacidade das redes
existentes, pela capacidade dos sensores funcionarem sem a constante mudança das baterias e pela capacidade de encriptar transmis-

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Quadros
2.º Período | Ensino Básico | 2.º Ciclo
Turma

N.º

QH

5.º A

5.º B

6.º A

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

DMO

DMP

0007/17

Rodrigo Barroso

X

X

0010/17

Maria Morais

X

X

0037/17

Vasco Abrantes

X

X

0066/17

Feng Yang

X

X

0082/17

Dinis Oliveira

X

X

0211/17

Ana Vieira

X

X

X

0244/17

Ana Cabaceira

0256/17

Helena Arruda

X

X

0014/17

Diogo Justino

0088/17

Gonçalo Carvalho

0129/17

Lourenço Potes

0160/17

Guilherme Silva

0224/17

Salvador Fernandes

X

X

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

DMDP
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

0280/17

Ranya Proença

X

X

X

X

0300/17

Rui Castro

X

X

X

X

X

0369/17

Elmano Fernandes

X

X

X

X

X

0415/17

Ricardo Figueiredo

0435/17

Leonor Nunes

1201/17

Rita Cardona

0179/16

Lídia Zumbi

0202/16

Angélica Suponyeva

X

0301/16

Miguel Dias

X

0304/16

Francisco Aráujo

X

0589/16

João Sabugueiro

1027/16

Mariana Mota

X

X

1216/16

Margarida Simões

X

X

1521/16

Sofia Baldo

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

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

Quadros
2.º Período | Ensino Básico | 2.º Ciclo e 3.º Ciclo
Turma

6.º B

7.º A

7.º B

8.º A

N.º
0001/16

Leonor Valente

0110/16

Diogo Santos

0114/16

Guilherme Gomes

0150/17

Maria Oliveira

0333/16

Érica Morgado

0339/16

Lana Bugarin

0346/16

Leonor Martins

0367/15

Margarida Costa

1015/16

Júlia Casqueiro

0285/15

Francisco Cabral

0374/17

Vasco Formosinho

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome
QH

QMAL

X

X

QMAMF

DMO

X

DMP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

DMDP

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

0122/15

Edgar Bolas

X

0189/15

Guilherme Faustino

X

0266/15

Luijing Yang

0293/15

Miguel Soeiro

0310/15

Guilherme Santos

X

X
X

X

X

X

X

X

0388/15

José Pereira

0394/16

Tomás Carlos

X

X

X

0479/15

Leonor Fernandes

X

X

X

X

1205/15

Maria Andrade

X

X

X

X

0018/16

Diogo Mesquita

X

X
X

X

0054/16

André Pimpão

0093/14

Catarina Afonso

X

0172/14

Isabel Abrantes

0173/16

Fátima Nascimento

0206/16

Eugénia Kostenko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

0234/14

Luís Campos

0270/16

Eduardo Duarte

X

0329/14

Guilherme Correia

X

1040/16

Gonçalo Andrade

1505/14

Bruna Marques

X

X
X

X
X

Legenda: QH – Quadro de Honra | QMAL – Quadro de Mérito por Aplicação Literária | QMAMF – Quadro de Mérito Aptidão Militar e Física
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Quadros
2.º Período | Ensino Básico | 3.º Ciclo
Turma

8.º B

9.º A

9.º B

N.º

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome
QH

QMAL

QMAMF

DMO

DMP

0036/14

Lucas Cayolla

X

X

X

X

0038/14

Gustavo Zacarias

X

X

X

X

0039/14

Afonso Oliveira

X

X

X

X

0070/17

Matilde Pina

X

X

X

X

0073/17

Dinis Silva

0100/14

Dilan Dias

X

X

X

X

0399/17

André Cabrita

X

X

X

X

0478/14

Alexandra Mogas

X

X

X

X

0525/16

Tiago Mayor

X

X

X

X

0537/14

Rafael Frade

X

X

X

1425/16

Laura Antunes

X

0046/13

Diogo Carmo

X

0177/13

João Mariz

X

X

Diogo Filipe
Guilherme Salgueiro

1007/13

Juliana Amaro

1208/13

Leonardo Ferreira

X

0198/17

Afonso Maduro

X

0205/17

Miguel Borges

X

0216/13

Henrique Simões

0223/17

Mário Vieira

0288/13

Telmo Costa

0324/13

José Ribeiro
Beatriz Almeida
Renato Alves

15/13

Bernardo Marques

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Legenda: QH – Quadro de Honra | QMAL – Quadro de Mérito por Aplicação Literária | QMAMF – Quadro de Mérito Aptidão Militar e Física
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DMDP

X

X

0199/17

0382/13

DMDO

X

0319/13

0439/16

Distintivos de
Mérito Desportivo

X

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Quadros
2.º Período | Ensino Básico | Secundário
Turma

N.º

QH
10.º A

10.º B

10.º C

11.º A1

QMAL

QMAMF
X

1402/14

Inês Mota

X

X

1513/14

Júlia Henriques

X

X

0043/17

Salomé Matias

X

X

0116/17

Pedro Martins

X

X

0272/12

Gonçalo Fonseca

X
X
X

X

X

Francisco Alves

X

X

X

X

X

0215/17

Ricardo Jesus

X

X

X

X

X

X

X

X

0349/12

Rafael Costa

X

X

0599/17

Nuno Alves

X

X

0030/14

Rui Brites

X

X

X
X

Rui Pinho

0165/13

David Cardiga

11.º B

0521/16

Vanessa Maia

1125/16

Daniela Gafencu

X

X

0210/16

Rodrigo Andrade

X

X

0338/14

João Carvalho

0373/16

Rodrigo Santos

0002/10

Mariana Baptista

X

0062/15

Bernardo Ferreira

X

12.º C

DMDP

Joana Freire

Diogo Paulo

12.º B

DMDO

0137/17

0148/16

12.º A2

DMP

0201/17

0279/11

12.º A1

DMO

Distintivos de
Mérito Desportivo

X

11.º A2

11.º C

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

0087/10

Rafael Branco

0543/10

Iúri Silva

X

X

X

X

0004/10

David Barroso

X

X

X

0396/15

Mariana Machado

X

X

0735/14

David Amaral

X

1019/15

João Silva

X

1033/15

Jéssica Inês

X

X

X

0017/14

António Pereira

X

X

X

0146/15

Diogo Ponte

X

0249/15

José Carvalho

X

X

X

X

X

Legenda: QH – Quadro de Honra | QMAL – Quadro de Mérito por Aplicação Literária | QMAMF – Quadro de Mérito Aptidão Militar e Física
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ENGLISH CORNER

Celebrate Earth Day*
*22nd April, since 1970

Saving Water

Don’t Waste Energy

Water is a natural vital resource and the world
is running out of it!

Reduce CO2 emissions, save the planet
and your money!

✓ A bath uses about 80 litres of water. A shower uses about 40 litres
of water. Which one is the best for the environment?
✓ Keep your showering time below 5 minutes, or you’ll spend as
much water as in a bath.
✓ Have you got a garden? Try to water it early in the morning or late
in the evening; water doesn’t evaporate so fast when it is cool.
✓ Up to a 1/3 of our drinking water goes straight down the toilet,
which is a waste of a precious resource. Put a plastic bottle into
the cistern or install a dual-flush toilet.
✓ Any leaking taps? Just one leaking tap can waste up in a week as
many litres of water as you need to take a shower. So, fix them
ASAP.

✓ Turn off the lights when you leave
a room.
✓ Change to LEDs, as they only use
about a ¼ of electricity comparing
to typical bulbs, and they last up to
130 times longer.
✓ Electronic gadgets can consume as
much energy in standby mode, as
when they are being used. Switch
them off and you’ll reduce your
electricity bill up to 10%.
✓ Leaving your PC on during the night can waste up to 2,600 KWh
of energy a year.
✓ Turn off your computer screen. In “screen saver” mode, it uses
almost as much energy as when it is being used.

Think Green

Saving Trees

Be environmentally friendly.

You know that paper is made from trees,
don’t you? So…

✓ Install solar panels in your house, so you
can heat water and have central
heating in your house.
✓ Don’t dry your hands neither
with an electric dryer nor with
paper towels: give your hand a
quick shake.
✓ Do you like litter blowing around
your front door? If everyone picked
up at least 2 pieces of litter a day, we would have cleaner streets.
✓ Be a BUDDy. When you’re dealing with materials for a DIY project,
remember: buy just what you need, use up everything, donate
what you didn’t use and dispose of waste in a responsible way.
✓ Recycle aluminum cans; just one can saves energy to run a TV for
3 hours.
✓ Walk or ride a bike for distances less than 3Km. For longer
distances, try to share a car.
✓ Plant a tree for each important event in your life. It will absorb CO2
and perform other ecological functions.
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✓ You will save natural resources as well
as reduce CO2 emissions for every Kg
of paper you save.
✓ Send electronic greetings by e-mail
instead of using paper.
✓ Recycle newspapers; if you recycle a
pile of paper 1 metre high, you’ll save a tree.
✓ Recycle glass bottles and you’ll save sand
and oil, for example. If you recycle just
one bottle, you’ll save energy for a TV
set to run for 90 minutes.
✓ “The Earth is not dying – it is
being killed. And the people
who are killing it have names and
addresses.”
(U. Utah Phillips)
prof. anabela pinto

ENGLISH CORNER

Party Invitation

Hi Ally,
How are you?

I´m going to have a big party on Saturday!

QUIZ: How
big is your
footprint?

Everyone is going. Would you like to come too? The party is going to
start at 8:00 p.m. and it is going to end at 11:00.
There is going to have lots of food, but you can bring some snacks
for us to eat later at night. We can go swimming in my pool, so bring
a swimsuit. For dinner my father is going to make some hot dogs or
order some pizzas!
After dinner we can tell stories, play a lot of games, play karaoke or
watch a film! If you girls don´t mind, I´d like to watch a horror film, but
if you disagree, we can see another type of film.
Hope to see you.
P.S. – At 10 p.m. we are going to have some visitors and I’m sure you
will like them! # PANIC! AT THE DISCO
Love,
Alice Soares N.º 241/14, 8.º B

D

o a quiz (www.earthday.net) to check
how much land and water you need to
support your lifestyle and compare it
to people in other parts of the world.
You may find out that if everyone on earth lived
the way you do, we would need more than 3
planets to support us.

A click a day

A

round 24,000 people die from hunger every day. Visit the
www.thehungersite.com, click the “Give free food” button,
and the website’s sponsors donate the equivalent of a cup
of food to a hungry person on your behalf.

“Be the change we want to see in the world”
(Mahatma Gandhi, 1869-1948)
in 1001 Ways you can save the Planet (abridged and adapted)
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ENGLISH CORNER

My Internship

M

y internship took place in a water company in Aveiro,
AdRA (Águas da Região de Aveiro). This company is
dedicated to the operation of water supply and to the
operation of wastewater sanitation.
In the second stage of my internship, I was placed in the Engineering
Department of the company, in the area of Investment Control. As
in the first phase, this time, I was also assigned a goal to present
before the end of the internship. This time I had to summarize all the
company’s investments in relation to the cohesion funds received.
During the internship, besides the investment summary, I also did
measurement surveys, final reports and descriptive memories. For the
preparation of the abstract, I had to have access to many documents
for a detailed and correct summary. The company’s investments
are made up of requests for cohesion funds, so that the company
can develop its work and improve its service. For each contract, the

T

he internship at Human Resources Department of Groundforce,
which is located in the TAP building by the Lisbon Airport,
was a very rewarding experience, which helped me grow as
a person and prepare for the world of work. The internship
began on November 20, 2017 and lasted until January 30, 2018.
During this period I performed several tasks, all quite different.
My first day of internship was unforgettable. I was very well
received by the intern coordinator, Liliana, a very accessible person,
who helped me a lot during this stage.
Within the Human Resources Department I have been in People
Management, which is a hard place because it deals with all matters
related to personnel.
My first task was the vacation plan, for which I had to insert the
number of the worker in the Excel program, his/her name, the first
and the last day of vacations in order to facilitate the work of the
coworker of the Groundforce who is in charge of scheduling the
workers’ vacations. Then I went to the area of reimbursement of
health expenses. There I had to insert data such as, the insurance
card number, the name of the insured, the type of expense (medical
appointments, treatments, medications, stomatology, among others)
and finally insert the amount paid on each expense.
In the second week of the internship, I started doing another type
of work, such as insurance inclusions and exclusions, where I had
to separate inclusions and exclusions, separating the normal ones
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European Union will award, if the application is approved, eighty-five
percent of the contracted value.
At the end of the internship I was able to draw up the abstract
successfully.
I really enjoyed having had the opportunity to train at that
company. It was very productive for me and for a possible future job.
I think everyone should have the opportunity I had.
João Silva, 1019/15, 12ºB

from the retired ones and organizing them by date. I also started
dealing with overtime work, which I had to insert in a system called
‘Rostering’ and put the number of overtime hours for each worker.
In the following weeks I worked on the first-aid boxes. Each
department of Groundforce has a first aid box and every 2 months
they list the material they need because the stock has to be
replenished. I had to see what was needed in each department and
prepare a box with the necessary material for each of them. I also
had to report work accidents to the insurance company.
During the last three weeks of the internship, although I
continued to carry out all the other tasks, I started new ones, such as
correspondence.
This internship was very important for me because, as I said, it
helped me grow a lot. When we travel, and we use the airport, we
have no idea of everything that is behind our trip. For me, the most
exciting part of the internship was undoubtedly the trip I made to all
departments of Groundforce. Honestly, I had no idea of all the work,
effort and dedication that there is on the part of the workers, so that
a passenger can fly somewhere.
The departments I found most interesting were the load control
and the board service. All the departments are important, but these
two are, for me, the ones that have caught my attention, particularly
for the work that is done there.
I found it fascinating to learn about everything that is behind a
simple plane trip, and especially the fact that if any of the departments
fails, the trip can no longer be carried out for the sake of the safety
of the passengers.
I really enjoyed this experience and I think we should all go
through a similar one, because the internship helps us a lot.
As long as I remember, my dream is to be able to create my own
company and manage it. I do not know what I want to sell but I know
I want to deal with money. I think the internship helped me a little
because I got to know a lot more about a company. My purpose in
life is to be rich.
Bárbara Meireles N.° 1029/15 12.º B

LE COIN DU FRANÇAIS

L’environnement
Notre planète
A beaucoup de choses,
Tant de choses
Uniques et merveilleuses.
Reconnaitre cela c’est
Éviter sa dégradation.
9ºB alunos 115/139

Il y a plusieurs espèces qui
N’ont pas d’habitat parce que
Certaines personnes
En abimant la
Nature, en mettant le feu aux forêts, laissent
Des marques, parfois
Irréversibles! Nous
Exigeons des changements de comportements de la
Société, maintenant!

Sauvegarder l’environnement
École qui nous apprend à
Conserver l’équilibre naturel, les
Habitats des animaux.
Espèces d’animaux marins qui ne
Reçoivent pas suffisamment d’eau.
Extinction à cause de la sécheresse.
Sauvegarder l’énergie
Solaire qui est
Essentielle pour le monde.

9ºB alunos 382/353

9ºB alunos N.° 439/487

Energie renouvable
Ne cause pas de pollution
Et c’est bon marché.
Réduire la pollution
Grand bienfait
Initiative pour améliorer le monde.
Et c’est pourquoi nous devons l’utiliser.

Afin de
Rassurer le monde
Baisser l’utilisation des polluants
Rechercher une forme de
Empêcher la destruction et
Sauvegarder le monde
9ºB alunos 1011/1123

9ºB alunos 58/205
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TREFFPUNKT – DEUTSCH

Os alunos da Turma B do 9º Ano escreveram textos sobre…

as férias da Páscoa
Meine Ferien waren gut, aber sie waren auch ein bisschen
langweilig, weil ich mehr machen möchte.
In den Ferien bin ich meistens zu Hause geblieben. Ich habe
Computerspiele mit Freunden gespielt. Ich bin auch mit Freunden ins
Kino gegangen.
Henrique Simões (216/13)

Meine Ferien waren gut. Ich bin nach Madrid mit meinen Eltern
und meinem Bruder gefahren. Dort habe ich viele Museen besucht.
Ich habe aber auch das Stadium Santiago Barnabeu besucht.
Ich habe lange geschlafen und ich war auch im Kino. Manchmal
bin ich zu Hause geblieben und habe Computerspiele gespielt. Ich
habe kein Deutsch gelernt.
Telmo Costa (288/13)

Meine Ferien waren gut. In den Ferien bin ich zu Hause geblieben.
Vormittags habe ich lange geschlafen und war ich meistens mit meinem
Vater. Ich war manchmal mit Freunden und habe Computerspiele
gespielt.
Insgesamt waren meine Ferien O.K.

Meine Ferien waren gut, aber ich möchte andere Sachen tun, wie
zum Beispiel reisen, Mädchen kennenlernen, mehr Geld haben.
In den Ferien bin ich zu Hause geblieben und ich habe auch
ein bisschen Deutsch gelernt. Ich war im Kino, ich habe Bowling
und Playstation 4 mit Freunden gespielt und bin mit Freunden
ausgegangen.
Insgesamt waren meine Ferien gut und ich konnte mich ausruhen.

Manuel Quitéria (412/14)

José Ribeiro (324/13)
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TREFFPUNKT – DEUTSCH

Os alunos do 7º Ano escreveram os seus primeiros textos
de apresentação em ALEMÃO.
Hallo, ich bin Omar. Mein Familienname ist Djá. Ich wohne in
Lissabon aber ich komme aus Guinea. Meine Schule ist Instituto dos
Pupilos do Exército. Ich spiele Flöte. Ich mag Sport und ich esse gern
Hamburger.
Omar Djá, 6/15

Hallo. Ich heiße Miguel Rodrigues und bin zwölf. Ich komme aus
Portugal und wohne in Elvas? Ich spreche Portugiesisch und Deutsch.
Ich kann auch ein bisschen Englisch. Ich spiele Judo gern. Ich mag
Sport und ich esse gern Pizza.
Miguel Rodrigues, 33/16

Hallo! Ich heiße Edgar Costa Bolas. Ich bin zwölf. Ich komme aus
Portugal und wohne in Lissabon. Ich spreche ein bisschen Deutsch,
Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Ich spiele Fußball gern. Ich mag
Musik, Sport und Pizza.
Edgar Bolas, 122/15

Hallo, ich heiße Liujing Yang und ich bin zwölf. Mein Familienname
ist Yang. Ich komme aus Portugal und wohne in Lissabon. Ich spreche
Portugiesisch und Chinesisch. Ich kann auch Englisch und ein bisschen
Deutsch. Ich spiele Fußball. Ich mag Musik, Pizza und Sport.
Liujing Yang, 266/15

Halllo. Ich bin William, ich bin zwölf und ich komme aus Portugal.
Ich wohne in Lissabon. Ich spreche Portugiesisch und ich kann auch
ein bisschen Englisch. Ich spiele Volleyball. Ich mag Musik, Sport und
ich spiele Flöte.
William Rosa, 219/15

Hallo! Ich heiße Miguel. Ich bin zwölf. Ich wohne in Portugal. Ich
spreche Portugiesisch. Ich kann Deutsch und Englisch sprechen. Ich
spiele Fußball gern. Ich mag Sport, Pizza, Hunde und Katzen.
Miguel Soeiro, 293/15

Hallo, ich heiße Guilherme Faustino. Ich mag Pizza und Burger. Ich
spiele Fußball und Handball. Ich mag Musik und Sport. Ich wohne in
Portugal.
Guilherme Faustino, 189/15

Hallo. Ich heiße José und ich bin zwölf. Ich wohne in Amadora. Ich
mag Pizza und Computerspiele. Meine Schule ist Instituto dos Pupilos
do Exército. Ich spiele Flöte und ich spreche Portugiesisch, Englisch
und ein bisschen Deutsch.

Hallo, ich heiße João und ich bin zwölf. Ich kann Klavier spielen. Ich
spiele Judo und Computer. Ich komme aus Portugal und ich wohne
in Lissabon.

José Pereira, 388/15
João Tikhikh, 170/15

Hallo, ich heiße Leonor und ich bin zwölf Jahre alt. Ich komme aus
Portugal und wohne in Lissabon. Ich spreche Portugiesisch und ich
kann auch Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich spiele Gitarre. Ich
mag Pizza und Coca-Cola. Tschüs!

Ich heiße Tomás und bin 13. Ich komme aus Lissabon und wohne
in Sintra, Portugal. Ich spiele Flöte und mag Sport. Ich kann Gitarre
spielen.

Leonor Fernandes, 479/15

Tomás Carlos, 894/15

Hallo. Ich heiße Luís und ich bin dreizehn. Ich komme aus Portugal
und wohne in Lissabon. Ich spreche Englisch und Portugiesisch. Ich
mag Computerspiele.

Hallo, ich heiße Guilherme und ich bin zwölf. Ich komme aus
Portugal und ich wohne in Seixal. Meine Schule heißt “Pupilos do
Exército“. Ich kann Portugiesisch und Englisch sprechen. Ich spiele
gerne Computerspiele. Ich mag Pizza, Hamburger und Musik. Tschüs.

Luís Lopes, 559/15
Guilherme Santos, 310/15
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ecos de cmpa

Felicidades

Vida
Às vezes quero ir para longe
Viver como um monge
Sem medo de encarar o horizonte.
Mas sei que não há tempo,
Vivendo com medo de perder meu sustento,
Preciso trabalhar e ganhar um aumento.
Crio fantasmas em minha cabeça,
Durmo esperando que amanheça,
Para recomeçar a rotina usual,
Esperando por um sinal.

Como qualquer ser humano
procurei a felicidade.
Às vezes nos lugares certos...
Às vezes nos lugares errados...
Se achei?
Achei!
Mas descobri que ela anda de mãos dadas com a tristeza.

Sempre quis ser feliz,
Mas atualmente ando tenso,
Então paro e penso:
Essa é a vida que eu sempre quis?
Aluno Gustavo Machado
3º Ano EM

Ten Cel Marcelo Machado
Professor e Coordenador de Língua Portuguesa

Consultoria e formação
Qualidade ISO 9001
Ambiente ISO 14001
Segurança no trabalho ISO 45001
Inovação IDI
GDPR Regulamento Geral Proteção Dados
Segurança de informação ISO 27001
Gestão de Serviços TI ISO 20000

geral@qualiworl.pt
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www.qualiwork.pt

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Desportivo – 1.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

37/17
Vasco Abrantes

5º Ano

66/17
Feng Yang

6º Ano

129/17
Lourenço Potes

346/16
Leonor Martins

1216/16
Margarida Simões

88/17
Gonçalo Carvalho

300/17
Rui Castro

369/17
Elmano Fernandes

304/16
Francisco Araújo

prata

10/17
Maria Morais

415/17
Ricardo Figueiredo

435/17
Leonor Nunes

150/17
Maria Oliveira

179/16
Lídia Zumbi

202/16
Angélica Suponyeva

333/16
Érica Morgado

367/15
Margarida Costa

589/16
João Sabugueiro

1015/16
Júlia Casqueiro

1027/16
Mariana Mota
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INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Escolar – 1.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

346/16
Leonor Martins

1521/16
Sofia Baldo

88/17
Gonçalo Carvalho

prata

1/16
Leonor Valente

37/17
211/17
Vasco Abrantes Ana Vieira

280/17
Ranya Proença
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179/16
Lídia Zumbi

333/16
Érica Morgado

224/17
Salvador Fernandes

300/17
Rui Castro

1015/16
Júlia Casqueiro

256/17
Helena Arruda

369/17
Elmano Fernandes

435/17
Leonor Nunes

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Desportivo – 2.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

prata

122/15
Edgar Bolas

293/15
Miguel Soeiro

Distintivos de Mérito Escolar – 2.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

293/15
Miguel Soeiro

479/15
Leonor Fernandes

1205/15
Maria Andrade

prata

394/16
Tomás Carlos
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INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Desportivo – 3.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

177/13
João Mariz

324/13
José Ribeiro

206/16
Eugénia Kostenko

288/13
Telmo Costa

1208/13
Leonardo Ferreira

prata

15/13
Bernardo Marques

36/14
Lucas Cayolla
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54/16
André Pimpão

270/16
Eduardo Duarte

199/17
Diogo Filipe

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Escolar – 3.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

537/14
Rafael Frade

288/13
Telmo Costa

prata

177/13
João Mariz

216/13
Henrique Simões

382/13
Beatriz Almeida

1007/13
Juliana Amaro

36/14
Lucas Cayolla

38/14
Gustavo Zacarias

39/14
Afonso Oliveira

93/14
Catarina Afonso

100/14
Dilan Dias

234/14
Luís Campos

478/14
Alexandra Mogas

206/16
Eugénia Kostenko

525/16
Tiago Mayor

70/17
Matilde Pina

399/17
André Cabrita
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INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Desportivo – 4.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

30/14
Rui Brites

prata

543/10
Iuri Silva
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87/10
Rafael Branco

195/13
Henrique Figueiredo

275/14
Bernardo Gaião

269/14
Samuel Sousa

154/13
Gonçalo Paulo

90/16
Alexandre Ramiro

201/17
Francisco Alves

116/17
Pedro Martins

215/17
Ricardo Jesus

349/12
Rafael Costa

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Distintivos de Mérito Escolar – 4.ª Companhia
2.º Período | Ano Letivo 2017 - 2018

OURO

396/15
Mariana Machado

210/16
Rodrigo Andrade

prata

2/10
Mariana Baptista

543/10
Iuri Silva

735/14
David Amaral

1019/15
João Silva

1033/15
Jéssica Inês

17/15
António Pereira

4/10
David Barroso

148/16
Rui Pinho

165/13
David Cardiga

1125/16
Daniela Gafencu

215/17
Ricardo Jesus

201/17
Francisco Alves

349/12
Rafael Costa

599/17
Nuno Alves

1402/14
Inês Mota

43/17
Salomé Matias
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EFEMÉRIDES E EVENTOS

Alocução do diretor
no Sarau dos Pupilos
Exmo Sr Major General Diretor de Educação,
Meu General,
Exmo Sr Presidente da Associação dos Pupilos do Exército,
Exmo Sr Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
Exmos Convidados, Pais e Encarregados de Educação,
Caros Alunos,
Muito Bem-vindos ao Festival dos Pupilos do Exército.
Esta é a nossa noite Grega: é o nosso Hino à vida, à alegria e à
Excelência.
Não é fácil, numa sociedade que ama o fado e que se resigna
com a saudade. Numa sociedade que, muitas vezes, prefere a homenagem da morte, como no Egito, e recusa ressuscitar para a Vida
e para a Alegria.
O Nilo não é a nossa Praia.
Preferimos as praias do Tejo com as ninfas de Camões ou as da
Odisseia de Homero.
Já conhecemos esta noite de muitas formas: a três, a dois e a de
hoje, em que estamos sós.
Hoje, é verdadeiramente a nossa noite: hoje, celebramos a
nossa independência e a nossa liberdade.
Esta noite celebramos os valores da Paideia, da nossa Paideia.
Dos valores que nos são caros.
Há mais de cem anos que cultivamos e vivenciamos uma
Cidadania assente na Justiça Social, na Utilidade, na Capacidade
de ser Liderado e de Liderar.
Há mais de cem anos que a Educação Física, a Música e o Belo
são tão importantes para nós, como o Português e a Matemática.
Há mais de cem anos que o dever de Cidadania e o Justo Meio,
fazem parte do nosso Curriculum.
Não, não é de agora porque foi decretado. É assim há mais de
cem anos porque aprendemos com a República e com o Renascimento, com o Renascimento da Cultura Clássica que a República cultivou na Escola Nova.
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Esta é a nossa noite.
Esta é a noite dos que, desde janeiro, conquistaram 54 medalhas
na Natação, 38 medalhas na Esgrima e dois títulos de Vice-Campeões
Nacionais.
Esta é a noite do Belo de uma Escola Bela e Ridente.
A noite dos Filhos de Portugal que saúdam a Alvorada.
A noite dos que acreditam porque sempre acreditaram.
Às vezes, teimosamente.
Esta é a nossa noite e a vossa noite.
Somos todos sócios da mesma sociedade.
Somos todos diferentes, mas somos todos sócios.
Inteligentemente, reconhecemos que é nesta diferença, que nos
complementa, que reside a nossa riqueza e a nossa dignidade.
Somos todos diferentes, mas somos todos sócios desta sociedade.
Somos todos Filhos de Portugal.
Sejam todos Bem-vindos ao Festival do Belo.
Sejam todos, muito Bem-vindos ao Festival dos Pupilos do Exército!
Boa noite.

EFEMÉRIDES E EVENTOS

homenagem

Luizélio Coelho da Silva Furtado Saraiva
Antigo Professor do Instituto dos Pupilos do Exército, 4 de maio de 2018

E

m meu nome e no do meu irmão, gostaria de dizer umas
breves palavras nesta homenagem que os Pupilos do Exército
fazem ao nosso Pai.
Começo por agradecer esta iniciativa ao Instituto, e aos promotores desta cerimónia.
A nossa Mãe faleceu o ano passado, e tenho de expressar a tristeza por ela não poder estar presente, pois acompanhou toda a carreira
do nosso Pai nos Pupilos, e melhor do que nós, sentiria a justeza
desta homenagem.
A infância e a adolescência são períodos fulcrais na formação do
ser humano, e o meu irmão e eu podemos dizer que fomos uns
privilegiados pelos pais que tivemos, que nos deram amor, proteção
e educação.
O nosso Pai via a sua função de professor integrada na função
mais lata de educador, para ele ensinar não era apenas transmitir
os conhecimentos implicados nas disciplinas que lecionava, mas era
igualmente contribuir de uma forma ativa para a formação humana
dos alunos, para que eles pudessem adquirir os princípios éticos, morais e cívicos que os acompanhassem ao longo das suas vidas.
Essa sua maneira de viver a vida, pelo seu exemplo, marcou-nos.
Em particular, quanto a mim, que sou professor há muitos anos, procurei sempre, para além de dar os conhecimentos implicados nas

cadeiras lecionadas, ajudar os alunos na sua formação humana, ter
uma palavra amiga e cordial que permitisse ultrapassar as distâncias
objetivas existentes entre professor e aluno, como eu vi o nosso Pai
tantas vezes fazer.
Apesar de na altura sermos muito jovens, era claro para nós que
os Pupilos, Instituição, e em particular os seus alunos, para o nosso
Pai era como se fossem parte da sua família, os seus problemas
muitas vezes passaram a ser também os dele. Ao longo dos anos
testemunhámos inúmeras vezes esta profunda ligação. O lema do
Instituto, “Querer é poder”, passou a fazer parte da nossa vida. Sabemos hoje que nem sempre o querer implica poder, mas não deixa de
ser uma excelente declaração de intenções para conseguirmos obter
o nosso melhor.
A devoção do nosso Pai aos Pupilos certamente que passou para
nós. Em particular posso dizer que me comovo sempre que vejo um
pupilo fardado, é qualquer coisa que não posso impedir de acontecer. Os Pupilos do Exército terão sempre um lugar especial no meu
coração.
Termino agradecendo ao Instituto uma vez mais a honra de estarmos presentes nesta merecida homenagem.
luís saraiva

Regional de natação do Desporto
Escolar em Vila Franca de Xira

O

Encontro Regional de Natação do Desporto Escolar decorreu no dia 24 de abril, no
Complexo Municipal de Vila Franca de Xira.
Os alunos participaram com desportivismo,
sendo bem evidente o convívio e camaradagem entre
eles.
Contou com a presença de 6 alunos do Instituto dos
Pupilos do Exército.
Eugénia Kostenko; João Mariz; João Mesquita; Mário
atleta
Eugénia Kostenko
João Mariz

Mendes; Luís Ferrão e Rodrigo Fernandes (lesionado).
Parabéns a todos pelo empenho que mostraram
ao longo de todo o encontro e em especial à aluna
Eugénia Kostenko que, embora tenha competido nos
encontros anteriores no nível 2, debateu-se muito
bem no Regional que é para o nível 3, conseguindo
alcançar o pódio.
Prof. eugénia marques

Classificação
3º lugar 50m Livres (00:33:07); 8º lugar 50m Costas (00:41:48); 9º lugar 50m Bruços (00:49:01)
4º lugar 200m Costas (02:55:84); 5º lugar 200m Livres (02:30:34); 9º lugar 100m Costas (01:20:71)

João Mesquita

9º lugar 100m Bruços (01:36:76); 11º lugar 200m Livres (02:54:76); 12º lugar 50m Bruços (00:43:53)

Mário Mendes

10º lugar 100m Bruços (02:23:43); 30º lugar 50m Livres (00:39:62); Descl. 50m Bruços (00:56:09)

Luís Ferrão

10º lugar 50m Bruços (00:42:48); 26 lugar 50m Livres (00:33:65)
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Visita de estudo do 7º ano A e B

Centro Ciência Viva de Estremoz

N

o dia 14 de março as duas turmas do 7º ano, acompanhadas pelos professores Teresa Pericão, Mª de Jesus Pereira
e Eduardo Pires, visitaram o Centro Ciência Viva (CCV) de
Estremoz, situado no Convento das Maltezas.
Com esta visita à exposição permanente, Terra: um Planeta Dinâmico, pretendeu-se consolidar os conteúdos do programa curricular
das disciplinas de Físico-Química e Ciências Naturais fora do ambiente de sala de aula. No observatório Ciências da Terra, a 3D, os alunos
puderam compreender como a tectónica de placas influenciou a distribuição dos seres vivos no nosso planeta. Finalmente, numa saída
de campo, pretendia-se observar o Sistema Solar à escala do Concelho de Estremoz, até Marte; no entanto, o vento e a chuva fortes não
permitiram que fossemos além do planeta Terra.

Apesar das condições atmosféricas adversas, foi com grande entusiasmo que os alunos participaram nesta visita de estudo.
Teresa Pericão, Mª de Jesus Pereira e Eduardo Pires

Comentários dos alunos sobre a visita de estudo:

O

objetivo desta visita de estudo foi sair um pouco da aula
prática e passarmos um pouco mais para a aula lúdica.
Na viagem eu pude compreender que estivemos concentrados em duas disciplinas: Ciências Naturais, onde falámos das rochas e da camada interna da Terra; e Físico-Química, onde
falámos do estudo dos objetos e do Universo.
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A visita deu-me a conhecer um pouco mais sobre as matérias
dadas e deixou-me um pouco mais descontraído.
De 1 a 5 dou um 5 à visita que foi muito bem organizada pelos
professores. Dou-lhes os parabéns.
Edmilson Carvalho, N.º 180/15, 7ºB
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O

objetivo da visita de estudo era
mostrar aos alunos no seu estado
real a matéria da estrutura interna
da Terra que foi dada na sala de
aula (rochas). Eu achei a visita muito interessante, porque nunca tinha visto aqueles
tipos de pedras.
O convívio com os colegas e com os
professores foi muito bom. Gostei da nossa
monitora, da sua paciência e de todos os
monitores terem sido profissionais e simpáticos. Foi-nos possibilitado almoçarmos lá num
espaço agradável.
Nós começámos por entrar num pavilhão
que tinha várias “salas”. Na primeira sala havia uma ampulheta que tinha um milhão de
bolinhas dentro. Na segunda, fizemos uma
atividade: utilizando a nossa força, com um martelo, tínhamos que
fazer subir uma argola até tocar num sininho. Apenas o professor de
Português o conseguiu! Houve outra atividade com uma bicicleta:
dávamos ao pedal e subia água dentro de um recipiente, produzindo
energia.
Depois fomos para outro pavilhão. Vimos uma apresentação em
PowerPoint que era a deslocação do homem e dos animais pelos vários continentes. De seguida, vimos o Sistema Solar feito à escala em

N

o dia 14 de março de 2018, os alunos do 7º ano do Instituto
dos Pupilos do Exército visitaram o CCV de Estremoz. A viagem foi feita de autocarro e a visita durou entre as 8:30h e
as 19:30h (incluindo as horas de viagem).
O objetivo da visita de estudo foi fazer com que os alunos percebessem melhor a matéria lecionada nas aulas de Ciências Naturais e
de Físico-Química e de forma mais divertida.
Os locais visitados abordavam temas como, por exemplo,
o sistema-solar, vulcanologia,
sismologia, dinâmica externa
da Terra, fundos oceânicos.
As minhas expectativas relativamente à visita eram elevadas. Gostei bastante das ativida-

A

visita ao CCV começou
numa sala que simulava
um submarino e onde
se pretendia explicar a
variação de pressão em função do
volume da massa de água. Numa
segunda sala foi abordado o tema
“A Morfologia dos Fundos Oceânicos” através de um jogo de computador e, nas salas seguintes, foi
abordado o tema dos “Tipos de Rochas, sua Formação e Composição”.
Na continuação da visita, falou-se
ainda sobre o “Ciclo da Água” e “As
Erupções Vulcânicas e a Sismologia”.

Estremoz. Infelizmente só
observámos até ao planeta Terra, não conseguimos
ver tudo por causa da
chuva. Vimos que o Sol
era o maior, de seguida o
planeta Mercúrio, depois
Vénus que tinha cerca de
1 centímetro e, por fim, a
Terra com 2 centímetros.
As dimensões dos planetas iam aumentando.
Eu acho que a visita
foi bastante interessante
e educativa. Possibilitou-nos observar e ouvir explicações sobre tudo o que anteriormente
aprendemos nas nossas aulas. Resumindo, passámos os nossos conhecimentos teóricos para a experiência de os observar no estado
real. Um aspeto não conseguido do planeamento deste dia foi não
termos ido à pedreira como estava previsto. Um aspeto conseguido
foi, mesmo com a chuva a atrapalhar, termos conseguido ver parte
do Sistema Solar.
Vasco Formosinho, N.º 374/17, 7ºA

des realizadas, especialmente das atividades feitas sobre a dinâmica
interna da Terra.
Na minha opinião pessoal, os aspetos mais importantes foram
sobre a dinâmica externa da Terra, pois é uma matéria que ainda
não foi lecionada. Desta forma, todos conseguiram entender do que
trataria a próxima matéria.
De 0 a 10, o meu grau de satisfação foi 7.
Tirando o facto de que as condições meteorológicas eram más, acho que a visita correu bem.
Como já referi anteriormente, gostei bastante
da visita de estudo!
Acho que o objetivo foi cumprido e que os alunos ficaram a perceber melhor as matérias.
Maria Andrade, N.º 1205/15, 7ºB

Por fim, a última sala da visita abordava o tema
“A deriva dos Continentes”, nomeadamente a
sua distribuição geográfica inicial e atual, bem
como os animais que os habitavam.
Quanto à segunda parte da visita, que decorreu no exterior, os alunos tomaram conhecimento do “Sistema Solar à Escala de Estremoz”, o que na minha opinião veio a assumir
o aspeto mais relevante da visita.
Esta visita realizou-se num ambiente de
cordialidade e afetividade entre colegas e
professores, tendo decorrido de um modo
geral dentro dos parâmetros previstos.
miguel soeiro, N.º 293/15, 7ºB
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A

visita teve como objetivo aprofundar algumas matérias que
aprendemos nas disciplinas de Físico-Química e de Ciências
Naturais.
Referente à disciplina de Ciências Naturais, observámos
o processo de formação das rochas e as erupções vulcânicas.
Em relação às matérias de Físico-Química, ficámos a conhecer
melhor o Sistema Solar, através de uma visita guiada pela cidade de
Estremoz, e a compreender melhor a força gravítica, através do comportamento de um material que estava no interior de uma máquina,
que simulava a força gravítica.
No CCV de Estremoz, o Sr. Mário explicou-nos tudo sobre a pressão
submarina e as consequências da mesma. De seguida, estivemos
numa sala onde relembrámos algumas matérias que aprendemos,
por exemplo, os fósseis, matéria vulcânica e as rochas. Numa outra
sala havia uma maqueta onde se podia observar o ciclo da água.
Após a visita ao CCV passeámos por Estremoz, onde vimos uma instalação do Sistema Solar à escala.
Como alguns dos aspetos mais importantes desta visita destaco a
maqueta do vulcão, a maqueta do Sistema Solar e o convívio com os
professores e colegas.
A visita correu muito bem, de acordo com as expectativas, tendo
havido um bom ambiente entre todos os participantes. De salientar o
acolhimento dado pelas instituições que visitámos.
Acho que a visita foi muito boa, porque consolidámos a matéria
dada nas aulas e ainda aprendemos coisas novas. Além disso, conhecemos a cidade de Estremoz que eu ainda não conhecia.
Francisco Cabral, N.º 285/17, 7ºA

G

ostei mais da viagem do que do Museu, por ter estado a
conviver com os meus colegas. De 0 a 10, avalio esta visita de estudo com 8, porque ficámos a saber muitas coisas
novas. O único senão foi não termos ido visitar aquilo que
eu mais queria visitar: a pedreira, mas, infelizmente, estava a chover
muito, o que impossibilitou que isso acontecesse.

E

u gostei muito, principalmente do Sistema Solar à escala de
Estremoz. Fiquei a saber mais sobre o Sol, Mercúrio, Vénus e
Terra. Também fiquei com uma pequena ideia da diferença de
tamanho entre o Sol e os outros planetas.
Eu aconselho a irem e passarem lá o dia, pois é muito interessante.
Érica Silvestre, N.º 192/17, 7ºA

Vicente Pires, N.º 15/15, 7ºb

E

u gostei muito da visita de estudo e aconselho-te a ir lá, porque, assim, ficas a perceber melhor as matérias e há muitas
atividades divertidas para fazer e passar um dia em grande.
magarida pina, N.º 79/17, 7ºA

O

objetivo desta visita de estudo era ficar a saber mais sobre
o nosso Planeta aprendendo, a brincar, com a realização de
algumas atividades tais como a simulação de um sismo e a
observação da estrutura interna da Terra, do Sistema Solar
e de algumas pedras tais como argila e calcário.
Na minha opinião, a visita foi incrível, sem esquecer as atividades
realizadas no centro. Foi muito divertido e espero voltar lá um dia.
Luís Delgado, N.º 569/15, 7ºA

N

o Centro Ciência Viva de Estremoz descobre-se como funciona o local onde todos nós habitamos… a Terra, um
planeta maravilhoso onde todos os fenómenos aparecem
interligados. Um local onde é possível interagir com o que
está exposto: tocar, experimentar, descobrir, imaginar, enfim, todo
um mundo de mistérios para descobrir!
Leonor Fernandes, N.º 479/15, 7ºB
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E

u adorei esta visita pois convivemos, brincámos e, acima de
tudo, ficámos a saber mais sobre várias coisas que estudámos
em sala de aula.
Todas as experiências foram engraçadas e surpreendentes.
Adorava ter mais visitas, especialmente como esta.
Edgar Bolas, N.º 122/15, 7ºB

V

isitámos o Sistema Solar à escala de 1:414000000, o Sol é a
estrela do Sistema Solar contendo cerca de 99,8 % de toda
a massa deste sistema e é em torno dele que orbitam os
planetas.
Mercúrio é conhecido pelo menos desde os tempos dos sumérios
(3º milénio A.C.), mas o nome pelo qual o conhecemos atualmente
foi-lhe atribuído pelos romanos em honra do mensageiro dos deuses,
provavelmente porque parecia deslocar-se mais rápido nos céus do
que qualquer outro planeta.
Vénus sobressai no céu, sendo provavelmente por isso que lhe foi
atribuído o nome de uma deusa.
Aprendemos que a Paleontologia é a especialidade da Biologia
que estuda a vida do passado na Terra, o seu desenvolvimento ao
longo do tempo geológico e a formação dos fósseis.
No CCV em Estremoz foi-nos explicada a dinâmica da Terra, os
vários tipos de rochas. Fizemos ainda experiências onde estudámos
o vulcão e os sismos.
O que achei mais relevante foi o Sistema Solar a uma grande escala.

Esta visita de estudo serviu para relembrar a matéria passada de
Físico-Química e Ciências Naturais.
Eu fiquei muito satisfeito com esta visita de estudo, onde presenciei e fiz experiências e aprendi imenso. Achei que foi uma boa
experiência ir visitar um museu de ciências com os meus colegas.
Miguel Rodrigues, N.º 33/16, 7ºB
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Obras no IPE
Durante o presente ano letivo, decorreram no IPE as seguintes obras:

1

2

Fotos 1 e 2: A sala de convívo renovada.
3

4

Fotos 3 e 4: O novo aspecto da enfermaria.

5

7

6

Fotos 5 à 8: Aquisição de novos equipamentos de diagnóstico.
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9

10

11

12

Foto 9 À 11: Refeitório e WC renovados, mais apelativos e funcionais.

13

Foto 12: Cozinha já tem novo forno.

16

14
15

17

Fotos 13 à 17: Nova iluminação exterior com luzes led, mais económicas e amigas do ambiente.
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18

Foto 18: Caixilharia nova das janelas,
proporcionando segurança
e maior conforto.

19

Foto 19: Nova decoração do internato feminino.

21

20

Foto 21: Portas tratadas, faz realçar
a beleza da madeira.

Foto 20: Mobiliário masculino renovado.

22

23

Foto 22: Caixa de quadro novo no pupilão
para melhor segurança.
Foto 23: Novo relvado, que proporcionairá melhor desempenho na prática desportiva.
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24

25

Foto 24: Jardim do Almirante recuperado, que convida ao lazer.

26
Foto 25: Sala de estudo para momentos de concentração.

27

28

Foto 26: Novas portas nas salas de aulas.
Foto 27 e 28: WC dos docentes, com aplicação de novos
materiais.
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30

29

Foto 30: Sala de dança com nova pintura.

Foto 29: Criação de um espaço condigno para
o mini ginásio.

31

Foto 31: Vestiário de Sargentos, 2ª Secção.
32

Foto 32 : Novo outdoor.
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Atletas do mês abril

E

stamos na reta final do ano letivo 2017/18. O mês de abril,
trouxe consigo ótimas notícias ao nível desportivo para o IPE:
• Mais medalhas em diferentes ACC;
• Novos campeões nacionais;
• O festival Gímnico foi um sucesso, as diferentes apresentações
do IPE estiveram ao seu melhor nível;
• A divulgação do ranking da classe especial de ginástica enche-nos de orgulho;
• Aparticipação da corrida da defesa nacional, com bons desempenhos dos alunos.

A coordenação entre as aulas de Educação Física e as diferentes
ACC, permite que haja um transfer positivo, e os resultados vão aparecendo.
São fruto de muito trabalho por parte dos alunos, professores e da
própria instituição, por isso estamos todos de parabéns…
“Querer é poder!”
Eis os 5 primeiros classificados de cada turma, do mês de abril:
Grupo de E.F.

5.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

6.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

80

Dinis Silva

85

1º

150

Maria Teresa

89

1º

7

Rodrigo Barroso

83

2º

339

Lana Bugarin

86

2º

82

Dinis Oliveira

82

3º

346

Leonor Martins

83

3º

74

César Medeiros

81

4º

333

Érica Morgado

81

4º

262

Bernardo Santos

80

5º

1

Leonor Valente

80

5º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

NOME

5.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL

7.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL

N.º

NOME

200

António Paulo

77

1º

96

224

Salvador Fernandes

75

2º

14

Diogo Justino

74

3º

369

Elmano Fernandes

71

129

Lourenço Potes

70

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Gustavo Silva

100

1º

332

Guilherme Pires

90

2º

569

Luís Delgado

80

3º

4º

203

Artur Suponyev

70

4º

5º

58

Gustavo Martins

60

5º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

NOME

6.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

7.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL
PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1035

Violeta Lopes

78

1º

293

Miguel Soeiro

100

1º

304

Francisco Araújo

76

2º

51

Vicente Pires

90

2º

301

Miguel Dias

72

3º

122

Edgar Bolas

80

3º

589

João Sabugueiro

71

4º

6

Omar Dja

70

4º

105

Martim Barata

70

5º

33

Miguel Rodrigues

60

5º
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8.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

10.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

125

Rodrigo Monteiro

100

1º

291

Gonçalo Martins

29

1º

480

Martim Cruz

90

2º

182

João Santos

25

2º

98

Rui Nascimento

80

3º

1402

Inês Mota

25

3º

204

G. Simões

70

4º

1513

Júlia Henriques

19

4º

444

Rodrigo Rodrigues

60

5º

325

Henrique Domingos

16

5ª

10.º ANO b • CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.º ANO b • CLASSIFICAÇÃO FINAL
PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

432

João Oliveira

100

1º

43

Salomé Matias

22

1º

38

Gustavo Zacarais

90

2º

116

Pedro Martins

15

2º

Gonçalo Teixeira

14

3º

N.º

NOME

NOME

39

Afonso Oliveira

80

3º

121

348

Miguel Almeida

70

4º

171

Paulo Magueijo

14

4º

231

Ruben Inês

60

5º

368

Emanuel Fernandes

10

5º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

84

1º

201

10.º ANO C • CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º
177
61
1208

NOME
João Mariz

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Francisco Alves

51

1º

Rafael Costa

45

2º

Daniel Silva

80

2º

349

Leonardo Ferreira

76

3º

209

André Castro

45

3º

Ricardo Jesus

45

4º

Joana Freire

36

5º

436

Henrique Gil

74

4º

215

305

Frederico Benevides

70

5º

137

12.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.º ANO b • CLASSIFICAÇÃO FINAL
PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

288

Telmo Costa

86

1º

316

Daniel Ribeiro

73

1º

324

José Ribeiro

81

2º

221

André Marques

70

2º

543

Iúri Silva

66

3º

N.º

NOME

198

Afonso Maduro

74

3º

139

Francisco Figueiras

70

4º

4

David Barroso

65

4º

5º

156

Daniel Afonso

57

5º

205

Miguel Borges

68

12.º ANO b • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

396

Mariana Machado

82

1º

1019

João Silva

76

2º

489

Diogo Rodrigues

74

3º

237

Fabio Nunes

61

4º

452

Pedro Pereira

60

5º

12.º ANO C • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º
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NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

275

Bernardo Gaião

107

1º

425

Pedro Melo

94

2º

334

João Mata Có

89

3º

258

David Carvalho

79

4º

249

José Carvalho

75

5º

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.

Admissões 2018/2019

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

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

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