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EDITORIAL

Ilustres leitores,
Aproxima-se o fim de mais uma etapa do ano letivo, o segundo

dos alunos, corpo de alunos e professores. Uma semana que defini-

período. Os estágios dos alunos do 12.º ano terminaram e, assim, a

tivamente fica marcada para a vida, um semana que só nós temos e

formação em contexto de trabalho ficou concluída. Todos se empe-

que termina com o baile de Carnaval.

nharam nas tarefas que lhes foram atribuídas e o balanço final foi

Os bailes da nossa escola, a maior parte organizada pelos alunos

positivo, pelo que uma vez mais foi passada uma boa imagem dos

do 12.º ano, têm tido um enorme sucesso e o do Carnaval não é ex-

Pupilos do Exército. Estamos gratos a todas as empresas que nos aco-

ceção, cuja receita reverte a favor da viagem de finalistas.

lheram e proporcionaram esta experiência da realidade do mundo do

A par de todas estas atividades dinamizadas pelo Instituto, os

trabalho. Esperamos que os alunos do próximo triénio formativo de

alunos do profissional têm de conseguir conciliar tudo com o Projeto

2017/2020 continuem com a mesma postura e desempenho.

de Aptidão Profissional, pois o tempo passa rapidamente e num ápice

Passou também uma semana em que todos os alunos se diverti-

temos a prova final e os exames à porta. Os mais pequenos também

ram, a semana de Carnaval, repleta de costumes e tradições. Anual-

não devem esquecer as suas responsabilidades mantendo ou melho-

mente esta semana é realizada de forma alegre com a colaboração

rando as notas e o respetivo desempenho.
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Projeto de Aptidão Profissional (PAP)

Ações de Melhoria
Segurança do IPE

N

o âmbito da primeira fase do segundo ano do 45º Curso
de Formação de Sargentos do Serviço de Material-Mecânica, que decorre no Instituto dos Pupilos do Exército, foi-nos
proposta para o Projeto de Aptidão Profissional (PAP) a realização de melhorias na Segurança do IPE.
Este projeto, ainda em execução até meados de junho, visa a
aplicação da interdisciplinaridade dos conhecimentos adquiridos
em alguns dos módulos que fazem parte do currículo escolar do 2º
ano deste CFS. Desde logo, se destaca o módulo de desenho técnico
(CAD – 2D) para se obter o esboço inicial da obra, interligado numa
segunda fase com os módulos de construções metalomecânicas e
maquinação e sempre com a supervisão dos conhecimentos obtidos
pelo módulo de Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.
O primeiro subprojeto de melhoria da segurança do IPE passa pela
construção de corrimões, na escadaria principal de acesso à oficina
de metalomecânica da 2ª secção e nas escadarias entre a parada
superior e a piscina na 1ª secção.
Com este subprojeto, tenta-se diminuir o número de acidentes
com possíveis quedas dos colaboradores do Instituto e de visitas que
tenham uma idade mais avançada e, ao mesmo tempo, apoiar os
nossos alunos na subida ou descida destes lanços de escada, caso
estejam limitados fisicamente por qualquer traumatismo.
O segundo subprojeto, partiu de uma solicitação do Corpo de Alunos do Instituto e visa a substituição dos atuais armeiros de madeira
das armas Mauser, já com uma idade muito avançada e com muito
pouca segurança para o peso destas armas, por um armeiro mais
robusto e moderno.

Esboço de Corrimão da 2ª secção.

O armamento existente necessita de cuidados especiais, devido a
ser constituído por uma parte de madeira e de já pertencer ao Séc.
XX. A Espingarda Mauser 7,92 mm M/937-A, que esteve ao serviço
do exército português até à década de 60, foi considerada a arma
padrão da altura, vindo substituir a Kropatschek M-1886, que tinha
entrado ao serviço em 1904. Esta arma, que é usada pelos nossos
alunos, tem um significado muito especial para o Instituto e para o
Exército e pretendemos deste modo contribuir para que seja estimada e assegurada a sua durabilidade.
A alteração do armeiro em madeira para uma estrutura mais robusta foi executada em inox 304, o que permitirá acondicionar até 54
armas por módulo, estando prevista a realização, durante este ano,
de dois módulos.
Esta estrutura que leva armas de ambos os lados terá, quando terminada, quatro rodas, sendo duas com travamento, o que permitirá
o seu deslocamento e travamento na arrecadação de armamento.
Será colocado ainda um suporte individual para cada arma, para a
colocação do cartão do aluno que a levantar da arrecadação.
Armeiro em Inox.
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ENTREVISTA AO

Sr. Coronel Miranda Soares
Diretor Do IPE
O Coronel João Augusto de Miranda Soares dirige o IPE desde 2012. Apesar de nunca ter imaginado
que um dia seria Diretor de uma escola, é com paixão e entrega que diariamente gere esta Casa.
Numa entrevista dada a alunos de sétimo ano, diz que o mais importante é as pessoas falarem
e sorrirem diariamente umas para as outras.
Ser militar foi sempre um desejo seu?
Sim, foi, desde os 12 anos mais ou menos.
Se não tivesse seguido esta carreira, o que gostaria de ter sido?
Há duas coisas que eu não me importaria de ter sido apesar de
gostar muito da minha profissão e não a trocar por outra. Quando se
concorre à Academia Militar, há sempre a dúvida se entramos ou não
e eu tinha dois planos. Um era ir para Economia. Ainda frequentei as
aulas na Universidade Católica, mas como entrei para a Academia
Militar, acabei por preferir a carreira militar e acho que fiz bem.
Mas, em boa verdade, havia uma área que eu gostava muito que
era a Biologia. Eu tive uma excelente professora de Ciências Naturais
nos 8º e 9º anos, no liceu Salvador Correia, em Angola. Era uma professora muito exigente que nos obrigava a ler muito e fiquei sempre
com um gosto pela Biologia.
Há, aliás, um ramo da minha família que enveredou sempre por
essa área, mas o meu pai não apadrinhou muito essa ideia. Quando

me inscrevi no 10º ano, inscrevi-me em Ciências. O meu pai estava
fora, na Guiné, numa missão, e quando regressou determinou que eu
não ia para essa área. Mudei então de turma e passei a frequentar
Economia.
Quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira militar?
Gostei muito de ser capitão, de comandar uma Companhia de
Apoio de Combate. Foi uma companhia que me deu um especial
prazer comandar. Gostei muito do posto de capitão, acho mesmo
que todos os oficiais da Academia gostam muito do posto de capitão.
Gostei também muito de ser, mais tarde, oficial de operações da
Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, onde aprendi e trabalhei
muito.
Estive numa missão em Angola, no processo de paz, depois da
Guerra Civil, de que também gostei bastante.
Fui professor na Academia, onde dei aulas de Tática Geral, estive
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colocado nos Açores como segundo Comandante do Regimento,
estive colocado na Bélgica, na NATO, e também gostei, fui Comandante do Regimento de Beja. De tudo isto gostei muito.
Tive sorte no que fiz e gostei muito do que fiz, tenho, por isso, que
eleger vários momentos. Por fim, fui colocado aqui e gosto muito do
que faço.
Quando iniciou a sua carreira militar, alguma vez pensou que
um dia seria Diretor de uma escola?
Não, era algo que estava completamente fora do meu percurso.
O meu pai foi aqui Antigo Aluno, mas não falava muito desses
tempos. Percebíamos que tinha um lugar nas suas memórias que era
especial, o que exerceu algum fascínio em mim e na minha irmã,
mas pouco mais do que isso.
Quando eu estava na fase final da Academia Militar começou a
falar-se do fecho dos Pupilos e custava-me a compreender uma decisão dessas, porém, esses rumores ainda me afastaram mais da ideia
de um dia vir para aqui trabalhar, era algo que estava fora do meu
leque de opções.
Mas acabei por vir para aqui e ainda bem que vim.
Qual foi a sua primeira reação quando soube que seria Diretor
do IPE?
Estava a comandar Beja e convidaram-me para vir para aqui para
o lugar de Coordenador Pedagógico, que na altura era ocupado por
um oficial. Eu disse que sim, mas quando estava a caminho, ligaramme a dizer que o cargo que eu viria ocupar seria o de subdiretor.
Ocupei esse cargo de 2008 a 2012. Na altura o cargo de Diretor era
de General e eu estava automaticamente excluído por ser Coronel.
No entanto, na parte final da direção do General Rosa, houve uma
mudança na organização desta escola, do Colégio Militar e o do Instituto de Odivelas e o lugar passou a ser um lugar de Coronel. Na
altura pensei “e porque não?”. Nunca me manifestei, mas era uma
função que eu gostava de ocupar, até que um dia me perguntaram e
eu, naturalmente, disse que sim.

ninguém é bruxo. Quando queremos acomodar a Casa ao que deve
ser a Casa, pode-se tomar decisões boas e más porque dependem da
nossa perceção que pode estar errada.
É preciso saber acompanhar a sociedade, talvez seja esse o grande desafio da escola. Mas acho que nesse aspeto estamos bem. A
escola tem sabido preparar bem os alunos para o desafio lá de fora,
a escola não mente aos alunos.
Quais são as intervenções prioritárias, neste momento, no IPE?
No que diz respeito ao Projeto Educativo e ao Corpo de Alunos as
coisas estão muito consolidadas. Claro que é sempre possível fazer
mais e melhor, a vida é uma coisa dinâmica. O ser humano e as organizações resistem à mudança, mas a vida não é assim.
Creio que em termos de obras também já se fez muita coisa na
1ª secção que está francamente bem. A 2ª secção precisa, neste
momento, de maior intervenção. Só agora temos alunos lá em permanência todo o dia e é preciso ir melhorando as infraestruturas.
Houve um antigo aluno, o Coronel Brito, que foi meu Camarada
na Academia, que me disse algo que nunca mais esqueci e que influenciou a minha forma de estar nos Pupilos. Ele disse-me que as
direções estão muito na 2ª secção e que se esquecem da 1ª secção,
onde estão muitas coisas importantes dos Pupilos. Eu segui isto quase à risca e durante muito tempo as minhas prioridades centraram-se
todas na 1ª secção (internato, salas de aulas, campo de jogos). Fuime esquecendo deliberadamente da 2ª secção porque achei que ele
tinha muita razão no que dizia. Hoje não é bem assim e é preciso ter
uma atenção especial com a 2ª secção.

Como é o seu dia a dia no IPE?
A minha rotina começa cedo. Levanto-me cedo, cerca das seis e
meia, sete horas. Venho aqui ao pequeno-almoço, gosto de estar na
1ª secção de manhã. À tarde faço algum despacho, vejo o correio,
assino a ordem de serviço e estou pela 2ª secção. Ao fim da tarde
volto à 1ª secção para ver as ACC, depois janto. Por vezes, depois de
jantar, ainda há algumas coisas para fazer: preparar um briefing, por
exemplo, mas é cada vez mais raro isso acontecer. Depois, por volta
das onze horas, meia-noite, vou deitar-me.

Nota-se que tem uma preocupação especial com as docentes
e as alunas do IPE. Como vê o papel da mulher numa instituição
militar e, em especial, aqui na escola?
Trato toda a gente por igual. Uma mulher é diferente de um homem, mas não me revejo a ter um cuidado especial com as professoras e as alunas. Quando olho para uma aluna, olho como se fosse
uma filha, com as suas necessidades específicas. E olho também para
um rapaz como se fosse um filho meu.
Ainda sou do tempo em que os Pupilos não tinham raparigas. As
primeiras duas raparigas entraram em 2010. Uma delas, a Mariana
Batista, veio a ser Comandante de Batalhão e saiu o ano passado. O
que se verificou com a entrada das raparigas é que as relações interpessoais melhoram, foi muito positivo.
Sou também do tempo em que a tropa não tinha senhoras e para
os militares foi uma aprendizagem. Tivemos que aprender a trabalhar
com as senhoras e foi também muito positivo porque complementa
o sistema.

Quais os maiores desafios que se colocam na gestão desta escola?
Quem decide está sozinho. O decisor aconselha-se, mas está sozinho e tem que saber viver na solidão.
A escola esteve para fechar e havia muitos desafios, muitas coisas
para fazer. Era fácil identificar os desafios. À medida que as coisas
foram sendo resolvidas e foram sendo atingidos alguns patamares de
qualidade, foram surgindo novos desafios, mais difíceis de identificar.
Hoje as coisas estão muito bem porque muito foi feito pelo General Rosa, que me antecedeu.
Hoje há mais riscos de errar nos desafios que se colocam à escola. O que é importante para uma escola destas é perceber que
transformações é que a escola tem que fazer para encarar o futuro e

Há, no IPE, uma tradição de acolhimento de alunos estrangeiros. Na sua opinião, que importância têm estes alunos para a escola?
Vivemos num mundo global e é preciso saber englobar outros
saberes e outras formas de estar. Sou completamente a favor dos Pupilos se relacionarem com pessoas das mais variadas nacionalidades,
o que só melhora a escola.
O nosso país era muito fechado em si próprio, muito convencido
das muitas qualidades – e eu tenho muito orgulho em ser português
– mas nós temos que olhar para os outros com uma certa humildade.
Temos que ver o que podemos aprender e ensinar aos outros.
Este acolhimento dos alunos é muito bom para a Casa.
Esta Casa tem uma matriz grega e uma escola deve defender o
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cosmopolitismo, deve ser tolerante para aceitar as várias culturas,
mas tem que ter a sua cultura. De outra forma não se defende a
nossa própria cultura.
A cultura portuguesa tem muito em comum com outras culturas
do mundo, mas há casos em que o que é comum é muito pouco.
Não posso aceitar que uma cultura que não é a nossa passe a vingar
dentro da escola. Isso não deve acontecer. Acredito que daqui a 100
anos estas diferenças já se desvaneceram, provavelmente o mundo
terá uma ou duas culturas, mas o processo para atingirmos essa globalização deve ser gradual.
Sei que estou a entrar num terreno perigoso e que pode ser mal
interpretado, mas quando se dão exemplos as coisas percebem-se
melhor. Concretizando: não posso ter numa escola, nesta escola,
pessoas que defendem liberdade e pessoas que defendem falta de
liberdade. Não posso ter numa escola pessoas que dizem que na sua
cultura não respeitam a mulher e que aqui vão continuar com essa
postura. Aqui têm que respeitar. Esta escola é de liberdade e respeito,
é isso que se aprende aqui.
O país tem uma constituição que defende a liberdade e a dignidade humanas, dogmas que têm que ser respeitados.

Neste momento, quais as melhores memórias que tem do IPE?
Eu venho trabalhar feliz, apesar de haver dias bons e dias maus. O
que eu quero e gosto é que nos falemos e que possamos sorrir uns
para os outros.
Que perfil deverá ter um futuro diretor do IPE?
Cada diretor é um diretor e deve ter liberdade e espaço para exercer o seu magistério. No entanto, há duas coisas que me parecem
muito importantes: paixão e pragmatismo.
Tem que gostar muito disto e tem que ser pragmático porque a
sociedade muda muito depressa e o que estudamos e aprendemos
por vezes não chega para responder às mudanças.
Entrevista elaborada pelos alunos do 7ºB
Entrevistadores: Salomé Santos, Osvaldo Van-Dúnem,
Lídia Zumbi, Afonso Costa
Coordenação: Prof. Carla Alves

Num minuto
Livro preferido: O Mundo de ontem, de Stefan Zweig;
As Origens da ordem política e Ordem Política e a decadência da política, de Francis Fukuyama
Filme preferido: Oficial e Cavalheiro
Uma viagem que gostaria de fazer: Austrália, Nova Zelândia e Índia
Personalidade nacional que mais admira: D. Nuno Álvares Pereira e D. João de Castro
Personalidade internacional que mais admira: Madre Teresa de Calcutá
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Coragem

A

coragem é um sentimento que se vai ganhando. Nem toda
a gente precisa de ser corajosa. Mas o que significa ser
corajoso?
No meu entender, corajoso é alguém que ignora o
medo. É alguém que mesmo tendo pavor de algo age para ultrapassar os seus medos, derrubando muros para fazer valer os seus ideais.
Na história da humanidade, várias pessoas demonstraram ter coragem. Por qualquer motivo, estas tornaram-se imortais, passando
a fazer parte da história da humanidade. Vejamos o caso de Martin
Luther King, que tinha um sonho. Em nome deste sonho, travou uma
luta contra tudo e todos para o poder concretizar. Não podemos também esquecer as pessoas anónimas que também tiveram a coragem
de lutar ao seu lado.
Ter coragem ou ser corajoso é algo que contribui de forma significativa para evolução da humanidade.
Bruna Marques, nº 1505/14, 9ºA

A mulher

A

posição da mulher na sociedade reflete bastante o quanto
uma sociedade está ou não evoluída em relação às outras.
Na maior parte da Europa desenvolvida, a mulher tem um
papel ativo na sociedade. É mãe e, ao mesmo tempo, consegue gerir grandes empresas. Não é discriminada por ser mulher, nem
vista como um objeto, nem sequer inserida num estrato social inferior.
Ao longo dos últimos anos, os direitos das mulheres foram ganhando visibilidade. A par de uma luta permanente, embora desigual, estas conseguiram aos poucos impor os seus direitos.
As duas grandes guerras mundiais possibilitaram o aumento da
autoestima das mulheres face ao que conseguiam fazer, nomeadamente substituir o homem nos seus trabalhos.
Enquanto que nos países menos desenvolvidos as mulheres são
vistas como objetos e “máquinas de procriação” para fins lucrativos,
onde a maioria das mulheres não vai à escola, nem pode sair de
casa; já no ocidente essa visão está a desaparecer.
A única diferença que a mulher tem do homem é apenas fisionómica. Assim, deve ter os mesmos direitos que o homem.
Diogo Filipe, 10.ºA

Em torno da COR

A

cor sempre foi essencial na sociedade. Encontramo-la a dar
forma às obras de arte, a possibilitar a apreciação de todos
os tons que a natureza oferece: num pôr-do-sol, num arco
-íris ou até mesmo numa floresta verde.
O ser humano está intimamente ligado à mesma desde os
primórdios da sua existência, pois a identificação de sinais que as
cores proporcionam ajudavam o homem primitivo a ler a natureza
e a defender-se dos perigos. As pinturas rupestres também são um
exemplo da sua utilização, quer como forma de arte, quer como manifestações em honra de entidades divinas.
A cor consegue criar grupos na medida em que o homem a usa
para colorir o corpo e associá-los a conceitos e ideias. Na música e
nos desportos é quase indispensável.
Falando apenas em tempos mais recentes, a cor é muito usada
na publicidade. Usam-se cores com uma tonalidade pouco forte para
10 | QUERER É PODER | Março 2019

mostrar o que é mais ligeiro e fraco, e depois, com cores mais vivas,
o produto bom, que se pretende comercializar.
Ora isto apenas comprova o poder que as cores têm no ser humano, pois até o nosso comportamento ou disposição podem ser
alterados ao avistarmos uma certa cor. As salas de alguns hospitais
estão pintadas de cores que os psicólogos estudam e que apaziguam
aqueles que se encontram mais ansiosos.
Com isto conclui-se que a cor é, e sempre foi, de elevada importância na nossa sociedade, desde a pré-história até à atualidade,
tanto cultural como artisticamente.
Rui Pinho, 148/16, 12ºA2
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Estágio – os vários ângulos
Mindbury Consulting é uma empresa portuguesa de consultoria, com elevados investimentos em
mercados emergentes, com especial relevo nos PALOP. E foi esta a empresa que nos acolheu durante
a nossa Formação em Contexto de Trabalho. Nela fizemos o estágio no Departamento Financeiro
e de Recursos Humanos e no Departamento de Consultoria e Gestão.

A

pós a formação nesta empresa, sentimo-nos
preparados para, futuramente, entrar no mercado de trabalho. Ficámos gratos ao Instituto
não só por nos ter proporcionado a experiência de trabalhar com profissionais altamente qualificados
mas, sobretudo, por termos tido como orientadora de
estágio uma ex-aluna do Instituto, a Dra. Sílvia Baldo.
No final do estágio, fizemos algumas perguntas às
pessoas com quem trabalhámos durante as duas fases
do estágio, com a finalidade de melhor percebermos o grau de satisfação face à utilidade do estágio.
Começámos por questioná-las sobre a experiência de ter dois estagiários do Instituto dentro da empresa. A maioria das respostas foi
positiva, foi uma experiência interessante e uma mais-valia para a
empresa poder contar com o nosso contributo.
Uma das respostas teve o seguinte destaque: “A vossa presença
foi muito interessante, quer pela mais-valia que representam para
nós, profissionais, quer para a empresa, pois trouxeram novas ideias
e, ao fazerem perguntas acerca das tarefas a realizar, fazem-nos pensar e explicar os assuntos de uma forma diferente. Este estágio representou uma oportunidade para nós fazermos parte da experiência
de trabalho de futuros profissionais.”
Outra pergunta incidiu sobre
o interesse dos colaboradores
da empresa em contratarem
estagiários do Instituto, caso
necessitassem de colaboradores para as suas empresas.
Para esta pergunta as respostas foram também muito
positivas e a resposta a salientar é:

“Sim, sem dúvida! Já fiz esta proposta a um de vós.
Não só contrataria, como falaria a qualquer empresa
que estivesse a necessitar de profissionais nesta área da
vossa existência.”
Quisemos ainda saber o que cada um melhoraria
quer nos estagiários, quer no estágio em si.
Os aspetos mencionados como resposta a esta questão foram acerca do estágio. Um deles foi o facto de o
estágio ser dividido em duas fases, cada uma com a duração de dois meses, e o outro aspeto é o facto de as empresas não
terem muito bem a perceção daquilo que aprendemos durante as
aulas. Chegámos à conclusão que o estágio deveria ser contínuo, e,
talvez, de 6 meses, para que os alunos se sentissem completamente
integrados dentro das respetivas empresas. O Instituto oferece-nos
uma ótima preparação e devemos mostrar às empresas o que nós
realmente somos capazes de realizar.
Finalmente, quisemos saber o que achavam sobre a nossa preparação no Instituto dos Pupilos do Exército.
As respostas, em geral, foram positivas:
“Acho que o Instituto, além dos conhecimentos-base, preparou-vos
muito bem no saber estar e, para mim, isso é muito mais importante
que tudo. Notou-se que tinham a preparação necessária para realizar
as tarefas propostas e quero destacar o vosso comportamento, postura
e a vossa disciplina. Têm o kit de competências adequado.”
Por fim, queremos agradecer esta oportunidade, e posso afirmar
que o estágio correu muito bem e estamos todos satisfeitos com os
resultados, tendo alguns alunos conseguido notas excelentes. Agradecemos a oportunidade de conhecer e de trabalhar com umas pessoas incríveis e de sermos recebidos num bom ambiente de trabalho
proporcionado ao longo das duas fases do estágio.
Daniela Ruxandra Gafencu, 1125/16 , 12.ºB
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A Nossa Sociedade
Com o passar dos anos, a nossa sociedade tem vindo a melhorar em diversos tópicos, nomeadamente,
na ciência e tecnologia. Estas evoluções trouxeram com elas muitos aspetos positivos, como, por
exemplo, a comunicação. No entanto, pouca gente dá valor às consequências negativas e é esse
o assunto que vamos abordar: Os graves problemas do mundo da atualidade.

U

m dos problemas já muito falado a nível mundial é
a poluição. Com a evolução, cada um de nós
passou a consumir mais e a pegada ecológica começou a aumentar. Muitos pensam nisso como um problema sem valor, algo
que apenas nos vai afetar daqui a centenas de
anos, mas a verdade é que já se começam a
sentir as consequências dessa desvalorização.
Claro que é um problema a nível mundial e
grande parte da poluição é feita pelas indústrias. Mesmo assim, se cada um de nós enfrentar este problema e consumir e poluir menos
no dia a dia, vai ser uma ajuda para o nosso
planeta. As nossas atitudes de hoje afetarão garantidamente os nossos sucessores.
Outro assunto a que poucas pessoas ligam é a
desigualdade. A desigualdade é algo com que não
é fácil lidar. Enquanto uns não fazem nada e têm
a vida garantida, outros lutam por água e alimento
diariamente. Esta desigualdade é outra consequência
da evolução da sociedade. Quanto mais ricos ficam uns
países, mais pobres ficam outros, e cada um de nós deve, de
forma consciente, ser capaz de ajudar esses com mais dificuldades.
Em vez de os deixarmos para trás, porque não os puxamos connosco?
Pequenos gestos repercutir-se-ão em milhares de pessoas, por mi-

Aforismos?

N

uma cidade muito longe, por detrás do sol posto, morava um
menino que não sabia sequer reconhecer as letras do alfabeto, não distinguia uma letra do tamanho de um palácio.
Então, quando completou seis anos, a sua mãe fez questão de o colocar na escola, para que este pudesse começar a esboçar
os seus primeiros rabiscos, pois de pequenino se torce o pepino. Essa
decisão foi tomada, porque a mãe do menino acreditava que era
certo curvar o galho enquanto ele é novo.
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lhares de anos. Devemos dar mais importância ao que temos e ser mais cautelosos no que diz respeito ao desperdício.
Por fim, mas não menos importante, a
tecnologia em si. Qualquer um que viva
numa sociedade minimamente avançada
a nível tecnológico convive diariamente com
comportamentos e aparelhos que são consequências
da evolução da tecnologia. Claro que nos ajudam bastante em algumas tarefas do dia a dia, tornando-as
mais simples. Mas, como tudo na vida, não se deve
abusar/exagerar. O telemóvel, por exemplo, que era suposto ser um dispositivo para ajudar na comunicação, passou a ser um foco de atenção excessiva das pessoas. Cada vez mais
encontramos jovens que, em vez de se dedicarem aos estudos, perdem tempo a jogar, adultos que deveriam dar o exemplo e também
têm comportamentos idênticos. O que serviria simplesmente para
ajudar tornou-se numa fonte de distração das nossas funções.
De um modo geral, este texto serve para nos chamar à razão
e mostrar que podemos/devemos mudar hoje e agora e que as
nossas pequenas ações podem ter grandes impactos na nossa
sociedade. Cada um de nós é apenas um em milhões. Se milhões
de pessoas mudarem, o mundo também vai mudar e agradecerá.
Telmo Costa, 288/13, 10.ºC

Já o filho, muito impaciente, que se achava capaz de ler este mundo e o outro, queria ler todos os livros da biblioteca e conhecer as
histórias, porém, como não se pode colocar o carro à frente dos bois,
o menino ainda não conhecia as palavras e saía da escola a chorar.
Sua mãe, muito carinhosa, chegava perto dele e pedia para que
tivesse muita calma, porque a pressa é inimiga da perfeição e que
ele ainda aprenderia a ler e muito bem, pois a esperança é a última
a morrer!
Os dias passaram e a mãe observou que o menino não conseguia
ler, mas, como água mole em pedra dura tanto bate até que fura,
todos os dias o ajudava, pois devagar se vai ao longe.
A criança aos poucos começou a soletrar algumas palavras, então
a mãe, muito satisfeita, confirmou que grão a grão, a galinha enche o
papo. Isso porque aos poucos ele reconhecia letra por letra.
Feliz pela conquista, tudo vale a pena se a alma não é pequena. A
partir desse dia, o menino lia de tudo, devorava livros e passou a ser
muito considerado por toda a comunidade como aquele que sabia e
conhecia tudo, pois quanto mais se sabe mais se percebe o que falta
para aprender!!!
Carolina Santos, nº 1117/16

NOTAS SOLTAS

Assistir à representação da Farsa
de Inês Pereira de Gil Vicente…
“…permitiu-me saber mais sobre o séc. XVI e compreender um
pouco mais sobre a crítica de Gil Vicente.”
José Zumbi, 47/15, 10.º B

“Tenho uma grande sorte em frequentar o IPE porque só há estas
oportunidades de ir ao teatro em algumas escolas do país.”
Frederico Benevides, 305/17. 10.º B

“A minha parte favorita foi quando os atores convidaram algumas
pessoas do público para o palco, para se juntarem a eles para dançar,
inclusive eu fui uma dessas pessoas e, para mim, foi sem dúvida uma
boa experiência.”
Beatriz Almeida, 382/13, 10.º B

“Só tive pena de a peça durar pouco tempo, porque a representação
era tão boa que gostava que houvesse mais história para demorar
mais tempo.”
Daniel Silva, 61/17, 10.º C

“… permitiu-me compreender mais o passado, mais especificamente o século em que foi criada e representada. (…) Achei o teatro
muito divertido e instrutivo.”

“… permitiu-me perceber com clareza o contexto, o texto e a
mensagem. Espero que voltemos ao teatro para ver outras peças.”

Diana Petro, 469/17, 10.º B

Leonardo Campos, 128/18, 10.º C

“…permitiu-me entender melhor o espaço e a ação da peça que
vamos estudar tal como desfrutar de uma saída com a turma.”

“…permitiu-me ver o quotidiano das personagens, com o característico cunho satírico vicentino. Também pude estar com os meus
camaradas numa peça bastante boa, com as suas cenas cómicas, e
assistir a cenas que já tínhamos estudado na aula.”

Juliana amaro, 1007/13, 10.º B

Afonso Maduro, 198/17, 10.º C

“Não estava à espera que acabasse assim, pois pensava que iam
demonstrar melhor a traição de Inês e que esta iria ter um castigo
e iria aprender a ouvir os conselhos da sua mãe, valorizando quem
a amava.”
Ana Correia, 1051/16, 10.º B

“…conseguimos compreender melhor o quotidiano da época e as
personagens em si, algo que não ia ser possível apenas lendo a obra.
(…) a ida ao teatro foi uma boa atividade… acho que vai servir de
grande ajuda ao nosso estudo.”
Telmo Costa, 288/13, 10.º C

“Esta peça foi muito interessante e fez-me despertar um grande
interesse pelo teatro. Só espero que haja mais peças assim. Estou
muito agradecido aos Pupilos por me terem proporcionado esta visita
de estudo.”

“O facto de interagirem connosco, chamarem-nos para dançar, fazerem-nos rir, despertou um fascínio acrescido pela peça.”

Leonardo Ferreira, 1208/13, 10.º B

Catarina Pinto, 1065/15, 10..º C

“…permitiu-me ter a oportunidade de fruir de uma encenação de
uma das mais famosas peças de teatro escritas por Gil Vicente. (…)
a obra vicentina é uma poderosa arma de crítica e de combate ao
serviço dos valores morais que defende por meio do riso.”
Leonor Alves, 1123/17, 10.º C

Fotos da encenação da Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente pelo Teatro A Barraca.

Março 2019 | QUERER É PODER | 13

NOTAS SOLTAS

Contos
Um encontro
diferente

L

embro-me perfeitamente deste belo dia, como é que podia
esquecer? Encontrei-o na rua, perto da minha casa. Mas quem?
O herói dos meus livros: Keefe. Não acreditam? Pois … nem eu!
Ainda tenho dificuldades em acreditar que o conheci.
Era um dia como os outros. Nada deixava prever que se tornaria
um dia extraordinário. Tinha acabado de tomar o pequeno-almoço.
Como todos os dias, saí de casa com a minha mochila às costas.
Caminhei pela rua Augusta em direção à paragem do autocarro, com
destino ao Instituto dos Pupilos do Exército.
No momento em que subi para o autocarro, ouvi uma voz por
detrás de mim:
– Pode ajudar-me, se faz favor? Sabe dizer-me como validar o
bilhete do autocarro?
Quando me virei, vi um rapaz alto, loiro com olhos azuis. Reconheci-o logo, pois o seu retrato está no segundo livro. Não sabia como
o abordar. Imaginei logo na minha cabeça como abordá-lo. “Keefe?”,
pensei eu. Mal pronunciei o seu nome na minha cabeça, ele virou-se
para mim, dizendo:
– Deves estar a fazer confusão, de certeza! Então, podes ou não
ajudar-me a validar o meu bilhete?
De repente, acordei, espantada. Tinha-me esquecido completa-

mente. Ele era um empath, um ser capaz de ler os pensamentos e os
sentimentos das pessoas.
– Não, não estou confusa. Dá-me o teu bilhete – peguei no seu título
e validei-o na máquina mais próxima. Finalmente, ganhei coragem:
– Keefe?
Quando pronunciei o seu nome, os seus olhos brilharam. Respondeu:
– Sim! Já leste os meus livros?
– Claro! Adoro-os. São os melhores. Sou a tua fã número um.
Falamos horas sem fim. Subitamente, olhei para o meu relógio.
Tinha perdido a minha paragem e já faltara a duas aulas. Imaginei
logo os problemas que ia ter quando chegasse a casa, a minha diretora de turma telefonaria à minha mãe. Mas, naquele instante, para
mim, era a coisa menos importante. Continuei a falar com ele, pois
isto não acontecia todos os dias.
O que é bom acaba sempre muito rápido. Não me apercebi de as
horas passarem. Em jeito de despedida, abraçamo-nos e trocamos os
números de telemóvel, ficando a promessa de me apresentar outras
personagens. Mal posso esperar.
Matilde Pina, nº 70/17, 9ºB

Um encontro invulgar…

E

stava eu a deambular pelas ruas de Sintra. A escuridão da noite
tomava conta da vila. Ao passar o Castelo dos Mouros, encontrei uma luz incandescente. Era tão brilhante que quase me
cegava. Quando dei por mim já não me encontrava em Sintra.
Tinha sido teletransportado, mas como? Quando? Porquê? Onde tinha
vindo parar? Todas estas perguntas assaltavam a minha cabeça. De
repente, vi ao fundo da rua uma placa com a seguinte inscrição: “Privet Drive”. Eu conhecia aquele nome, só não me lembrava de onde.
Naquele momento, senti que não sabia mais nada, que estava
perdido e só, longe da minha família. Repentinamente, as ruas ficaram mais frias e sombrias do que o normal. Sem saber porquê,
14 | QUERER É PODER | Março 2019

sentimentos como o medo e a tristeza corriam-me pelas veias. Não
conseguia ver mais nada a não ser um homem encapuzado que se
aproximava de mim. Ao longe, avistei uma luz ofuscante, provocando o desaparecimento deste ser aterrador. Porém, vi outro indivíduo
aproximar-se. À medida que ele vinha na minha direção, consegui
perceber que este era de estatura baixa, tinha óculos e uma cicatriz
estranha na testa. Reconheci-o: era Harry Potter. De repente, todos
os sentimentos maus foram substituídos por alegria. Explicou-me que
eu tinha de voltar para casa antes de o portal se fechar. Então, despedi-me dele e passei pelo portal.
Do outro lado, ao longe, ouvi uma voz que me era familiar chamar
por mim:
– Rafael! Rafael! Acorda! – era a minha mãe.
– O que aconteceu?!Onde estou?!- perguntei.
– Adormecemos todos. Agora, vais chegar atrasado à aula de Português. Ainda por cima é teste – respondeu a minha mãe.
Ali acabou a conversa, o sonho. Tinha adormecido e, agora, tinha
de despachar-me para não me atrasar mais.
Rafael Frade, nº 537/14, 9ºB

NOTAS SOLTAS

Como conheci Batman…

L

á estava eu a caminhar, pela noite dentro, triste e sozinho, num
beco escuro. De repente, surgiram dois indivíduos à minha
frente. Um deles gritou:
– A tua carteira, por favor.
– Não a trouxe. Deixei-a em casa- respondi-lhe com a voz a tremer.
– De certeza? Então, adeus e desejo-te uma boa viagem até ao
além.
No momento em que ele ia disparar, um objeto de metal fez com
que os assaltantes caíssem no chão inconscientes. Neste momento,
virei-me rapidamente para o sítio de onde viera o objeto e vejo uma
sombra enorme: era nada mais nada menos que o próprio Batman.
Espera lá? Devia estar a sonhar. Mas o que mais me impressionou não
foi a sua presença, mas sim o facto de ele ser mais baixo do que eu.
– Estás bem? – perguntou ele, vendo o meu rosto de espanto.
– Ba, Ba, Ba, Batman???!!!! – gaguejei eu.
– Sim – respondeu ele.
Não acreditava naquilo que me estava a acontecer. Ali à minha
frente, estava o meu herói.
– És mesmo tu? Pensava que eras mais alto. Tinha uma ideia completamente diferente.
– Eu sei. Toda a gente me diz o mesmo. Mas sabes, tive problemas
de crescimento quando era pequeno- explicou-me ele.
– Posso pedir-te um favor? Era uma coisa que sempre quis.

– Sim, claro. Diz-me.
– Seria possível visitar o teu covil secreto – perguntei-lhe.
– Sim, pode ser, mas não podes contar a ninguém.
Prometi-lhe que o segredo estaria bem guardado comigo.
Então lá fomos de batmobil até à sua caverna. A sua oficina era
gigante e cheia de ferramentas e armas. Tudo estava devidamente
arrumado. Repentinamente, o alarme disparou. Olhamos um para o
outro e disse:
– O que se passa?
– É o Joker – respondeu Batman muito irritado – Podes ajudar-me?
– Sim, podes contar comigo.
Fomos os dois até ao local do crime. Quando chegamos lá, apercebemo-nos que Joker tinha deixado lá um presente para Batman:
uma bomba.
Reagindo rapidamente, o meu herói saltou em direção à bomba
e ordenou-me:
– Vai desarmar a bomba. Sei que o consegues fazer.
Lá fui eu, armado da minha coragem. Consegui desarmar a bomba
mesmo no último segundo. Foi assim que me tornei o ajudante de
Batman na luta contra o crime.
Miguel Almeida, nº 344/14, 9ºB

Um encontro
diferente

A

té parece que foi ontem! Tinha aterrado em Londres há
cinco horas atrás. As minhas malas já estavam no hotel.
Faltava algum tempo para o almoço. Decidi passear pelas
ruas da cidade. Como estava perto do palácio de Westminster, fui visitar o Big Ben e, de seguida, dirigi-me ao London Eye.
Quando cheguei ao pé da roda gigante, apercebi-me que muita
gente tinha tido a mesma ideia. Depois de ficar cerca de uma hora
na fila, cheguei finalmente à bilheteira. Fiquei espantado com o preço
do bilhete, mesmo assim decidi ir. Já tinha ouvido tantas maravilhas
acerca desta atração.
Ao entrar na cabine que me tinha sido designada, fiquei parado.
Não queria acreditar naquilo que estava a ver: o meu companheiro
de viagem era a minha personagem televisiva preferida – Patrick
Jane, o Mentalista. Tinha cerca de quarenta anos. Era alto, tinha o
cabelo loiro despenteado e, claro, vestia, de forma elegante, um fato.
Depois de recuperar do meu espanto, tomei coragem e fui pedirlhe se podia tirar uma foto com ele. No entanto, não consegui conter
a minha curiosidade de fã:
– Jane, o que é que vai acontecer no próximo episódio? – perguntei-lhe.

– É uma surpresa – respondeu ele de forma evasiva.
– Mas diga-me pelo menos uma coisa: vai haver mais temporadas
ou o fim da série está prestes a chegar?
– Claro que não. Ainda falta muito para eu desvendar a identidade
de Red John. Ainda vou viver numerosas aventuras que me permitirão desvendar casos que são um desafio para mim.
– Boa. Muito obrigado. Nem sabe o quanto estou contente com
esta notícia.
Não haja dúvidas que este foi um dia inesquecível para mim:
estive no London Eye com Patrick Jane, a minha personagem de série
favorita. Que dia de loucura foi este.
Gustavo Zacarias, nº 38/14, 9ºB
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Um encontro invulgar…
Ao sair do trabalho, numa bela tarde de calor, às cinco horas, fui
para o cinema, situado perto do meu trabalho, com o objetivo
de ver pela segunda vez o filme O Herói de Hacksaw Ridge.
Era a história verídica de um jovem americano, Desmond Doss,
que se tornou médico e serviu o exército Norte-americano sem
derramar uma única gota de sangue, durante a Segunda Guerra Mundial. Devido ao facto de ser um homem extremamente
bondoso, tornou-se o meu ídolo.
Depois da sessão cinematográfica, decidi visitar o museu, onde
estava uma exposição sobre a sua vida. Qual foi o meu espanto
quando encontrei o próprio Desmond a passear pelos corredores. Reconheci-o de imediato. Não contendo o meu entusiasmo,
dirigi-me a ele e abordei-o, perguntando-lhe:

– Desmond, como é que conseguiu sobreviver a tudo o que passou?
– Com a força de Deus, tudo se consegue – respondeu ele.
Estava com olhos bem abertos e ouvia-o atentamente, enquanto ele contava as suas aventuras. Sentia-me radiante por estar
a falar com este herói de guerra, ainda por cima o meu ídolo.
De repente, teve de se ir embora, pois ia dar uma palestra sobre a sua experiência enquanto médico ao serviço do exército
Norte-americano.
Ao vê-lo afastar-se, reparei que ele tinha mais pinta do que eu
pensava. Era a bondade e a paciência em pessoa. Foi o único
combatente que lutou na Segunda Guerra recusando-se tocar
em armas.
João Oliveira, nº 432/16, 9ºB

A importância das
vivências amorosas
para o ser humano

A

Ambição

A ambição é uma das qualidades/defeitos que apenas alguns possuem. É algo que pode ser usado para atingir bons
fins e também para fins menos honestos.
Hoje em dia, temos um pouco de cada um. Há pessoas
ambiciosas no sentido em que têm vontade de ser melhores e de alcançar tudo aquilo que desejam; pessoas egoístas, na medida em que não
olham a meios para atingir os seus fins, e são, de algum modo, inconsequentes e, por fim, pessoas que não têm qualquer tipo de ambição.
A causa dos grandes problemas da atualidade (poluição, guerras,
pobreza extrema, má governação dos países, roubos, …) é, na sua
maioria, a ambição desmesurada.
Saber que existem pessoas que não se importam de “passar por cima”
de outras para cumprirem os seus objetivos é triste! Mas, se prestarmos
atenção, a grande motivação dos ambiciosos (que nada se importam com
as pessoas ao seu redor) é o dinheiro, o estatuto social, a superioridade e
o poder. A tendência do ser humano, quando tem tudo aquilo que sempre
quis, é querer ainda mais! A partir daqui, esta ambição, outrora com um
objetivo benéfico, torna-se num vício e torna a pessoa em alguém egocêntrico, afastando as pessoas que se preocupam com ela.
Só quando nos sentirmos sós, e verdadeiramente entendermos os
danos que causámos, não só aos outros, como a nós mesmos, é que
nos vamos consciencializar de que “quem tudo quer, tudo perde”!
							
Sofia Almeida, 382/13, 10B
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A

mor! Um termo tão pequeno, mas com um significado tão
grande; tão pequeno, mas tão difícil de explicar… Se pensarmos, é talvez o que mais precisamos na vida, aquilo que
nos dá vontade de viver.
Quem diz que o amor é uma “coisa” horrível e desnecessária, não
está a pensar bem, o amor não é apenas encontrar a nossa “cara
metade” e casar com ela… qualquer tipo de relação saudável que
nós temos envolve amor.
A maior parte dos suicídios e depressões resultam de as pessoas
afirmarem que não querem viver, pois não têm ninguém que se
preocupe verdadeiramente com elas. Lá está, precisamos verdadeiramente de amor. Atualmente, está comprovado que se uma criança
(dos 4 aos 12 anos) receber amor por parte dos pais tem 82,5% de
hipóteses de ser mais bem-sucedida que uma criança sem amor.
Todos precisamos de ser ou de nos sentir amados, pois as vivências amorosas são tudo para o ser humano. O amor faz-nos ter objetivos de vida, faz-nos levantar da cama, faz-nos sentir tantas emoções,
resumindo… faz-nos felizes!
							
Júlia Henriques, 1513/14, 11.º A2

NOTAS SOLTAS

Expressões com história

“Maomé vai
à montanha”

A

expressão “Maomé vai à montanha ou a montanha vai a
Maomé” significa que nunca se deve desistir.
No nosso percurso de vida nem tudo é perfeito e algumas vezes temos vontade de desistir, mas desistir raramente é a solução. Devemos enfrentar os nossos desafios e nunca
deixar algo por realizar.
Maomé foi um profeta e teve que realizar um milagre como prova
do que ensinava: ordenou que o Monte de Safa viesse até si. Como
a montanha não se deslocou, Maomé elogiou a misericórdia de Alá,
pois se a montanha se tivesse deslocado, a população morreria esmagada. Assim, Maomé conseguiu descobrir o lado positivo do seu
problema e foi ele até à montanha.
Devíamos seguir este exemplo e nunca pensar de forma negativa.
E se não conseguimos resolver algo de uma maneira, temos que
arranjar outra solução.

Com o rei
na barriga

A

expressão “com o rei na barriga” é utilizada para identificar
pessoas que acham que podem ser tratadas de maneira
diferente e se julgam superiores a tudo e todos.
Esta expressão surgiu na altura da monarquia portuguesa, quando a rainha engravidava e, por gerar o futuro rei, era tratada
de maneira bastante especial muito semelhante ao próprio rei. E com
esse tratamento, a “felizarda” que engravidasse sentia-se mais importante do que na realidade era.
Podemos então aplicar esta expressão a pessoas mais arrogantes
e que maltratam os outros como, por exemplo, o escudeiro, na Farsa
de Inês Pereira, que a maltratava depois de casarem.
Hoje, usa-se muito este ditado dirigido àqueles egocêntricos que
se julgam no topo, acima de todos, quando, na realidade, hierarquicamente são inferiores.
Diogo Filipe, 199/17

Júlia Casqueiro, 1015/16, 7ºB

M

Mãe

ãe, és muito bonita, elegante, baixinha, de meia-idade, embora não
pareças uma mulher de 45. O teu
cabelo é curto, liso e escuro parece
uma tablete de chocolate. O teu rosto é oval, pálido como se fosse a página de um livro em branco, mas tens um sorriso que parece que ganhaste
o euromilhões. Tens uns olhos pequenos (mas
ainda bem, porque se visses todos os meus dis-

parates ainda te assustarias mais), são castanhos
e brilhantes como a terra fértil. O nariz é perfeito e delicado como o nariz de uma princesa. Os
teus lábios são finos e suaves como a pele de
uma cereja acabada de ser lavada com água. És
simpática, amiga, amável, honesta, responsável,
trabalhadora, carinhosa, meiga, gentil, generosa,
sincera, justa, organizada…. E, apesar da tua vida
difícil e com tanto trabalho, és calma, brincalhona, simples, modesta e despachada
Adoro-te mãe!! Continua assim.
Mª do Carmo, Nº 10/18, 6.ºA
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Poluição dos Oceanos

T

odos nós já nos deparamos com panfletos ou documentários
sobre a poluição marinha. Pena é que nem toda a gente procure resolver ou prevenir este problema, consequência da sociedade moderna.
Existem vários fatores na origem deste problema. Um deles é o
número elevado de fábricas ou grandes indústrias que utilizam como
matéria prima o plástico ou outro tipo de materiais prejudiciais ao
nosso planeta, em vez de privilegiar o uso de matérias biodegradáveis. Para evitar mais custos e despesas, muitas destas empresas
despejam resíduos poluentes e tóxicos para os rios, mares e oceanos,
matando a flora e fauna marítimas.
Outra causa é o cidadão comum, que através de pequenos gestos
prejudiciais ao nosso planeta, contribui diretamente para a poluição
marinha ao deitar fora um simples papel, não realizar a separação do
lixo ou não promover a sua reutilização.
No entanto, todos nós podemos ajudar esta causa, preferindo a
aquisição de produtos embalados com materiais biodegradáveis, não
despejando produtos industriais como as tintas, lixívia entre outros
pelo lavatório ou sanita e, principalmente, não deitando o lixo no
areal, quando vamos à praia, diminuindo, assim, a sua pegada ecológica.
Todos devemos aderir e lutar por esta causa, por este problema
que afeta o nosso planeta e, consequentemente, a nós, seres humanos.
Gabriel Simões nº 204/15, 9ºA

H

oje em dia, os mares portugueses estão cada vez mais poluídos. Temos de nos preocupar com o futuro do nosso planeta.
Nós, sim nós, somos os principais responsáveis do estado em que se encontra o nosso planeta. Quando vamos à
praia no verão, algumas das nossas ações como mandar beatas ou
outro tipo de lixo para o chão pode trazer graves consequências. Felizmente, tudo isto pode ser reversível se agirmos a tempo.
Cada vez mais se realizam ações de limpeza nas praias de modo
a remover lixo inorgânico como sacos de plástico, fraldas e garrafas
de vidro, entre outros. Estas ações são importantíssimas porque o lixo
pode levar à extinção de numerosas espécies marinhas. Todos nós
podemos dar um pequeno contributo, nem que seja colocar o lixo
dentro dos recipientes reservados para este efeito ou participar, de
forma voluntária, em ações de recolha de lixo nas praias.
Outra preocupação é o despejo dos esgotos no mar. Apesar de haver muitas câmaras municipais que já adotaram medidas de forma a
evitar estes despejos, este problema continua a persistir, provocando
o aumento da poluição dos mares e dos oceanos.
Outro fator que pode provocar a poluição marítima é o derrame
do crude, provocado pelos petroleiros sempre que há um naufrágio.
No entanto, tem havido um melhor e maior controlo por parte das
autoridades.
Se agirmos a tempo e tomarmos as medidas necessárias, conseguiremos lutar contra esta nova doença provocada pela sociedade
do século XXI.
Rodrigo Rodrigues, nº 444/17, 9ºA
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A

história de Portugal está muito associada ao mar. Portugal
descobriu uma grande parte do nosso planeta. Os nossos
antepassados foram mar adentro, repleto de perigos, onde
morreram à fome ou enfrentado perigos, sem saber se
chegariam ou não ao seu destino. Foram os nossos antepassados os
primeiros a explorar o mar. Mas este mar será o mesmo? Como reagiriam se vissem o seu mar a sofrer de uma nova doença: a poluição.
Portugal e outros países, infelizmente, contribuíram para que a
poluição dos mares e dos oceanos aumentasse. Cada vez mais, as
águas são poluídas, trazendo sofrimento para os seus habitantes. Este
não é um problema dos outros, mas sim o nosso.
Cabe a nós não usar ou reduzir a utilização de sacos de plástico
como também de embalagens. Devemos proceder à sua reciclagem
ou à sua reutilização, ou seja, à sua “desplastificação”.
Cada cidadão deve preocupar-se em reduzir a sua pegada ecológica com pequenas ações que podem, muitas vezes, fazer a diferença.
Se os nossos antepassados descobriram mais de metade do nosso
mundo e nos deixaram toda uma riqueza, cabe a nós preservar este
planeta azul, o nosso habitat.
Isabel Abrantes, nº 172/14, 9ºA

P

ortugal teve um grande impacto no mar. Já dominámos o
mar e descobrimos muitas terras. Naquele tempo, os oceanos estavam limpos, ao contrário de hoje em dia.
Os oceanos são muito importantes devido a vários fatores
tais como a alimentação e os transportes entre outros. Numa dieta
equilibrada, o peixe é essencial, mas se não tivermos cuidado os peixes podem vir a tornar-se uma espécie em via de extinção. Fatores
como a pesca intensificada bem como a poluição dos mares são as
principais causas da extinção das espécies marinhas.
Para combatermos estes fatores, precisamos de agir o mais rapidamente possível. Devemos evitar atirar o lixo para o mar. Alertar
os outros para também não o fazer. Por outro lado, os derrames de
petróleo devem ser evitados. São estes pequenos gestos que fazem
toda a diferença.
Se não gostamos que sujem a nossa casa por que é que sujamos
a casa das outras espécies, cujo erro é conviver connosco?
Luís Palma, nº 140/14, 9ºB

A

poluição é um problema cada vez maior, provocando a
morte dos seres vivos, devido à ação humana. Imaginem
se invertêssemos os papéis: em vez de sermos homens
éramos peixes ou outro ser aquático como as tartarugas.
Não teríamos a vida facilitada.
Por isso, temos de tratar melhor o nosso planeta para que os nossos
filhos e os filhos dos nossos filhos possam vir a ter um planeta saudável e
ver as coisas maravilhosas que nós conseguimos observar e nos fascina.
Pequenos gestos como reciclar, não deitar o lixo para o chão e
proteger a natureza podem mudar muitas coisas. Não custa nada.
Se o fizermos, iremos também salvar-nos a nós próprios, humanos.
Tal como eu, devem gostar da praia e mergulhar em águas claras
e limpas. Imaginem se tivéssemos só mares ou oceanos cheios de
lixo. Nem quero pensar como seria. Como tal, vamos dar o melhor ao
nosso planeta para ele nos dar o que tem de melhor.

O

mar não é respeitado por algumas pessoas, sendo cada vez
mais poluído pelo homem. Mas quais são as causas e as
consequências para o Homem, para as espécies animais e
para o nosso planeta?
Primeiro, a poluição do mar e dos oceanos, seja de que dimensão
for,desde a garrafa ao plástico, atirado para o mar, até ao derrame
do crude, traz graves consequências. Uma dela é a extinção de seres
marinhos que acabam por morrer por asfixia ou por intoxicação.
Efetivamente, o plástico que encontramos nos mares e oceanos,
por exemplo, representa um grande perigo. Ao fragmentar-se em
pequenas partículas, torna-se mais tóxico, pois ele põe em risco a
vida dos peixes que o podem confundir com as suas presas. Vejamos
o caso da baleia que morreu à fome por ter ingerido quilos e quilos
de sacos de plástico.
Para prevenir o desequilíbrio dos ecossistemas marítimos, cabe
a cada um de nós contribuir para a extinção não dos seres vivos,
mas da própria poluição, com pequenos gestos como não deitar o
lixo para o mar ou despejar resíduos tóxicos pela sanita bem como
participar em campanhas de recolha de lixo.
Resumidamente, pequenas ações individuais podem parecer insignificantes, mas se cada um de nós se preocupar em pôr uma delas
em prática poderá fazer a diferença.
Lucas Cayolla, nº 36/14, 9ºB

Jovens e as suas
escolhas
Jovem, termo oriundo do latim juvenis, refere-se a algo ou alguém
que tenha pouca idade. Mas será essa a real definição?
Podemos dizer que atualmente ser jovem é muito mais que isso, é
querer conhecer, é querer experimentar é ser um típico sensacionista. Mas, por vezes, nessa turbulência de emoções e vivências,
os adolescentes acabam por se perder e começar a duvidar de
todas as suas escolhas e capacidades.
É nessa altura que os jovens passam pela fase mais influenciável,
eventualmente acabando por seguir caminhos desaconselháveis,
como por exemplo o consumo de substâncias ilícitas. Outros, porém, decidem estudar e batalhar por um futuro, decidem abdicar
de certos momentos, de certas companhias, para assim se conseguirem focar nos seus objetivos a longo prazo. Mas isso sim é ser
jovem, é sentirmo-nos na eminência da espada e da parede, das
decisões instantâneas que muitas vezes irão influenciar o resto da
nossa vida sem mesmo darmos por isso.
E é assim que a história se tem formado, graças a todas as gerações
de jovens que já passaram e que
apesar de antigas ainda nos ajudam a ter sonhos, a saber o que
queremos ser, ou melhor, a saber quem queremos ser.
Carolina Santos, nº 1117/16, 10ºA

Beatriz Morgado, nº 113/18, 9ºB
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As Etapas da Internacionalização
da Economia e da Produção
Com este trabalho pretendemos falar das etapas da internacionalização da economia e da produção
e os antecedentes da economia global – as empresas transnacionais no século XXI.

Parte I
Revolução mercantil

Revolução industrial

O mercantilismo foi um período de transição compreendido entre
o feudalismo1 e o capitalismo2.
Durante o período medieval, a maior parte da população vivia encastelada dentro de fortificações ou feudos. Esse foi o período em que
as rotas marítimas tinham quase deixado de existir.
A partir do século XI começou o renascimento comercial. Novas
atividades foram surgindo, através dos artesãos, dos artífices e do desenvolvimento do artesanato e das pequenas produções originando
as trocas comerciais. Foram-se formando as regiões onde se realizava
o comércio e gradualmente passaram a existir as vilas ou burgos,
cujos moradores eram os burgueses.
Os burgueses representavam a classe dos comerciantes e negociantes e tiveram um papel fundamental no surgimento do capitalismo.
O mercantilismo ou o capitalismo comercial levou os reinos europeus à expansão para o mar, de modo a extraírem ouro, prata e
matérias-primas de territórios que descobriram e dominaram.
A época dos descobrimentos e das grandes trocas comerciais e
enriquecimento das populações. A burguesia assume-se como uma
classe social forte, capaz de contribuir para o desenvolvimento e enriquecimento do país.
O mercantilismo durou 300 anos, entrando em decadência a partir
do aparecimento de ideias liberais e do desenvolvimento das indústrias – Revolução Industrial.

Com a acumulação de capitais, a complexidade da sociedade
mercantilista, um mercado em constante crescimento somado ao interesse da burguesia pelo poder e por capital dão origem à revolução
industrial, primeiramente com a descoberta das máquinas a vapor.
Esta revolução teve início na Inglaterra, país em que já acontecia
um comércio bastante forte. Embora esta revolução tenha começado
na Inglaterra, isso não significa que se possa resumir só a este país.
Este período é fundamental para a humanidade porque a partir
daí surgiram várias formas de aumentar a produção. O trabalhador
não é mais um homem livre, dono do seu próprio trabalho, mas sim,
ele agora tem um patrão.

Capitalismo Industrial
O capitalismo Industrial ou Industrialismo corresponde à segunda
fase do capitalismo. O capitalismo industrial é um sistema económico
que surgiu na segunda metade do século XVIII, superando o mercantilismo. A sua principal característica é a transformação das técnicas
e do modo de produção.
Esse sistema económico era baseado no sistema filosófico chamado liberalismo. O seu principal pensador foi Adam Smith, que defendia a não intervenção do Estado na economia. Segundo ele, a
riqueza devia ser resultado do potencial produtivo sem intervenção
do estado. (lei da oferta e da procura)
No período da revolução industrial, países como a França, AlemaFeudalismo foi um modo de organização cultural, econômica, social e política fundamentada no regimento da servidão que predominou durante toda a Idade Média na Europa entre os séculos V e XV. Esse tipo
de sistema era baseado na propriedade sobre a terra que pertencia ao senhor feudal – aquele que cedia uma porção de terra ao vassalo (servo) em troca de serviços resultando uma relação de dependência.

1

2
Capitalismo é um sistema econômico e social, onde o principal objetivo visa o lucro e a acumulação de riquezas, por meio dos meios de produção. Este é o sistema mais adotado no mundo atualmente. No
sistema capitalista, os meios de produção e de distribuição são de propriedade privada e o maior esforço deste processo está nas mãos dos trabalhadores, chamados também de proletariados.
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Os EUA são o polo mais poderoso da tríade, são os pioneiros
em novas tecnologias, em informática, biotecnologias entre outras.
Atualmente a sua economia representa ¼ do PIB mundial.
O Japão aparece em segundo lugar na economia mundial.
A União Europeia ocupa a posição da primeira organização internacional a nível mundial. A UE é um espaço densamente povoado,
com uma ampla rede de trocas internas com os estados-membros e
intensas relações comerciais com os dois outros membros da Tríade.

nha, Itália, Holanda, Estados Unidos e Japão começaram a investir na
formação das suas indústrias.

Capitalismo financeiro
Os mercados são um mecanismo através do qual os compradores
e vendedores se encontram para determinar os preços e trocar bens
e/ou serviços.
Consoante os preços dos produtos, as vendas também podem ser
mais altas ou mais elevadas, logo quanto mais elevado for o preço
de um produto mais baixo será o número de vendas do mesmo. É o
mercado que estabelece o Preço de Equilíbrio.
O capitalismo industrial, caracterizado pela exploração por parte
do patrão capitalista aos trabalhadores assalariados, gradualmente
se transforma em capitalismo financeiro, quando, em busca de maior
obtenção de lucros, as empresas necessitam de maiores investimentos de capital e os bancos tornam-se “sócios” dessas empresas.
Começam a surgir as sociedades anónimas e as empresas com
ações cotadas na bolsa financeira (bolsa de valores) sem que se
consiga identificar verdadeiramente o dono daquelas empresas. A
relação próxima, inicialmente bem definida, entre o patrão e o trabalhador desaparece.

A disponibilidade financeira nos países ocidentais permitiu o investimento na indústria e no comércio criando o excedente produtivo
capaz de alimentar as trocas comerciais com o resto do mundo.
Surgem as empresas multinacionais.
As multinacionais são empresas que atuam em vários países ou
que expandem suas atividades para um território que está além de
suas fronteiras nacionais.

A internacionalização da produção
Até aos anos 80 do século XX, as empresas internacionalizadas,
então designadas por “multinacionais” disseminaram-se pelos vários
continentes a partir das sedes localizadas nos países de origem.
A escolha para a localização das filiais dependia de fatores favoráveis à produção, como por exemplo, a energia, as matérias-primas,
a mão-de-obra barata, legislação ambiental branda e estabilidade
dos governos.
As empresas multinacionais privilegiam a economia de escala
(produção em grandes quantidades) por isso a produção especializou-se.
Muitas empresas preferiram localizar-se nos países asiáticos, pelo
custo baixo da mão-de-obra ou em África para explorar os recursos
naturais.
Gradualmente estas empresas foram passando de multinacionais
a transnacionais, sempre com o objetivo de alcançar maior lucro para
as mesmas e para os seus sócios perdendo de vez a preocupação
política ou social com os países onde originalmente foram fundadas.

A consolidação da economia ocidental no mundo
do século XX
• A Tríade
É nos Estados Unidos, Japão e União Europeia que se situam os
centros de decisão da economia mundial, neles concentra-se a maior
parte das trocas comerciais e domina-se a inovação tecnológica e
industrial.
Forma-se a Tríade composta pelas três maiores potências económicas mundiais.
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Parte II
A globalização da economia no mundo do século XXI
Os antecedentes da economia global
Com o fim da segunda guerra mundial, o início da globalização
moderna e a vontade de impedir que uma monstruosidade como
aquela acontecesse outra vez, as nações vencedoras chegaram à
conclusão que deveriam envolver mais os seus países, em mecanismos diplomáticos e comerciais.

Com esta resolução política e este envolvimento das nações, houve um maior fluxo de mercadorias, capitais, investimentos e até empregos a circular de país para país.
Esta expansão mundial fica mais evidente quando analisamos o
número do aumento de importações e exportações realizadas em
todo o mundo a partir de 1950. A partir dos meados do seculo XX até
aos dias de hoje observou-se um elevado crescimento económico.
Verificou-se um enorme esforço político dos países, através da
criação de acordos para facilitar a entrada dos produtos oriundos de
outros países no seu território e vice-versa (abolição das alfandegas,
criação de acordos sobre as pautas aduaneiras etc.)
Mas a principal causa que contribuiu para este fenómeno foram
os avanços dos sistemas de transporte e comunicação e o grande desenvolvimento da tecnologia, com especial destaque para a internet
e os média.
Atualmente, apenas com alguns cliques as empresas e os bancos
podem efetuar transações milionárias, sem que tenha sido necessário
qualquer tipo de deslocação geográfica por parte dos seus funcionários.
A nova tecnologia permite que se efetuem rápidas transações comerciais, que os produtos sejam facilmente conhecidos e divulgados
em todos os mercados internacionais, muito antes de serem lá colocados fisicamente.
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A importância das empresas multinacionais e
transnacionais
Fruto da globalização da economia as empresas multinacionais
evoluíram e deram origem às empresas transnacionais.
As transnacionais ou multinacionais são empresas com atividades
que se realizam entre diferentes nações. Estas empresas atuam em
vários países, mas apenas possuem uma sede, apesar de estarem
noutro país as empresas continuam a ser geridas pelas leis do país
onde se localiza a sede das mesmas.
As empresas multinacionais eram associadas aos países desenvolvidos, os países de origem, onde tinham a sua sede. Com o evoluir
da tecnologia e da forma como se encara o mercado global, os sócios
dessas empresas passaram a ser do mundo inteiro e a participação
do capital internacionalizou-se. As empresas transnacionais passaram
a ter a sua sede, à semelhança da produção, no local/país que mais
vantagens económicas e financeiras lhes garantir (offshores – com o
intuito de não pagarem impostos). Hoje em dia é difícil determinar
junto de uma grande marca qual o país de origem, não só relativamente à produção de um bem (integram componentes/peças produzidos em diversos países) bem como em termos de sede e centro
decisor.

Grande parte destas empresas são oriundas dos países desenvolvidos e industrializados, os seus investimentos são elevadíssimos
e fazem-se essencialmente junto dos países de mão-de-obra barata e dos países detentores dos recursos naturais necessários à produção dos bens, a fim de maximizar o lucro e minimizar os custos
da produção. Nesses países, a maioria deles países pobres e pouco
desenvolvidos, as empresas transnacionais exercem funções importantes como acelerar o desenvolvimento industrial e gerar postos de
trabalho. Contudo, o lucro deste processo produtivo continua a ser
distribuído pelos países ricos, os detentores do capital, não sendo
investido nos países onde os bens são produzidos e onde as infraestruturas para o bem-estar da população continuam a ser diminutas.
As clivagens entre os países ricos e os países pobres mantém-se e,
por vezes, acentuam-se originando tensões como o excesso de migração dos países pobres para os países ricos, em busca de melhores
condições de vida.
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Conclusão
As economias desenvolvidas e emergentes vão manter um consenso amplo no que diz respeito à necessidade de preservar uma
economia global relativamente aberta.
A longo prazo, é pouco provável que o desempenho económico
futuro seja imune às forças sociais e políticas e a preocupação com a
exclusão social destes países tende a aumentar.
Na Ásia, o presidente chinês, Xi Jinping, está numa posição mais
forte que nunca, o que faz prever uma gestão eficaz dos desequilíbrios e um crescimento mais assente no consumo e na inovação.
Tudo indica que a China e os Estados Unidos vão dominar por
muitos anos o mercado internacional, uma vez que ambos continuam
a financiar a investigação e obtêm grandes benefícios quando as inovações são vendidas.

Ao nível do emprego, num futuro próximo, a automatização deve
apoiar, ou mesmo acelerar, a mudança na procura pelos mercados de
trabalho, em áreas que vão desde a produção à logística até à medicina e ao direito, enquanto as respostas do lado da oferta, desse tipo
de mão-de-obra especializada, vão ser muito mais lentas.
Trabalho realizado na disciplina de Área de Integração – 11º ano por:
JOANA FREIRRE, Nº 137/17; DIOGO GONÇALVES, Nº 235/17
JOÃO MESQUITA, Nº 290/14; MARIA LARANJEIRA, Nº 364/14
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Ideais, onde se encontram?
Hoje em dia, o pensamento dos jovens é bastante aberto, estando sempre disponíveis a ouvir novas ideias.
Na minha opinião, os jovens podem ser bastante influenciáveis
e para isso, precisam de ter alguém que vejam como um exemplo,
um ideal, um modelo. Nos dias de hoje, é muito complicado para
os jovens encontrar alguém que vejam como exemplo, alguém que
defenda o que está correto, alguém mais velho que esteja disponível para ouvir novas ideias e adotar novos métodos para um melhor
bem-estar futuro.
Com a minha, ainda curta, experiência nesta terra, considero que
os maiores modelos que a nova geração podem ter são os seus pais.
Eles são bastante importantes pois ajudam-nos a entender melhor o
que foi e o que será a terra num futuro não muito distante. Estes já
têm uma grande experiência e já passaram por muitas mudanças na
vida em comunidade o que os ajuda a entender melhor a vida.
Outro grande modelo, por quem os jovens se podem guiar e seguir, é o presidente do seu país que, mesmo sem querer, influencia
negativamente ou positivamente os jovens.
Lembro o exemplo do antigo presidente dos Estados Unidos da
América, Barack Obama, que fazia bastantes palestras em escolas, aconselhando as crianças e os adolescentes a serem pessoas
úteis ao seu país e a contribuírem para o seu desenvolvimento.
E como poderiam elas fazer isso? Obama respondia que todos as
crianças e jovens tinham um dom, um talento para alguma coisa!

No discurso, Obama dizia: “When u´r giving up on your studies,
you´r not only giving up on yourself, your giving up on your country”.
Obama, com estas palavras, conseguia chamar a atenção dos
adolescente e incentivá-los a contribuir para a construção do futuro
do seu país. Obama, tendo esta atitude e este discurso, conseguia
ser um modelo para os adolescentes e isso é bastante importante
para as novas gerações.
Concluindo, todos nós temos um ideal, religioso, político ou até
mesmo cultural, apenas temos de saber tomar as decisões certas e
saber por que modelos nos guiamos, pois cada um deles pode ter um
papel bastante importante na nossa formação.
Francisco Alves, 201/17, 11ºC
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histórias fantásticas para responder a porquês vulgares

Mitografias
Da origem
das baleias

H

á muito mesmo muito muito tempo, quando o Homem ainda era irracional, vivia no mar um peixe azul, minúsculo e
muito frágil. De tão leve que era, estava sempre a ir parar à
tona da água. Porque todos os animais gozavam com ele, o
seu sonho era ser grande e forte como os tubarões.
Um certo dia aconteceu uma coisa não muito fora do normal: o
peixinho foi apanhado por uma corrente de água que o levou até a
um sítio sem corais, sem nada, apenas areia e um peixinho ainda
mais pequeno do que ele que parecia acabado de nascer. Com pena,
pegou nele e tratou-o com muito carinho, até ao dia em que o viu
transformar-se numa pérola que lhe disse:
– Pede um desejo.

O peixinho disse que queria ser grande e forte. E assim foi. Transformou-se num peixe gigantesco e forte.
Dali em diante, deixaram de gozar com ele e, passado algum
tempo, começaram a chamá-lo de Baleia, de tão grande que era.
A Baleia foi-se reproduzindo e começou a criar a sua espécie.
E foi assim que nasceram as Baleias.
David Durão, 23/18 5.º A

Do brilho do Sol

D
Da origem do
Sistema Solar

E

ra uma vez um Sol que vivia sozinho e queria ter alguém para
divertir-se. No entanto, porque todos os sóis já tinham amigos
planetas, ele foi pedir ao Universo planetas, afinal dizia-se que
tinha tantos que, facilmente, podia dar-lhe um que fosse. Mas
não teve sorte, o Universo disse-lhe que estavam todos ocupados. O
sol ficou triste e não lhe restou outra solução senão viajar.
Ele viajou pelo espaço e cruzou muitos sistemas solares,
mas todos eles estavam lotados.
Foi então que já muitos anos-luz passados, muito longe,
encontrou Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e
Neptuno, que, cansados da escuridão, lhe pediram se podia ser a
sua fonte de luz e calor. O Sol, contente, aceitou. E foi assim que eles
criaram o Sistema Solar e divertiram-se para sempre.
Afonso Pereira, 12/18
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ois dias antes de eu escrever esta história, um colega meu
perguntou-me a razão de o sol brilhar.
Eu, com toda a certeza no que ia dizer, contei-lhe que há
muitos anos um cientista estava totalmente desconcentrado
porque não conseguia responder a essa pergunta. No entanto, um
dia, um dos seus companheiros desvendou-lhe o enigma! Disse-lhe
que o sol brilhava sempre que as pessoas acordavam com um sorriso
no rosto e, quando isso não acontecia, ficava sem brilho.
Perante esta revelação, preocupado, o cientista decidiu contar às
pessoas o mistério do brilho do Sol. A partir de então, porque as pessoas queriam ter sol, resolveram os seus conflitos e nunca mais houve zangas e toda a gente começou a acordar com um sorriso no rosto.
E assim sabemos que, quando temos um dia de sol, encontraremos muitos sorrisos... já em dias nublados...
Raquel Sousa, 8/18
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A nossa primeira aula de Direito
“O Homem é um animal social, para viver fora da sociedade precisava de ser mais
de que é: um Deus, ou menos do que é: um bruto.”

A

pesar de sermos o único animal racional, possuirmos capacidades que outros animais não têm e, no geral, sermos
independentes (no que toca ao facto de sermos capazes de
fazer determinadas coisas por nós próprios), ainda não conseguimos isolar-nos do resto dos seres humanos. Somos uma espécie
que precisa de socializar.
O ser humano está de tal forma habituado a viver em sociedade
que se, por acaso, ficasse sozinho muito tempo, sem ninguém para
falar, daria em doido.
Teria de ser um Deus, pois não tinha a ajuda de mais ninguém e
por isso teria de saber muito, de muita coisa, para se bastar a si mesmo ou seria um bruto, um animal sem capacidade de evolução, pois
o Homem aprende pelo exemplo, se não há ninguém para servir de
exemplo o Homem não aprende e segue o exemplo da sobrevivência
e os mesmos instintos de sobrevivência dos outros animais.
Para viver fora da sociedade, o homem teria de seguir o seu ins-

tinto de sobrevivência, reprimindo as suas inibições e os seus padrões de vida para se adaptar à vida no ambiente selvagem onde só
os mais fortes sobrevivem: - O instinto de sobrevivência!
Ser um bruto, foi algo que se foi perdendo à medida que adquirimos melhores condições de vida e começámos a viver em sociedade. Só em grupo o Homem se realiza como indivíduo.
Mas para viver em sociedade, para que todas as pessoas consigam viver as suas vidas tranquilamente e que a sociedade progrida
e se desenvolva, é necessário manter a ordem, a justiça e garantir a
liberdade individual.
Sem estes três requisitos, o mais provável, era que o CAOS predominasse, ou seja, cada um de nós iria querer mandar ou até pensar
que era algum Deus.
Podemos pois afirmar que o ser humano evoluiu e chegou ao
estado de desenvolvimento em que se encontra hoje, porque soube
garantir uma convivência harmoniosa em sociedade.
Ou se vive, segundo as leis, respeitando o espaço dos outros ou
simplesmente não se vive, sobrevive-se!
O Direito Natural é algo que nasce já com o indivíduo, é a ideia
universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados no homem, como o Direito à Vida.
O direito natural tem como projeto avaliar as opções humanas
com o propósito do Homem agir de modo razoável e bom.
Só depois deste, à medida que as sociedades foram evoluindo,
surgiram todas as restantes normas de direito positivo, capazes de
regular as outras situações que foram surgindo do desenvolvimento
e complexidade do relacionamento dos indivíduos uns com os outros.
Beatriz Almeida, n.º 382/13; Diogo Carmo, 46/13;
Juliana Amaro, 1007/13

Reflexões

A

lealdade e a sinceridade são valores bastante importantes
para uma boa relação social.
É através destes valores que se criam laços, de confiança
e amizade entre pessoas, que nos poderão vir a ser úteis
na nossa vida.
É nos momentos mais difíceis da vida que aqueles que nos são
leais, fiéis e sinceros, aqueles que são verdadeiramente nossos amigos, nos apoiam e nos chamam à verdade e à razão quando necessário. Por vezes, a falta deste tipo de laços, pode levar uma pessoa
psicologicamente abaixo, pois não tem um conforto e um aconchego
de alguém que lhe permita ajudar a superar as suas dificuldades.
A sinceridade é fundamental para criar laços de confiança, mas
nem sempre podemos ser totalmente sinceros, isto é, por vezes devemos omitir parte da verdade de forma a não criar danos irreparáveis nas relações, ou então devemos expor a nossa opinião de forma

mais delicada para prevenir más interpretações do nosso discurso.
Concluindo, ser leal e sincero, para com os nossos, é e será sempre
muito importante tanto para o nosso desenvolvimento, como para o
dos outros que nos rodeiam. Estes valores são fundamentais para o
nosso bem-estar psicológico e social, influenciando assim significativamente o nosso dia a dia.
Rafael Costa, 11º C
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O piano
Menção Honrosa no Concurso Textos de Amor
2018, Museu Nacional da Imprensa
I
O som...
Suave e enternecedor
Provavelmente Debussy ou Albinoni
(...) era o andamento perfeito
a sinfonia inacabada
(...)
Adagio era suave, vagaroso
mas imponente.
Na sua singularidade mostrava a sua mestria.
No seu conforto
II
a sua fragilidade...
(...)
Allegro...
Ele era velho
Ela
cansado
... era obra dele
provavelmente magoado
em Março Vivaldi deu-lhe forma
Já á muito que não era tocado
do peito desabrochavam dois botões de cerejeira.
(...)
Se era por ser a primeira ninguém sabia
por entre notas...
mas Allegro era leve e ligeira
Letárgicas
(...)
Vinha-nos a brisa do mar
... a sua máxima criação...
(...) o compasso do seu rufar
(...)
Ele era o Desassossego
E foi assim que nesse equinócio
Uma tempestade em pleno mar
... que nesse derreter de gelo
Era o trilhar impetuoso
caiu a primeira gota
De uma vida sem amar
da sua perdição
(...)
Era
O grito de uma gaivota
que nunca tinha aprendido a voar

III
(...) eles conheciam-se
No seu individual apenas parte
Juntos o todo
Ela era o fogo que ele não tinha
...
(...) Allegro era imperdoável intocável (...)
(pensara ele)
(pensamento difuso
pensamento confuso que apenas
ela coordenava)
Nele ela perdia-se...
Nela ele aprendia
Eles eram a composição...
Ela fazia as notas
... ele ordenava-as

IV
Nas águas tormentosas
Ela era o farol
(...) por entre as colcheias
amavam-se(...)

V
Ela era a loucura dele....
ele era louco por ela....
... juntos queimavam-se...
... juntos amavam-se....
Ps: para ti.
Inês Vieira

Lenda de S. Valentim
No século III,
Havia um terrível imperador
Que queria espalhar o império
Assim não aprovava o amor.
O padre Valentim não concordava...
Secretamente ele casou os enamorados,
Até ser descoberto,
Mas ele não se arrependeu
De fazer o certo.
Pela filha do carcereiro se apaixonou
E mensagens de amor trocaram.
Um amor condenado,
Mas para todo o sempre recordado.
O padre Valentim foi decapitado e enterrado,
Em memória da sua morte e valentia,
Festeja-se assim o Dia de São Valentim
André Rosa, Nº 75/18, 6.ºA
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Há um tempo verbal
que conta uma história
A vida
Nasci
Cresci
Aprendi
Ensinei
Amei
Odiei
Ganhei
Perdi
Construí
Desejei
Envelheci
Cansado fiquei
E voei.
David Durão, 23/18 5.º A

Lembranças
Eu olhei
Tu olhaste
Ele também olhou
Nós chorámos
Esquecemos,
Nunca mais
Lembrámos
Matilde Silva, 185/18

Avião de papel
Eu pensei
Projetei
Fiz
Melhorei
Atirei
Danifiquei
Reparei
Lancei
E fiquei
Muito feliz
Por ter batido
Um recorde
Mundial.

Eu limpei
Tu sujaste
Ele ralhou
Nós falámos
Vós gozastes
Eles partiram.
Íris Guerreiro, 147/18 5.º A

Professores e Alunos
Eu aprendo
Tu ensinas
Ele explica
Nós perguntamos
Vós aconselhais
Eles fazem.
Mariana Oliveira, 1069/18

Recreio
Eu vi
Tu fugiste
Ele riu
Nós brincámos
Eles choraram
Elas imaginaram.
Raquel Sousa, 8/18

Viagem
Viajei
Convidei
Convivi
Diverti-me
Sorri
E conheci outro lugar.
João Mogas, 29/18

Martim Anselmo, 27/18
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Oficina de Escrita em Ação
Janeiro 2019

O

s alunos do 5.º ano participaram na Oficina de Escrita Criativa, onde elaboraram textos a partir de uma mapa das histórias, dinamizada pelo CRE/BE, com o apoio das professoras
do grupo de Português Cristina Simões e Anabela Elias.
Esta iniciativa foi bem acolhida pelos alunos uma vez que os mesmos manifestaram, através da avaliação à atividade, opiniões favoráveis à realização de outras iniciativas do mesmo género.
Assim, os alunos acharam que a sessão “melhorou a sua forma
de escrever”, desenvolveu a sua capacidade de esquematizar narra-

tivas e melhorar a “forma de fazer histórias”, trabalhou “a clareza da
exposição” e “gestão do tempo”, obrigou a que se ajustassem temas
a objetivos predefinidos. E, principalmente, obrigou os presentes a
refletir sobre as dificuldades da escrita, bem como a encontrar as
melhores estratégias para as ultrapassar.
No final, foi com grande agrado e satisfação que todos leram e
ouviram ler os seus textos. Estes alunos ficam fascinados ao ouvirem contar histórias o que lhes estimula a curiosidade e promove a
leitura.

Águia versus Falcão

E

ra uma vez uma águia e um Falcão, muito conhecidos pela sua
eterna rivalidade.
Um dia, a águia, muito convencida das suas enormes capacidades de execução de tarefas, desafia o falcão, sempre modesto e humilde, a construir o maior ninho possível para as suas crias.
O falcão não perdeu tempo e o começou logo a sua tarefa, pois as
suas crias eram enormes e necessitavam de um ninho bem grande.
Já a águia ia fazendo a sua
construção, sem qualquer
pressa.
O ninho do falcão tomava forma e estava tão bom
que este decidiu lá colocar
as suas crias. Mas o da
águia estava com bastantes problemas, pois tinha
buracos por toda a parte e
não era nada confortável.
Consciente destes problemas, a águia não pensou
duas vezes e trocou o seu
ninho com o do falcão.
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Assim, quando chegou o momento da avaliação e mostrou o ninho que tinha “feito”, os jurados viram as crias do falcão que estavam
lá dentro e desclassificaram-na, por ter feito batota.
Desta forma, a águia aprendeu que nunca se deve fazer batota,
pois “mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo”!
A. Ferreira, 12/18, 5.ºA; H. Gomes, 25/18, 5.ºA;
Anselmo, 21/18, 5.ºA
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O macaco
e o jacaré

Avô

E

ra uma vez um macaco e um jacaré que se desafiaram um ao
outro. O desafio era nadar de uma ponta à outra de um rio. O
prémio era ir para um lugar onde os tratassem lindamente. No
começo da corrida, o jacaré, ao pensar que iria ser o vencedor,

disse:
– Eu sou um jacaré muito valente, rápido e mortífero, e tu seu
“saco de pulgas”, não sabes sequer nadar! – disse o jacaré muito
confiante. Já a corrida decorria e o jacaré estava a ganhar, então ele
disse:
– Ah! Ah! Ah!... Tu nunca irás vencer! – disse o jacaré.
– Olha, estás a ver aquelas pedras? Consegues ultrapassá-las? –
disse o macaco.
O jacaré estava pensativo e resolveu passar.
O macaco, como era muito fininho, conseguiu passar, ao contrário
do jacaré que, como o corpo dele era largo, não conseguiu. Então o
macaco, ao cortar a meta, disse:
– Nunca te leves pela vaidade!

No teu descanso
que outrora acompanhei
no caminho
que tomaste.
Em ti parte
da minha infância
a que te dedicaste.
No teu repouso
aguardarei então
pois nada acalmou.
Em ti tanto prospero
que me olhes
porque tanto por isso rezo.
Leonor Alves, 1123/17, 10.º C

MORALIDADE: Nunca te consideres superior aos outros

Amor

Rodrigo Soares, 48/18

Amor em si
é algo incompreendido
talvez esquecido
mas eu senti.
Senti em si
a vontade de morrer
e a exaustiva vontade de esquecer
por ti.
Afinal de tudo, não mudou
continua aquilo que eu pensei que ia ficar diferente
apenas a rotina é mais persistente
e que faz bem a muita gente

Em ti
o bater do coração,
a malvada paixão
esqueci.

O meu melhor podem esperar
porque é aquilo que vou dar
e se não conseguir é porque algo não está bem
mas isso não é razão, é desculpa do além.

Esqueci em ti
a saudade,
o passar da idade
pois antevi.

Apenas vou precisar de refletir
nos momentos que passei e que conquistei
e voltarei para cumprir
o sonho que tanto esperei.

Antevi em ti
os teus olhos não enganam
eles me entretinham
e eu corroí.

Pedro Correia, 181/18, 10.º B

Leonor Alves, 1123/17, 10.º C
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Os livros das nossas vidas
O Dia Mundial do Livro do Direito de Autor celebra-se a 23 de abril e foi instituído pela UNESCO
em novembro de 1995. Tem por objetivo estimular o gosto pelos livros e pela leitura
e fomentar o respeito pelos autores e suas obras.

O

s livros encerram em si séculos de conhecimento e permitem-nos viajar para outros lugares, que muitas vezes existem apenas naquele livro. Possibilitam-nos viver as mais
fantásticas aventuras ou emocionarmo-nos com as palavras
que alguém escreveu e que parecem traduzir o que pensamos e
sentimos.

A escolha de Coronel Miranda
Soares, Diretor IPE
A estranha ordem das coisas,
António Damásio
É uma obra que vem ajudar a compreender o que é a vida, da necessidade de interagirmos com os outros e da
importância da coragem para o nosso
bem-estar e para a nossa autoestima.

A escolha de Luís Freire,
Assistente Operacional
Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões
É o meu livro preferido porque é uma
das grandes obras da poesia épica.
É uma obra de excelência e a ação
concentra-se na descoberta do caminho marítimo para Índia e outros
episódios que glorificam a história de
Portugal e o povo.

Os livros fazem parte das vidas daqueles que os leem e escolher
apenas um é uma tarefa difícil. Aqui ficam algumas sugestões de
leitura muito variadas, apresentadas por alguns dos que trabalham
nesta escola. Deixe-se encantar por estas sugestões e quem sabe se
um destes títulos não se torna um dos livros da sua vida.

A escolha de Tenente Coronel Magro,
Comandante do Corpo de Alunos
A obra de Dan Brown
Os livros de Dan Brown misturam a ficção com a realidade,
o que os torna muito interessantes e cativantes.

A escolha de Nuno Santos,
Professor de Educação Física
O Alquimista,
Paulo Coelho
É um livro com uma história cativante
de que gostei muito.

A escolha de Raul Dourado,
Assistente Operacional
Uma carta para Garcia,
Elbert Hubbard

A escolha de Carla Alves,
professora de Português
Rosinha, Minha Canoa,
José Mauro de Vasconcelos

Gostei da mensagem apresentada no
livro e do facto de mostrar a importância de um objetivo.

É uma das minhas obras preferidas
porque nos ensina a acreditar em nós
mesmos e a não desistir daquilo em
que acreditamos. É um livro sobre a
persistência e a importância do amor.
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A escolha de Sgt Ajudante
Vítor Cavaco
Cem anos de solidão,
Gabriel Garcia Márquez
É um livro abrangente que me marcou
muito. Através deste livro conheci este
autor cujos livros são grandes sucessos

A escolha de Cristina Frutuoso,
professora de Português
O Nome da Rosa, Umberto Eco
É um livro de mistério, cheio de aventuras e que, por acaso, também fala de
outros livros. Fascinante!

A escolha de Sílvia Baldo,
AA e Encarregada de Educação
A queda de um anjo,
Camilo Castelo Branco

A escolha do Cap. Soares Saraiva, Comandante
da 2ª Companhia de Alunos
Memorial do Convento,
José Saramago

Este livro é um dos que mais gostei. Li-o
quando tinha 15 anos, pensava que não
iria gostar e fiquei muito surpreendida.
Já o li três vezes e encontro sempre algo
de novo. A história é sobre um político de Trás-os-Montes que
vem para Lisboa e se deixa deslumbrar ela vida na capital, acabando por ter a postura dos políticos a que antes se opunha.

Este livro retrata a construção de parte
do Convento de Mafra e o esforço que a
população portuguesa teve em tal evento. É também uma história que aborda o
tema da aventura, fantasia, comédia, o
amor entre duas personagens e os terrores da antiga Lisboa.

A escolha de Marta Caseirito, professora de TIC
Coleção Gabriel Allan, Daniel Silva

A escolha da Alferes Marques
Extraordinário, R. J. Palacio

A coleção tem 17 títulos. Gosto de todos, mas tenho um carinho especial pelo livro Regars de Moscovo. É uma série baseada num espião israelita que conta as suas missões secretas
bem como a sua vida pessoal. Ao longo de 17 livros, o leitor
consegue viver toas as aventuras, alegrias e tristezas de todas
aquelas personagens.

Este livro conta a história de uma criança
que nasceu com uma alteração genética
que provoca uma deformação do rosto.
Quando foi para a escola sentiu os olhares
reprovadores dos colegas, mas só queria
ser aceite. Acabou por ser respeitado pela sua capacidade extraordinária de ser boa pessoa, amigo, gentil, e conseguiu provar que todas as crianças são únicas e especiais. Aconselho a
leitura a todos, crianças e adultos.

Recolha efetuada pelos alunos do 7ºA com coordenação
da prof. Carla Alves
Angélica Suponyeva, 202/16; Tiago Oliveira, 191/16; João Sabugueiro,
589/16; Gil Duarte, 117/17; Érica Morgado, 333/16; Tiago Lourenço, 131717;
Gonçalo Gomes, 162/16; Gabriel Pereira, 92/18; Sofia Baldo, 1521/16; Lana
Bugarin, 339/16; Luísa Hipólito, 95/18; Bernardo Anes, 97/18.
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Poetizando...

Famílias desavindas
Mário de Carvalho
Alunos do 12ºC
Não foram mouros nem coimbrões
Muito menos bracarenses,
Mas, sim, os tripeiros
Deste nosso Portugal,
Que numa tarde, orgulhosos,
Pegaram num espanhol
E puseram-no ao pedal.
Nunca tinha pedalado
Mas era um homem esforçado.
Tinha gosto no que fazia
E pedalava bem humorado.

Por uma dessas ruas do Porto
Que sobe, sobe e não acaba
Vaguearia eu por elas
Se o meu destino não fosse pela estrada?
Não faltam razões para passear
Por esta rua comprida e banal
Se pudesse escolher outro caminho
Vaguearia por um canal
Gerard, jovem engenheiro francês
Inventara o semáforo moderno
Ajudando o povo português
Com um projeto que evita o desgoverno

Geração sucedeu a geração
Do filho chegou ao bisneto,
Mantiveram a tradição
Por amor à profissão.

O sistema é simples
Inovador e luminoso
E entre tantas coisas a fazer
Mostrou-se, quase sempre, maravilhoso

O semáforo
Verde, amarelo e vermelho
Objeto de três cores,
Entre duas famílias,
Causa mais que muitas dores
Entre as ruas do Porto,
Cada uma com seu semáforo,
Distinguia-se aquela
que era a rua do Paco
O médico de família,
Já com o ódio herdado,
Não gostava do semaforeiro
Ainda que o sentimento fosse infundado.
Tanto ódio entre os dois
Acabou em sofrimento
Mas, no final desta tragédia,
Falou mais alto o arrependimento!
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O bisneto que era fresco
Chamava-se Paco
E tinha com o médico
Um ódio herdado.

Por uma dessas ruas do Porto alongadas
Que sobe e não se acaba
Uma bicicleta é pedalada com um certo desconforto!
Pelo ciclista, a energia gerada
Acendia as luzes do semáforo.
E Ramon cumpria o cargo de semaforeiro
De geração em geração foi passando,
De Ramon chegou a Paco
E a tradição se manteve até o Dr. Paulo cair num buraco.
Apesar de toda a indignação
Ao assistir a um roubo por esticão,
Um jovem alto deixa Paco estendido no asfalto.
Largam-se ódios antigos
Dr Paulo começa a pedalar até Paco melhorar
E, no final, ficam amigos.

Um dia, estando o Paco
Em cima da sua bicla com um saco,
Veio o Renato da mota
E o caso ficou mal parado.
O médico esqueceu a rivalidade
E foi logo ajudar.
Quem o viu e quem o vê!
No final, ficou ele a pedalar.
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Por aquelas ruas de calçada
Lá vem o doutor a atravessar
Sem dizer nada
Enquanto o homem pedalava.
Ramon entristeceu
E o acidente aconteceu
O doutor Paulo ajudou
E o semáforo continuou.
Pelas ruas do Porto
Lá está Ramon
Pedalando mais um dia.

Herança
Passam-se heranças
De ódio e ignorância
Sem se saber porquê.
O mais novo vê
Aquilo em que o pai crê
E repete mais tarde.
De filho a neto
O ódio aumenta
Sem necessidade
Sem respeito
Mas, no fundo,
Existe alguma simpatia
Nos momentos de sofrimento
Nos momentos de alegria.

O muro
Esta é a história de seis irmãos (3 rapazes e 3 raparigas). O
mais velho, o Rui, era muito protetor, mas inseguro, o Gonçalo era
considerado “o durão”, as irmãs gémeas, Leonor e Madalena, eram
vaidosas, o Salvador era inteligente e radical e a Ranya era muito
estudiosa.
Andavam todos na mesma escola, mas separados por um muro,
os rapazes de um lado e as raparigas do outro. Para comunicar fizeram um buraco sem que ninguém visse. Os irmãos queriam estar
todos juntos e não conseguiam perceber as regras do então ministro das finanças, António Oliveira Salazar.
Um dia, os irmãos foram descobertos e a mãe foi chamada à
escola. Foram castigados, ficaram muito revoltados e prometeram
vingança.
Passaram-se muitos anos, mas a lembrança daquela tarde
acompanhou-os. Depois de muita luta, de ações clandestinas, de
ajudarem a esconder os opositores ao regime e de uma vida militar dura, os três rapazes e, de uma forma menos visível, mas não
menos importante, as três raparigas tornaram-se heróis de Abril.
Depois da Revolução de Abril, na qual os seis irmãos tiveram um
papel determinante, voltaram à escola da sua infância e derrubaram o MURO.
Rui Castro, Nº 300/17, 6.ºB; Ranya Proença, Nº 280/17, 6.ºB

Buzinas e vozes amigáveis
Alegram o semaforeiro,
Outros, mais hostis,
Gritam o dia inteiro
Depois de um dia de consultas,
O doutor sem pensar na ironia
Que lhe traria a teimosia,
Quando vê o semaforeiro magoado,
Engole o orgulho e pedala, muda de atitude
Até que Paco esteja apto e de saúde.

Viver o agora

Edgar tinha 9 anos e tinha uma grande curiosidade sobre o futuro.
Quando chegou o Natal, ele pediu ao Pai Natal para conhecer
o futuro.
No dia 24 de Dezembro, pelas 22:30, ele ficou à sua espera acompanhado de três amigos a quem tinha pedido que o acompanhassem
na sua aventura. Ele, a Joana, o André e a Ana estavam em pulgas. Os
minutos passavam devagar, a ansiedade crescia... até que, finalmente, viram uma luz muito forte que se dirigia à sua casa.
As luzes apagaram-se… era o Pai Natal e levou os quatro meninos.
Eles ficaram em pânico porque, durante algum tempo, não viam
nada. Subitamente, o Pai Natal fez um feitiço e abriu um portal.
O Pai Natal disse-lhes com uma voz já cansada pela idade:
– Entrem lá e verão o futuro.
Eles entraram e, dez segundos depois, desmaiaram. Quando
acordaram estavam no meio de robots.
Eles viram que não havia humanos na terra, mas sim robots. Os
Humanos tinham desaparecido.
Edgar ficou muito triste e pediu para voltar rapidamente. Ele os
seus amigos perceberam que tinham de viver o presente intensamente e valorizá-lo.
Filipe Carvalho, Nº 106/17, 6.ºA
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Retratos
Ana Luísa

A

Ana Luísa é uma menina de 11 anos.
Ela é uma jovem alta como uma torre, tem uma
estrutura média e é tão moderna como um telemóvel. O seu cabelo é comprido e liso como o da
Pocahontas, sedoso como a seda, castanho como o chocolate
de leite e está sempre muito bem-tratado.
O seu rosto é oval, corado como uma cereja e, acima de
tudo, é muito expressivo. Os seus olhos são como duas amêndoas muitos castanhas, são tão brilhantes como estrelas e ela
tem umas pestanas enormes.
O seu nariz é arredondado. Tem uma boca carnuda, vermelha como uma rosa e muito sorridente.
Ela é muito simpática, amável, e delicada como uma flor.É
honesta, muito responsável, meiga e gentil. É muito disciplinada, generosa, justa como um juiz no final de um julgamento
e é tão organizada como a própria organização.

V

O meu Pai

ou retratar física e psicologicamente uma pessoa muito especial para mim: o meu pai.
Ele é uma pessoa de meia-idade, alto como a torre Eiffel,
forte como o Hulk e mais belo que o arco-íris. Tem o cabelo
curto e sedoso como uma pena.O seu rosto é oval como uma amêndoa. O meu pai é a pessoa mais amigável que tu podes conhecer.
Sempre que olho para o meu pai, lembro-me de um morcego,

Tem apenas um defeito: ser
tão teimosa. Às vezes até parece que a teimosia se personificou.
Ela é calma como um animal no seu habitat natural, tão
faladora como uma gralha.É extrovertida e brincalhona como
uma criança a brincar com o seu
melhor amigo, modesta, rápida
como uma chita e despachada.
Mas, acima de tudo, é uma
ótima amiga e adora ajudar os
outros.
Helena Arruda, Nº 256/18, 6.ºA

devido aos seus olhos vivos e negros. Todos os dias está mais alegre
e sorridente do que no dia anterior.
Psicologicamente, ele tem muitas qualidades: amável, honesto,
responsável, discreto, bondoso e justo como a Constituição. Por vezes,
é um pouco teimoso, mas eu já me habituei ao seu feitio e continuo
a adorá-lo. É calmo, falador e brincalhão.
Pode parecer uma pessoa simples, mas quem o conhece sabe
como ele é e continua a ser muito especial para mim.
Gonçalo Carvalho, Nº 88/17, 6ºB

A minha amiga

E

la é uma das minhas melhores amigas e tem 11 anos.
É de estatura média, o seu cabelo é liso, comprido e castanho. A sua cara é oval e amigável e os seus olhos tão pequenos e castanhos que fazem lembrar duas avelãs, o seu nariz é
arredondado e a sua boca pequena com lábios grossos. Tem sardas
que fazem lembrar a areia.
Ela é simpática, fofa como um peluche, é organizada e arrumada e
é um pouco teimosa. É faladora como um papagaio e é brincalhona.
Raquel Certã, Nº 55/18, 6.ºA

Yang

O

seu nome é Yang e tem 12 anos.
Ele é simpático, gosta de ajudar as pessoas, é despachado e brincalhão.
O Yang tem o cabelo castanho-escuro e cortado à escovinha. Tem o nariz achatado e os olhos amendoados. O seu rosto é
largo e tão redondo que parece uma bola. Tem bochechas fofas como
algodão. Ele é rijo, forte e magro.
Ele, ao contrário de muitas outras pessoas, não gosta de brigas
e gosta de pessoas amigas, sinceras e de bom coração. Além disso,
é calmo, tira notas boas, gosta de coisas modernas, é preguiçoso,
modesto e muito amigo.
Ele ama a ginástica e a adrenalina.
Filipe Carvalho, Nº 106/18, 6.ºA
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Memórias do tempo
Pedro Fornasier, 12º C

Memórias do tempo

Ver o mar

Nova geração

Somos apenas memórias do tempo,
Tempo esse que passou
E nós, com ele, fomos
Passando, passando…

Vamos sair para ver o mar,
Ver as ondas e gaivotas passar,
Sem sequer pensar ou falar,
Apenas observar.

Simples queremos ser
De corpo preso
A uma mente livre.
Selvagens.

Injusto é o destino
Certo na incerteza
Em que a alma se esgota,
Na procura da riqueza.

Sentir o cheiro a sal,
A brisa longínqua que vem,
Sem trazer nenhum mal
Apenas o bem.

Presos por uma geração passada
Na furiosa energia da evolução,
Esquecendo a paixão
Foi criada

E assim vamos
Passando, passando…

Vamos tornar eternos os pensamentos,
Recheados de sentimentos
Até o sol se deitar
Atrás do mar.

Porém, livres devemos ser
Seguindo paixões sem temer,
Esquecendo riquezas
Valorizando incertezas.

E temos a certeza
Que esse horizonte incerto,
Talvez perto,
Porém deserto.

E no fim,
Feliz é quem
Escolhe ser ninguém,
Além de si.

Passando…

A guerra
Todos a temem
Mas todos para ela vão.
Voltam e não voltam.
Tiros na cabeça,
Tiros no peito bem junto ao coração.
Tiros no chão apenas para atormentar.
Tiros no ar para provocar.
Dela as famílias não gostam,
Para ela as mulheres não vão.

Ninguém aguenta tanta destruição.
Ninguém aguenta tanta compaixão.
Toda a gente sente medo
Toda a gente sente arrepios
Mesmo até calafrios.
Morrem pelos outros
Mas ninguém morre por eles.
Ninguém a espera
Mas ela espera por eles.

Muitos voltam para contar a história
Outros ficam para representar a história.
Uns chamam pelas perdas
Outros riem pelas lembranças.
Todos sentem alívio.
Sentem um alívio por ela acabar.
Deram-lhe um nome,
Um nome memorável.
É ela
O seu nome é Guerra.
Margarida Simões, 1216/16, 7ºB
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A 4.ª Revolução

A

discussão sobre o poder das tecnologias não é consensual,
uma vez que o uso das mesmas pode ser canalizado para
o bem ou para o mal da humanidade.
Por um lado, a conhecida “Quarta Revolução Industrial”
trouxe vantagens inquestionáveis para os seus utilizadores. A evolução da tecnologia ajudou-nos a encontrar formas mais sustentáveis
de vida, ao mesmo tempo que contribuía para a diminuição de vários
tipos de poluição. Como por exemplo, a substituição do petróleo e
do carvão por energias alternativas, o que possibilitou a diminuição
da emissão de gases de efeito de estufa prejudiciais para a atmosfera
do planeta.
Por outro lado, as novas tecnologias trouxeram uma revolução nas
relações humanas, que nem sempre é positiva. Antes da chegada
dos telemóveis, o convívio entre as pessoas era feito a conversar
num contacto mais próximo e direto. Agora, conseguimos estar perto
fisicamente, mas a quilómetros de distância graças às tecnologias
que nos interrompem os poucos momentos que temos com aqueles
de quem gostamos. Por exemplo, é comum irmos a um restaurante
e vermos uma família sentada à mesa, onde todos estão em silêncio
a usar o telemóvel.
Tendo em conta as vantagens e desvantagens desta revolução, nós,
os utilizadores, somos responsáveis por aumentar os prós e reduzir os
contras. Tal como o Exmo. Sr. Presidente da República afirmou na Web
Summit, todos devemos usar as tecnologias para o bem, isto é para o
diálogo e para a paz. Mais importante do que o conhecimento tecnológico, é o uso que damos a esse conhecimento.
Inês Menezes, 347/14, 12.ºA
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O que importa mudar na Escola
No dia 29 de janeiro, participei numa ação de
formação de curta duração, promovida pelo
Município de Odivelas e os Centros de Formação
de Associação de Escolas CENFORES e Maria Borges
de Medeiros sobre “O que importa mudar na
escola”. Foram oradores Ariana Cosme1
e Domingos Fernandes2.

D

estaco e partilho a abordagem de Ariana Cosme à temática
da Autonomia e Flexibilidade Curricular como possibilidade
de uma escola para todos. Começou por referir que a escola
é uma “ferramenta democrática” que tem de chegar a todos
e, de preferência, com gosto. É preciso fazer os alunos amar a escola,
pois é nela que os alunos encontram a preparação (conhecimento,
saber, aprendizagem) para se defenderem do medo e encararem
o futuro. Mas esta tarefa não é fácil e o cenário é desanimador: na
escola atual encontramos: programas demasiado extensos; elevadas
taxas de retenção; desmotivação de alunos e professores. Ainda para
mais, desde 2009, atrevemo-nos a dizer que a escolaridade obrigatória é de 12 anos3 (18 anos de idade ou conclusão do 12.º ano). Assim,
o lugar do aluno não é a rua, não é a oficina (a não ser que a oficina
esteja na escola).
O desafio que se coloca à escola tem a ver com a necessidade de
criar zonas de sucesso e de acesso ao mesmo, de ajudar os alunos
a construir pensamento crítico e a saber gerir boa e má informação.
Espera-se que a escola ajude os alunos a construir o seu pensamento
crítico para saberem gerir boa e má informação. Dos alunos esperase pensamento original que surge num open space de colaboração,
em que uns e outros aprendem a ouvir os outros e a gostar dos outros. Afinal, a escola não tem de ser uma “seca”, pode ser e deve ser
uma grande oportunidade. Do professor espera-se a reflexão diária,

exclusão

segregação

IGUALDADE

equiDADE

não “como vou ensinar as coisas?”, mas antes “como é que os meus
alunos vão aprender as coisas?”.
A ideia de inclusão, de escola para todos, foi explorada. Repare-se
no esquema que, por oposição, mostra a diferença entre exclusão,
segregação, integração e inclusão.
Inclusão consiste na ideia de que todos os cidadãos devem ter
o direito a ter acesso ao sistema de ensino, sem segregação e discriminação, seja por causa do género, religião, etnia, classe social,
condições físicas e psicológicas.
Sem qualquer preconceito, todos têm o direito a participar nas
várias dimensões no seu ambiente.
Na busca de soluções distintas para problemáticas distintas, a inclusão promove o conceito da equidade em detrimento da igualdade.
Este processo pede, obrigatoriamente, que olhemos para a escola
pelo prisma do reconhecimento de cada aluno com a sua singularidade e de que todos devem ter acesso à escola na medida das suas
necessidades.
Hoje fica claro que somos professores noutros formatos…
Cristina Simões

A apresentação de Ariana Cosme terminou com um excerto de
uma história de Eduardo Galeano, um jornalista e escritor uruguaio:

integração
1
2
3

inclusão

Professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto.
Professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto.
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Contributos para uma outra
narrativa do Instituto
dos Pupilos do Exército
O Instituto dos Pupilos do Exército foi fundado a 25 de maio de 1911,
na sequência da implantação da República.

É

assim, por definição, uma Escola Republicana que incorporou
muitas das ideias e da filosofia que conduziram ao 5 de outubro e em termos pedagógicos, sofreu uma forte influência da
chamada Escola Nova.
Ao colocar o centro de gravidade da Escola na 1ª Secção, no antigo
Convento Dominicano de S. Domingos de Benfica, a República quis
ocupar um dos locais emblemáticos da Inquisição e a partir daí contribuir para a transformação da Sociedade Portuguesa.
Para quem leu “Causas da Decadência dos Povos Peninsulares”,
de Antero de Quental, no âmbito das II Conferências do Casino, entende perfeitamente o alcance desta medida.
Os Claustros precisavam de mudar, de ser arejados e sobretudo,
era necessário recentrar o panteão dos Castros, na Capela de Corpus
Christi: a figura maior não poderia continuar a ser D. Francisco de Castro, Inquisidor Geral do Santo Ofício, mas dar lugar a D. João de Castro,
4º Vice-Rei da Índia. Era necessário substituir os dogmas pela razão e
dar espaço, a que a prática ou a experiência passassem a confirmar
ou a reprovar os conceitos vigentes e emergentes.

De uma forma ainda mais profunda, era imperioso implementar
o que o Norte da Europa há muito tinha feito, através da Reforma e
durante o Renascimento: deixar Roma e redescobrir a Grécia, como
nos tinha sugerido subliminarmente Luís de Camões, nos Lusíadas.
O Instituto é também um produto da Reforma e a leitura da obra
de Max Weber, “A Ética Protestante e o Espírito Capitalista”, publicado
poucos anos antes da sua fundação, abre outras portas de análise e
ajuda a compreender a génese e o projeto da Escola.
Uma das ideias centrais da obra é a de que a ascese se conquista pela
concretização da nossa vocação (que está na origem do ensino vocacional,
que nós apelidamos de profissional), da nossa utilidade para a Comunidade a que pertencemos e não apenas, através nossa relação com o Alto.
Não bastam as intenções e as palavras, a obra é fundamental.
Como dizia Aristóteles e mais tarde Cícero, ao Príncipe não lhe
basta ser Bom e Honesto, é também necessário ser Útil.
No Conceito fundacional dos Pupilos do Exército, “Formar Cidadãos
Úteis à Pátria”, a palavra chave é precisamente “Úteis”, que deriva do
pensamento Aristotélico acima exposto.
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É esta utilidade que nos arrasta para o
dever de Cidadania ou se preferirmos para
a ascese.
No Museu do Vaticano existe um quadro famoso, de Rafael, “A Escola de Atenas”, que vale a pena observar com algum
detalhe para melhor entendermos as origens do Instituto:
No centro do quadro encontram-se
Platão e Aristóteles. O primeiro aponta
para cima, preocupado com a concepção,
com a teoria, enquanto que o segundo
explicita o seu foco nas coisas terrenas,
na prática.
O Instituto é uma Escola Aristotélica,
não é a Academia de Platão, é o “Liceu de Leikos, o deus Apolo, o
deus da Beleza, da Perfeição, da Harmonia, do Equilíbrio e da Razão,
o iniciador dos jovens no mundo dos adultos”.
É neste Liceu de Leikos, neste Liceu de Aristóteles que se encontra
a essência da Escola: no Belo, na Excelência, na Harmonia, no Equilíbrio e na Razão.
O Instituto segue, assim, uma matriz Republicana e a concepção
é Grega, centrando o seu projeto educativo nos valores da paideia:
– Ser Útil
– Ser socialmente justo, evidenciando uma preocupação com os
mais fragilizados, devolvendo-lhes a oportunidade de se inserirem, ou voltar a se inserirem, na sociedade e recuperar a dignidade para si e para os seus.
– Ser capaz de ser liderado
– Ser capaz de liderar
O papel desempenhado pelos graduados e toda a dinâmica de
liderança e de enquadramento que se transmite ao sistema, resulta
desta concepção Grega da Escola e não da matriz militar do Instituto,
como muitas vezes se quer intuir.
Como na Escola Grega, como na scholé, a Música e a Educação
Física são disciplinas estruturantes do projeto educativo ou deste projeto de Cidadania e têm a mesma relevância que qualquer outra
disciplina, nomeadamente o Português e a Matemática.
Tal como na antiguidade clássica, é nesta scholé, que é dado o
tempo necessário para o desenvolvimento da reflexão e da capacidade de pensar.
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Esta reflexão e o desenvolvimento do pensamento autónomo estão na base dos dois valores mais caros a Atenas: a
Liberdade e a Independência, valores centrais da formação
ministrada nos Pupilos do Exército.
O Instituto é por isso mesmo uma escola de Liberdade e de
Autonomia, e sabe que são precisamente estes dois valores
que nos distinguem dos Bárbaros.
Apesar da República defender a laicidade do Estado, não
deixa de ser curioso que foi o Padre António Oliveira, pedagogo
de referência, que em termos legislativos assume a concepção
do modelo de dinamização do ensino técnico ou profissional
em maio de 1911.
As Escolas Profissionais teriam 3 Secções: a 1ª para ministrar
um tronco comum em que para além do mais, seria lecionada
a ginástica sueca, a natação e a instrução militar; a 2ª Secção,
num outro espaço, para o ensino do Comércio e da Indústria e uma
3ª Secção, que o Instituto nunca dispôs, destinada ao Ensino da Agricultura.
Esta separação por Secções a que está associada uma separação
etária é muito útil em termos de convivência escolar, atribuindo espaços diferentes a idades diferentes.
O Instituto articula-se assim em dois espaços, desde a sua fundação, não pela impossibilidade de concentrar toda a Escola no mesmo
local, mas por uma questão conceptual que continua a fazer todo o
sentido.
A Escola sempre se preocupou com a mobilidade social vertical
dos seus discentes, segue a divisa “Querer é Poder”.
Esse querer é consubstanciado na noção do equilíbrio grego, que
se traduz no Belo e na Excelência e que nos levam à Areté, à Aristocracia. Não à Aristocracia do Apelido, mas à Aristocracia do Mérito
proporcionada pelas oportunidades abertas pela Escola.
A Aristocracia não é uma consequência da riqueza, é um produto
da educação
A Escola sabe bem que é o Belo que distingue o Pobre, do Miserável.
Só quem tem a noção do Belo, do Equilíbrio, pode chegar à Excelência, à Aristocracia dos Homens Bons.
Em resumo e concluindo, a missão do Instituto é a de contribuir,
através da educação, para a formação de uma Aristocracia de Cidadãos Úteis, Socialmente Justos, capazes de Ser Liderados e de Liderar
na Cidade ou na República, de Cidadãos que não abdicando da Liberdade e Independência, sejam sempre capazes de cultivar o Belo.
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Da Autonomia
e da Flexibilidade Curricular
O tema da autonomia e da flexibilidade curricular
tem sido, ultimamente, motivo de conversa
e de reflexão em muitas das nossas escolas,
das nossas casas e até no café da esquina.

Q

ualquer professor, quase como consequência do seu percurso profissional e geográfico, aprende a valorizar as particularidades de cada lugar que o teve como inquilino. Talvez
por isso tenha começado a prestar mais atenção à literatura
de cada região e a levá-la para dentro da sala de aula, como se o
mundo que ali criássemos, os alunos e eu, fosse um pequeno espelho das circunstâncias daquele lugar.
É claro que, na altura, a esta potencial flexibilidade e autonomia
eu dava-lhe o nome de regionalização de conteúdos. Os princípios
idealizados eram muito semelhantes: a preocupação em dar ao aluno
um papel mais ativo, partindo do princípio que era importante trazer
para o contexto de sala de aula um universo que, tendo em conta os
programas e metas curriculares, era ultraperiférico e pouco ou nada
considerado.
Assim, tudo o que se seleciona para ensinar deve fazer sentido
no universo do aluno. Este parece-me que deveria ser o fundamento
da autonomia e flexibilidade curricular: a oportunidade que permitiria
aos vários espaços, mais ou menos periféricos ou com características
particulares, como é esta nossa casa, explorar as suas especificidades.
Ainda que, no currículo, tal como está desenhado, seja evidente,
neste momento, a necessidade de um tronco comum, encarando-o
como o meio que propiciará a igualdade de oportunidades, até porque temos a questão da avaliação externa – exames de final de ciclo,
de acesso ao ensino superior e aferição - não devemos esquecer a
diversidade cultural numa sociedade que se apresenta cada vez mais
complexa e, na qual, é legítimo considerar as diferenças mais valias.
Lembremos a este propósito um sistema de ensino que tem merecido a atenção de muitos países europeus (e não só) e que é visto
como bem sucedido: a Finlândia.
1
2

O jornal The Guardian chegou a dedicar-lhe uma reportagem (“Highly trained, respected and free: why Finland’s teachers are different”) que, para além de referir a extensiva e intensiva parte prática
de um futuro docente, menciona a autonomia quase total das escolas
para desenhar o seu currículo, acrescentando uma das professoras
de pedagogia da Universidade de Helsínquia, Leena Krokfors, que os
professores precisam de ter essa educação de alta qualidade para
que saibam usar essa liberdade e aprendam a solucionar problemas
com base na pesquisa. É claro que a nossa formação precisa ser
igualmente repensada, é óbvio, mas o que interessa ressalvar é que
a autonomia de uma escola também tem de passar pela oferta curricular específica e adequada ao seu corpo discente. Não podemos
esperar que os interesses de um aluno de Lisboa sejam os mesmos
(ainda que possa haver alguns comuns) de um aluno de Braga, de
Bragança ou do Funchal. Não são, e todos o sabemos.
É claro que esta perspetiva nos obriga a repensarmos uma educação, que, do meu ponto de vista, sobrevaloriza a avaliação (sumativa e) externa, e cria, deste modo, mais um obstáculo ao princípio
da “flexibilização”. É contraditório querermos ver no currículo escolar
um maior espaço para as especificidades de um meio e sujeitarmos
os nossos alunos a um exame nacional, ainda que seja apenas no
final de cada ciclo. É contraditório afirmarmo-nos como defensores
de uma escola centrada nos alunos, construindo-os como pessoas
e cidadãos do mundo, atendendo às suas características individuais
e encarando-os como únicos; e, depois, esperar de todos o mesmo,
como se nós, escolas, fôssemos fabricadores em série e os alunos o
produto exato.
Especificamente, na disciplina de Português, é urgente repensar
os conteúdos programáticos, demasiado extensos e repetitivos, em
cada ciclo, de modo a obter um maior espaço, por exemplo, para a
“educação literária”, que deveria deixar de ser uma lista de obras
fechada (“garantindo assim que a escola, a fim de não reproduzir
diferenças socioculturais exteriores, assume um currículo mínimo comum de obras literárias de referência...”1), para poder integrar as
diferentes “literaturas regionais” como retratos de vivências socioculturais mais próximas aos alunos de cada região e, com toda a certeza,
mais motivadores, promovendo mais facilmente uma aprendizagem
significativa, já que mais facilmente os alunos atribuirão sentido às situações que lhes são familiares, existindo uma relação entre o que é
novidade e o conhecimento já existente – o “conflito sociocognitivo”,
mencionado por Carlinda Leite (2012)2, que promove uma interação
com o que é próximo e familiar.

In Metas Curriculares de Português: ensino básico 1.°, 2.° e 3.° ciclos (p.6)
LEITE, C. 2012. A articulação curricular como sentido orientador dos projetos curriculares. Educação Unisinos. 16: 87-92
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Não posso deixar de mencionar que senti os alunos muito mais
empenhados quando, numa lenda ou num conto, viam o nome da
sua terra; da mesma forma que, tendo conhecido um escritor pessoalmente, os seus textos eram sempre mais agradavelmente lidos
e analisados.
É neste contexto relacional entre as vivências/experiências de
cada aluno e determinados conteúdos que pode surgir a ideia de
integração curricular, tal como no-la apresenta James A. Beane, pois,
diz-nos o autor, que o conhecimento será mais significativo e duradouro se for devidamente contextualizado e relacionado com a mundividência do aprendiz. No entanto, também nos alerta que uma
abordagem curricular integradora não é uma abordagem por disciplina, pois, se assim fosse, seria redutora, incompleta e sem ética,
levando os alunos a acreditarem “que o conhecimento pertinente
é abstracto, e afastado das suas próprias vidas”, impossibilitando-os
“de aprenderem a organizar e a utilizar o conhecimento em relação
às questões que os preocupam” (Beane, 2003)3. Assim sendo, para
que tal não acontecesse, qualquer trabalho que pudesse vir a ser desenvolvido teria como ponto de partida os interesses e preocupações
dos alunos, contribuindo estes para as tomadas de decisão e planificação de um currículo próprio centrado em projetos. Idealmente
estaríamos a falar de transdisciplinaridade.
É possível? Com certeza, desde que aproximemos a teoria da
prática. Não encontramos nos princípios, visão, valores e competências-chave do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória a
matriz desta abordagem curricular integradora? Parece-me que sim.
3

Maria Hyväri, uma aluna, dirige uma oficina no Liceu Normal em Helsinque.

De resto é seguir os conselhos de um dos consultores deste documento, Andreas Schleicher, diretor do departamento de educação da
OCDE, que, numa visita que nos fez em fevereiro de 2018, defendeu
a generalização do projeto da flexibilidade, mas advertiu que o maior
obstáculo ao seu sucesso é a existência de exames nacionais para o
acesso ao ensino superior.
Concluindo: ter (mais) espaço no currículo escolar para a história de um lugar é fundamental para que possamos ter alunos mais
motivados, porque se sentem mais valorizados e integrados, e a comunidade aproximar-se-á mais facilmente da escola ao senti-la um
espelho das suas vivências. Os documentos e as políticas de referência são apenas isso: uma referência. Cabe-nos, sem receio do erro,
inovarmos e apresentarmos alternativas.

Artigo publicado em Currículo sem Fronteiras v.3, n.2, pp. 91-110, Jul/Dez 2003, com autorização do autor. Traduzido por João M. Paraskeva, Universidade do Minho, Braga, Portugal.
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Eduardo Pires

escritos

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Quadros
1.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

Distintivos de
Mérito Desportivo

DMP

0012/18

Afonso Pereira

0023/18

David Durão

X

X

X

X

0027/18

Martim Anselmo

X

X

X

X

0028/18

Afonso Chambel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DMDO

X

DMDP
X

0029/18

João Mogas

1069/18

Mariana Oliveira

0009/18

Madalena Gonçalves

0031/18

Xuebo Yang

0056/18

Gonçalo Nogueira

0142/18

Guilherme Borrego

X

0186/18

Pedro Dias

X

0222/18

Martim Nunes

X

X

X

0007/17

Rodrigo Barroso

X

X

X

0010/17

Maria Morais

0037/17

Vasco Abrantes

X

X

0066/17

Feng Yang

0072/18

Nuno Vieira

X

X

0075/18

André Rosa

X

X

0078/18

Manuel Gomes

X

0080/17

Dinis Silva

X

0082/17

Dinis Oliveira

X

0106/17

Filipe Carvalho

X

0149/17

Leonardo Agostinho

0211/17

Ana Vieira

0239/17

Sofia Encarnação

0244/17

Ana Cabaceira

0256/17

Helena Arruda

1201/17

Rita Cardona

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

N.º

QH

6.º B

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

0064/18

Filipe Pedro

0077/18

Martim Correia

0081/18

Madalena Teles

X

0085/18

Lucas Belli

X

0086/18

Rodrigo Pires

0088/17

Gonçalo Carvalho

DMO

DMP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

DMDP

X
X

X
X

X

X

0129/17

Lourenço Potes

X

0160/17

Guilherme Silva

X

0168/17

Beatriz César

X

X

X
X

0224/17

Salvador Fernandes

X

X

X

X

0280/17

Ranya Proença

X

X

X

X

0300/17

Rui Castro

X

0358/18

Raúl Romeiro

0369/17

Elmano Fernandes

X

X
X

X

X

0435/17

Leonor Nunes

X

X

X

X

X

Quadros
1.º Período | Ensino Básico | 3.º Ciclo
Turma

N.º

QH

7.º A

0095/18

Luísa Hipólito

0110/16

Diogo Santos

0150/17

Maria Oliveira

0202/16

Angélica Suponyeva

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

DMO

DMP

X
X
X

X

X

X

X

X

0333/16

Érica Morgado

X

X

X

X

0339/16

Lana Bugarin

X

X

X

X

0589/16

João Sabugueiro

1027/16

Mariana Mota

1521/16

Sofia Baldo

X
X

X

X

X

X

X

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

DMDP

INSTITUTO DOS PUPILOS Do EXÉRCITO

Quadros
1.º Período | Ensino Básico | 3.º Ciclo
Turma

7.º B

8.º A

8.º B

9.º A

9.º B

N.º
0001/16

Leonor Valente

0089/18

Rúben Silva

0155/18

Renato Janeiro

0179/16

Lídia Zumbi

0304/16

Francisco Aráujo

0346/16

Leonor Martins

0384/16

Cátia Dmytrivea

1015/16

Júlia Casqueiro

1216/16

Margarida Simões

0040/18

Miguel Alves

0042/18

Carolina Teixeira

0096/17

Gustavo Silva

0107/18

Vasco Macedo

0203/14

Artur Suponyev

0285/15

Francisco Cabral

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome
QH

QMAL

X

X

QMAMF

DMO

Distintivos de
Mérito Desportivo

DMP

DMDO

DMDP

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

0320/16

Gonçalo Lopes

X

X

0332/16

Guilherme Pires

X

X

0122/15

Edgar Bolas

0189/15

Guilherme Faustino

X

X

X

0293/15

Miguel Soeiro

X

X

X

0394/16

Tomás Carlos

X

X

0479/15

Leonor Fernandes

X

X

X

X

X

X

X

X

1205/15

Maria Andrade

0054/16

André Pimpão

0093/14

Catarina Afonso

0172/14

Isabel Abrantes

0206/16

Eugénia Kostenko

0234/14

Luís Campos

0036/14

Lucas Cayolla

0038/14

Gustavo Zacarias

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

0039/14

Afonso Oliveira

X

X

X

X

0070/17

Matilde Pina

X

X

X

X

0399/17

André Cabrita

X

X

0478/14

Alexandra Mogas

X

X

X

0537/14

Rafael Frade

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
1.º Período | Ensino Básico | Secundário
Turma

N.º

QH
10.º A

10.º B

10.º C
11.º A1
11.º A2

11.º B

11.º C

12.º A1

12.º A2

12.º B

12.º C

0169/18

Filipe Renga

0199/17

Diogo Filipe

0216/13

Henrique Simões

Distintivos de
Mérito Escolar

Quadros

Nome

QMAL

QMAMF

DMO

DMP

Distintivos de
Mérito Desportivo
DMDO

DMDP

X
X
X

X
X

0046/13

Diogo Carmo

0181/18

Pedro Correia

X

0382/13

Beatriz Almeida

X

0527/13

Sofia Silva

X

1007/13

Juliana Amaro

X

1089/13

Maria Gião

X

X

X
X

X

X
X

X

X

0132/18

Pedro Vieira

X

X

0288/13

Telmo Costa

X

X

X

1402/14

Inês Mota

X

X

0108/17

Hugo Ferreira

X

0522/17

Mariana Valério

X

1513/14

Júlia Henriques

X

X

X

0043/17

Salomé Matias

X

X

X

0116/17

Pedro Martins

X

X

X

X
X

X

X

0272/12

Gonçalo Fonseca

X

X

0201/17

Francisco Alves

X

X

0209/17

André Castro

0215/17

Ricardo Jesus

X

0349/12

Rafael Costa

X

X

0599/17

Nuno Alves

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

0030/14

Rui Brites

X

0279/11

Diogo Paulo

X

0347/14

Inês Menezes

X

X
X

X

X

0022/16

Pedro Jubilado

X

X

X

X

X

0148/16

Rui Pinho

X

X

X

X

X

0154/13

Gonçalo Paulo

0090/16

Alexandre Ramiro

0165/13

David Cardiga

X
X
X

X

X

0356/13

Vasco Fernandes

0521/16

Vanessa Maia

X

X

1125/16

Daniela Gafencu

X

X

0210/16

Rodrigo Andrade

X

0373/16

Rodrigo Santos

X

X

X

X
X
X

X

X

Legenda: QH – Quadro de Honra | QMAL – Quadro de Mérito por Aplicação Literária | QMAMF – Quadro de Mérito Aptidão Militar e Física
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Amália
Amália da Piedade Rebordão Rodrigues, known for
being the Queen of Fado, was a famous Portuguese
singer, as well as an actress.

A

mália was very famous worldwide due to her
unique voice, for which she was acclaimed the
voice of Portugal. She sang fado like no one
else.
She was born in Lisbon, in the month of July, 1920.
The exact date of birth is unknown. In official documents
it states she was born on the 23rd of July; however,
people always considered her to be born on the 1st of
July.
During her childhood, she loved singing poems, songs
and “trovas” in the street. Later (when she finished
primary education), she left school to help her family
with the expenses.
In 1943, she performed abroad for the first time,

with the invitation of Ambassador Pedro Teotónio Pereira,
stationed in Madrid at that time.
Amália Rodrigues represented Portugal all over the
world, from Lisbon to Rio de Janeiro, from New York to
Rome, from Tokyo to the Soviet Union, from Mexico to
London, from Madrid to Paris.
She was married twice, first in 1940, with Francisco da
Cruz, and the second time in 1961, with César Henrique.
In 1999, Amália died, without descendants, on the 6th
of October, in her home country.
She was buried in the National Pantheon, where a
beautiful ceremony was held.
Leonor Fernandes, 8º B

Fernando Peyroteo

I

’m Marvey, and I consider myself a very
healthy person. I love exercising and I have
a good diet. I believe health is mostly about
three things: exercise, food and habits.
For example if you exercise but don´t have a
balanced diet or smoke, you are not healthy.
I really admire Fernando Peyroteo. He was a
football player, as well as a legend of Sporting
CP. He’s famous today because he scored a lot
of goals for Sporting CP.
Fernando Peyroteo was born in Angola, in
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1918. When he was a child, he already played
football in Sporting Clube de Luanda and then
he awakened the interest of the great clubs, like
Sporting CP or FC Porto. In 1937, he came to
Lisbon to play for Sporting CP.
In 1964, he had one of the greatest moments
of his career, winning the UEFA Cup Winners’
Cup. Sporting CP is the only Portuguese team
who conquered this competition.
He died in 1978, aged 60, from a heart
attack in Lisbon, Portugal.
José Pereira, 388/15, 8ºB

ENGLISH CORNER

Being a Teenager Today
For me personally, it is pretty easy to be a
teenager, I will get anything I want, as long as I
get good grades.

F

or me personally, it is pretty easy to be a teenager, I will get
anything I want, as long as I get good grades.
Many of the kids that share my age go through a lot of
struggles. Either because of being ashamed of their looks, or
just for being depressed for some reason (feeling lonely, for example)
and I, unlike most of them, I struggle with other things.
I love buying things! No matter how much I love that thing, I will
only buy it if it is something useful.
Now you’re probably wondering: “Well, how can that be a
struggle?”
Let me explain…this theory of: “Is it worth it or not?” It does not
apply only to shopping, for me it applies to every single thing I do.
Sometimes, people find me randomly sad. That is not because I
am feeling lonely (I like being alone), It is because I cannot find a
real-world adequacy to what I am doing. That is why I get frustrated
with videogames. I love them, but then I realize that they are a waste
of time, though I play them, anyway… and guess what? Everything
else I think of doing is an even bigger waste of time.

I hate outdoor activities, like mountain climbing, for example, since
it is a waste of time, energy, knees, you name it! Unless I really need
to go to the other side of the mountain, I do not think it is necessary
to go through all that trouble, even if it could be, theoretically funny!
Ok! I cannot really explain this without taking about 500 pages
and believe me, I am really sorry if I didn’t make myself clear. I can
always talk about it, if you (teacher) want me to, but once again,
feels like a waste of time (for you!)
Not only that, but as my mum says: “It is a very decaying thinking”.
Alexandre Alves, 68/17 – 11.ºC

Teens future

O

ur future is one of the most spoken subjects of all times,
because when we are teenagers, certain things we do can
influence our future in every kind of way.
I am willing to be very successful, having a nice good
family, but that will be very hard to get because of a simple thing: I
am lazy!
I am not used to working unless I like it very much. I think I will
work hard for, let’s say three to five years, as I hate doing the same
thing over and over again, and an employee at an office does not
seem to have a life.
In my early days I used to say I would like to be an English teacher,
because I felt that English was an up-to-date school subject, but
on the other hand I could see that no one paid attention, studied
or took it very seriously, and I too, was one of those, who did not
bother to study for tests nor did my homework although I did not
feel good with that. Nowadays as a high school student and I have
changed my mind about my professional life in the future, as I took a
different path. I have never dreamed of attending a course related to
computers, information systems, technology or computing, although
I like all that. It turns out I can picture myself doing this in the future.
I think I will work for a computers’ company or even create my
own tech company, because it is something that will generate a lot
of money and equipment will certainly need repairs.

Have you given it a thought? What are your plans
for the future? What are you aiming at?
In my opinion and summing up, our future starts now, and we
should work every day of our lives, always aiming high, in the future
and forever.
Ângelo Narciso, 395/14 – 11.ºC

Março 2019 | QUERER É PODER | 49

ENGLISH CORNER

Will technology make
our lives better?

I

n my opinion technology will make our lives better and easier in
the future for a series of reasons.
First of all, I believe that technology is a good thing because
without it there would be lots of things we wouldn’t be able to
do. Of course there is a down side to technology like addiction, but
everything has its flaws.
Secondly, technology has already replaced many chores / jobs,
so humans wouldn’t have to do them, giving us plenty of time to do
other things like reading, studying or hanging out with friends.
Thirdly, technology gives us the power to communicate with
people far away or to search, for example, articles that American
researchers wrote. Therefore, I believe that it is a very helpful tool
not only for education but also for free times like listening to music
or playing computer games.
In conclusion, even though technology can give us some problems,
it can also help us in many different ways. As long as we use it in a
responsible and smart way, it will be one of the most helpful things
to the human kind.
Matilde Pina, 70/17 – 9.º B

I

don’t really know if technology is going to make our lives better in
the future because right now it isn’t helping many people around
the world.
First of all, technology can help speed up the check-in of
people at the airport, for example. However, because of this, there
are people that lost their jobs and got unemployed.
Secondly, it can become an addiction to some people that can’t
restrain themselves from spending so much time online, watching
or using their digital devices. As a result of that addiction people
sometimes get long-term health problems or diseases.
Thirdly, imagine if a technological device created by man
developed its own mind … and wanted to start a war or spread a
virus! So, man needs to manage it very, very carefully.
In conclusion, I think technology won’t make our lives better in the
future and honestly I think society still has a long way to go before
that happens.
José Salvador, 265/14 – 9.º B

I

think technology will make our lives better in the future because
many of our current problems could be solved with the help of it.
First of all, in the future there will be nanorobots able to
cure serious diseases. There are already some prototypes but
nothing that can be used professionally. Drones are another piece
of technology that will make the future easier. They’ll not only help
people shopping but they will also deliver the goods to our door.
Secondly, they will substitute public services and means of transport,
taxis and ambulances because they can drive people by using the
auto-pilot. Therefore, they won’t need people to drive them.
Finally, the phones we use will be able to control almost everything
remotely and that’s going to be very useful.
In conclusion, these are some of the reasons why I think technology
is extremely helpful and so will make our lives better in the future.
Gabriel Simões, 204/14 – 9.º B
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Monsanto
Landmarks
Panorâmico de Monsanto
Panorâmico de Monsanto is located in Alto da Serafina which is a recreation park.
It opened in 1968 as a luxurious restaurant that welcomed many international celebrities
of that time. It also functioned as a dancing club, a bingo lounge, offices and a warehouse
for construction supplies. In 2001 it was abandoned, vandalized and covered in graffiti.
It was rebuilt by C.M. of Lisbon and reopened in September
2017, to host a photography exhibition.
At the moment there are still some graffiti that were left there
on purpose, not only because they are beautiful and interesting
but also because they tell us the history of the place. A barrier
has been placed on the top floor to guaranty the visitors’ safety.
Visiting time is from 9 a.m. to 7 p.m., every day of the week
and it is free.

Panorâmico
de Monsanto
Como nada é perfeito,
O Panorâmico também não é,
Parece todo redondinho,
Mas não é um cilindro.
Vive dos “graffiti”,
Todos bem desenhados,
Como no jogo do Tetris,
Conseguimos ver quadrados.
Sendo uma estrutura, bem elaborada
Nela, muita matemática foi usada,
Houve muitas operações,
E muitas discussões.

Leonor Valente, 1/16; Cátia Dmytrieva, 384/16 – 7ºB

Center for the Recovery of Wild Animals
It has been in operation since October 1997. Its main objective is the recovery of
injured or debilitated wild animals and the release to their natural habitat in order to
preserve the spontaneous fauna.
In addition, it also promotes action with the public, such as guided tours, liberation
actions and volunteer programs.
Each visit takes 1 hour with only 20 visitors. You will learn about the work of the
centre and get information about the animals. Visitors can interact with the guide.
Book in advance: Tel.: 21 817 02 00 • Email: Monsanto@cm-lisboa.pt
Afonso Costa, 188/16; Leonor Martins, 346/16; Alexandre Silva, 414/16 – 7ºB

Em seu redor, predomina o natural,
E as árvores, em número racional
Num número abismal
Um número contido,
No perímetro do recinto.
So we can understand
That it is impossible to reduce
What we try to teach.
Leonor Valente, 1/16
Cátia Dmytrieva, 384/16 – 7ºB

Centro de Recuperação de Animais Selvagens
Eu vejo matemática
Neste Centro de Recuperação,
Animais maiores e menores
É uma grande confusão.

Todos eles parecem perfeitos
Mas nenhum é racional,
Todos têm uma origem
E todos têm um final.

All the animals
Belong to the Earth,
And the base of their life
Is their natural habitat.

Afonso Costa, 188/16; Leonor Martins, 346/16; Alexandre Silva, 414/16 – 7ºB
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Parque da Serafina
Inside ‘’Park da Serafina’’ there are a lot of amazing features and facts! “Park da
Serafina” is located inside Monsanto. It also has another name - “Parque dos Índios”.
One of the lots of amazing features is that the park has a lot of places for people
to be together and celebrate a birthday or even just have a casual day at the park.
Another amazing feature is that there is a driving school for kids! Imagine being able
to drive a car as a kid if you go to “Parque da Serafina”!
Fact 1- Did you know that there is a giant maze and you can really get lost in there.
Fact 2- Did you know that there is a telescope that overlooks all of Lisbon.
Martim Barata, 67/18; Daniel Potemkin, 101/18; Bernardo Anes, 97/18 – 7ºA

Parque da Serafina
O parque da Serafina
É um sítio muito ordenado
Um lugar onde se convive
E ninguém fica parado.
O parque da Serafina
É equivalente ao parque dos índios,
Tem um lago maior que uma piscina,
Com um navio que é uma potência
E que faz toda a diferença.

Parque da Serafina
No parque da Serafina
Podemos calcular
O perímetro do miradouro
Sempre a somar.

No parque da Serafina
Podemos calcular
A área do jardim
Sempre a multiplicar.

Dentro do parque da Serafina
Há muito que contar!
Árvores e pinheiros
Sempre a adicionar.

No parque da Serafina, está um clima perfeito
Como um gelado, fico satisfeito!
Sinto-me positivo
Não há nada negativo!

No parque da Serafina
Há muito que operar
Crianças e adultos
Sempre, sempre a aumentar.

Há um bosque simétrico e enorme
Parte do parque, onde se faz uma corrida
Tem animais impressionantes
Com uma dimensão reduzida.
Martim Barata, 67/18;
Daniel Potemkin, 101/18;
Bernardo Anes, 97/18 – 7ºA

Guilherme Gomes,114/16; Lídia Zumbi; 179/16; Francisco Araújo, 304/16 – 7ºB

Palácio Devisme
Meu Palácio Devisme
Dá-me a tua calma e
Diminui a minha preocupação.
Meu Palácio Devisme
Dá-me a tua proteção
E multiplica a minha felicidade.
Qual a origem
dos teus elementos tão diferentes?
Qual é o expoente da tua base?
Será que o valor da tua grandeza
Pode aumentar?
Não sei!
Mas sei que és importante para mim,
Meu Palácio Devisme.
Olga Horokhovska, 163/18
João Sabugueiro, 589/16; Gabriel
Pereira, 92/18 – 7ºA
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Devisme Palace
This monument was built in the second half of the 18th century,
with some changes in the 19th century. It is located in Largo de
São Domingos de Benfica.
The propriety where this palace is situated was acquired later
on by Infanta D. Isabel Maria, who settled down there with a
small court. Eight years after her death, the palace started hosting
Colégio de S. José.
In 1910, the palace and the propriety came into possession of
the State. Nowadays, it belongs to a religious congregation which
gives social support.
The gardens are very pleasant with their decorative statues and
their lakes with rococo frames.
Gabriel Pereira, 92/18; João Sabugueiro, 589/16;
Olga Horokhovska, 163/18 – 7ºA
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LE COIN DU FRANÇAIS

Personnages de L’Histoire

D

ans notre ville, Lisbonne, les touristes se multiplient et dans
tout le pays, on entend beaucoup de langues étrangères.
Dans le contexte du projet DAC , chaque élève de
la classe 7ºB a fait un marque-page sur un personnage
historique de l’Histoire du Portugal . Les élèves ont bien travaillé et
ont aimé cette activité qui s’est déroulée en cours de Français avec
l’aide du professeur d’Histoire.
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Workshop de Língua Alemã
pelo Instituto Goethe

E

ste ano a nossa Escola voltou a receber a visita da colaboradora
alemã do Instituto Goethe, a professora Helena Dawin, com
o seu projeto «Alemão a Caminho». Após inscrição levada a
cabo pela professora de Alemão, no dia vinte e três de outubro,
todos os alunos de Alemão dos 8º e 9º anos tiveram oportunidade
de participar num workshop de língua alemã que decorreu na sala da
disciplina, no âmbito do projeto acima mencionado.
Foram levadas a cabo diversas atividades e jogos de desenvolvimento e aprofundamento da língua alemã, nos quais os alunos puderam testar conhecimentos já adquiridos e aprender novo vocabulário
de forma diferente.

Os textos dos alunos da Turma B do 9º Ano

Mein Lieblingssport
Hallo, mein Lieblingssport ist Gymnastik und ich mag es, weil wir
viele Sprunge und Saltos machen. Ich habe Montags, Donnerstags
und Freitags Gymnastik. Dieser Sport ist sehr komplett und macht
viel Spaß.

Mein Lieblingssport ist das Tanzen. Ich mag tanzen, weil es viel
Energie gibt. Es gibt viele Tanzenschritte und Choreografien, so dass
es sehr cool ist. Wir brauchen nicht viel zu tanzen, nur Kleider, die
richtigen Schuhe und Musik.
Laura Antunes, 1425/16

Rúben Inês, 231/14

Der Sport , den ich präsentiere ist Reiten. Ich schreibe über
diesen Sport, weil ich ihn übe und weil ich denke, dass er ein sehr
interessanter Sport ist. Für Reiten braucht man einige Ausrüstung wie
Stiefel, Hosen, Poloshirts, Handschuhe und den Reitkappe. Ich übe
diese Sportart, weil ich Tiere liebe.

Die Sportart, über die ich sprechen werde, ist das Fechten, eine
Kampfsportart. Ich mag Fechten, weil es eine Einzelsportart ist und
Wettkämpfe hat. Wenn wir diese Sportart treiben, benutzen wir eine
Fechtjacke, eine Elektroweste, Fechthose, Strümpfe und Turnschuhe.
Wir verwenden auch einen Säbel, einen speziellen Handschuh und
eine Fechtmaske.
Alexandra Mogas, 478/14

Alicia Nicolau, 428/14

Mein Lieblingssport ist Basketball. Für Basketball braucht man
kurze Hosen, T-Shirts und Sportschuhe. Man braucht auch einen Ball
und ein Spielfeld mit den Körben. Ich mag Basketball, weil ich groß
bin und es einfach ist.

Die Sportart, die ich vorstelle, ist ein Radsport und heißt Downhill
oder Bergabfahrt. Im Downhill muss man eine Strecke bergab schnell
fahren und Abstiege und Sprungen mit Technik ausführen. Die besten
Marken sind Santa Cruz, Canyon, Scott und Mondraker.
Ich mag diesen Sport, weil er voll mit Adrenalin ist.

Luís Palma, 140/14

Miguel Almeida, 348/14
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Was zieht man gern an
Am Wochenende trage ich einen Kapuzenpulli, weiße oder schwarze
Hosen und Sportschuhe.
In der Schule muss ich die Uniform tragen. Ich ziehe ein weißes
T-Shirt, einen blauen Pulli, blaue Hosen, eine blaue Jacke und schwarze
Stiefel.
Die Lehrerin trägt schwarze Stiefel, eine schwarze Hose, eine graue
Bluse, eine grüne Jacke und einen schwarzen Mantel.

Am Wochenende trage ich gern blaue Jeans und ein rotes T-Shirt.
Ich mag meine weiße Schuhe und meinen blauen Schal.
In meiner Schule muss ich einen blauen Mantel und blauen Pullover,
eine blaue Hose, schwarze Stiefel und einen Hut tragen. Das ist unsere
Uniform.
Die Lehrerin trägt einen schwarzen Mantel, eine schwarze Hose,
eine graue Bluse und schwarze Stiefel.

Alicia Nicolau, 428/14

Alexandra Mogas, 478/14

Os trabalhos e textos dos alunos da Turmas A e B do 7º Ano
Hallo,
Ich heiße Francisco. Ich bin zwölve Jahre alt und wohne in Lissabon.
Meine Schule heiße Instituto dos Pupilos do Exército. In bin in Klasse
7B. Ich gehe um sieben Uhr aus dem Haus. Ich habe Portugiesisch,
Mathe, Natur, Sport, Deutsch,Englisch, Informatik, Physik und Chemie,
Kunst, Geografie und Studienzeit.
Tschüs!
			

Francisco Araújo, 304/16, 7ºB

Mariana Mota, 1027/16, 7A

Sofia Baldo, 1521/16, 7ª
Afonso Costa, 188/16, 7B

Francisco Araújo, 304/16, 7B
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Leonor Martins, 346/16, 7B

ecos de cmpa

“Do pó viestes,
para o pó voltarás.”
Gênesis, 3,19

C

ada um de nós tem um entendimento de mundo, um modo
todo próprio e peculiar de entender a natureza, cada pessoa
constrói a sua história de vida e de percepção do meio onde
vive. Alguns podem ter melhores oportunidades, outros maior
facilidade, ou maior dedicação em suas trajetórias de aprendizado. Alguns podem se acostumar com as ideias do senso comum e se satisfazem com explicações fantasiosas e pouco criteriosas a respeito dos
fenômenos naturais. Porém há aqueles que, em maior ou menor grau,
buscam entender a natureza sob pontos de vista mais sérios, sempre
dispostos a mudar seus conceitos quando uma melhor percepção deste
ou daquele fenômeno se apresente. Estes são os seres humanos que se
permitem evoluir pois pensamos que o entendimento de nosso papel
no universo não pode ser construído sem que nós estejamos dispostos
a aceitar a evolução dos conceitos que expliquem este entendimento.

Uma das questões que sempre surge aos seres
humanos neste entendimento da natureza é:
“Como se formou o nosso planeta?”

Esta pergunta pode ser respondida sob vários pontos de vista,
respeitando todas as demais maneiras de formular uma resposta
a esta instigante pergunta. Aqui vamos nos ater ao ponto de vista
da ciência, ou seja, o entendimento aceito majoritariamente pela
comunidade científica.
A 4,5 mil milhões de anos uma nuvem de gases, principalmente Hidrogênio e Hélio e poeira existente no espaço começou a se
aglutinar por influência da força gravitacional – Fica aqui uma provocação. Quais fenômenos naturais que iniciaram esta aglomeração de matéria? Com o passar de milhões de anos esta nuvem foi

adquirindo o formato esférico. No centro desta esfera, no princípio
lentamente depois com maior velocidade, a colisão dos gases e
poeiras provocaram o aumento da pressão – 340 bilhões de vezes a
pressão atmosférica da superfície da Terra [1] – e da temperatura a
15 milhões de graus [1]. Nestas condições os núcleos de Hidrogênio, número atômico, Z = 1, ou seja, os protões se fundem gerando
um núcleo de Hélio Z = 2, composto de dois protões e dois neutrões.
Como? Se nos núcleos do Hidrogênio só há protões como podem produzir, nesta fusão, núcleos de Hélio com protões e neutrões? De onde vieram os neutrões?
Ocorre que neste mecanismo de fusão nuclear, dois protões se
transformam em neutrões [2], sendo a massa do núcleo do Hélio
resultante 0,7% menor do que a massa dos quatro protões originais. Esta diferença de massa é transformada em energia segundo
a equação do senhor Albert Einstein – E=m .c^2. [3]
A fusão de H em He, libera tamanha quantidade de energia que
esta esfera – originalmente de poeira e gases – começa a emitir luz.
É quando nasce uma estrela.
Para que esta esfera se mantenha estável e possa produzir condições para criação de um sistema planetário, sistema solar por
exemplo, é necessário um equilíbrio, no caso equilíbrio hidrostático
entre a força da gravidade que age sobre as camadas externas e a
radiação proveniente do centro da estrela. Este equilíbrio é abalado quando a quantidade de Hidrogênio é insuficiente para produzir
energia de radiação que sustente o “peso” das camadas externas.
Então as camadas externas “caem” em direção ao centro da esfera.
Esta concentração de matéria aumenta – ainda mais - a pressão
e a temperatura do núcleo da estrela, então agora, o Hélio será
transformado em Carbono Z = 6 [4]. O nosso Sol, em função de sua
massa, encerra o processo de fusão nuclear no Carbono.
Outras estrelas de maior massa podem, neste processo de fusão
nuclear, produzir até o Ferro Z = 26 [5].
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Mas se os elementos químico naturais alcançam
até o Urânio Z = 92, como se forma desde o Cobalto Z = 27 até o Urânio? A energia necessária
para a formação destes elementos químicos
vem da explosão das supernovas [6].
Mas e o nosso planeta? Como se formou? Calma lá.
Vamos pensar... já aprendemos que as
estrelas, através de fusão nuclear, fabricam os elementos químicos que existem
no Universo. Porém dependendo da massa
da estrela o número atômico dos elementos
químicos podem variar. Nós sabemos que há
em nosso planeta Urânio – faz-se até seu uso
para produção de bombas atômicas.
E se o nosso Sol ainda está fundindo Hidrogênio
em Hélio – este processo já perdura há 4,5 mil milhões de
anos – ... de onde vieram os elementos químicos mais pesados? De
outras estrelas anteriores à formação de nosso Sol, ou seja, o nosso
planeta é formado de material provindo da explosão das estrelas
anteriores ao Sol.

Mas o nosso Sol vai existir por quanto tempo? O
tempo de vida de estrelas com a massa do Sol é
estimado em 10 bilhões de anos [7]. Quando
chegar no último bilhão de anos desta trajetória estelar o nosso astro rei irá aumentar
muito de tamanho e se transformar em
uma gigante vermelha. No seu aumento
de tamanho é previsto que as camadas
externas do Sol atinjam a órbita da Terra,
antes disto já terá vaporizado os planetas
Mercúrio e Vênus.
Então voltaremos – todos nós – à condição de poeira que será devolvida ao espaço.
Não sabemos quem escreveu a assertiva
“Do pó viestes, para o pó voltarás.” em um livro
de cunho religioso, pois esta é uma proposição com
fortes bases científicas.
Gentil César Bruscato – Cap R/1 Professor de Física
Responsável técnico do Observatório Astronômico
Didático Capitão Parobé do CMPA
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Distintivos de Mérito Escolar – 1.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

222/18
Martim Nunes

prata

07/17
Rodrigo Barroso

37/17
Vasco Abrantes

72/17
Nuno Vieira

75/18
André Rosa

211/17
Ana Vieira

256/17
Helena Arruda

88/17
Gonçalo Carvalho

224/17
Salvador Fernandes

280/17
Ranya Proença

369/17
Elmano Fernandes

435/17
Leonor Nunes

23/18
David Durão

27/18
Martim Anselmo

28/18
Afonso Chambel

29/18
João Mogas

09/18
Madalena Gonçalves
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Distintivos de Mérito Desportivo – 1.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

prata

5º Ano

12/18
Afonso Pereira

29/18
João Mogas

56/18
Gonçalo Nogueira

142/18
Gonçalo Borrego

prata

37/17
Vasco Abrantes
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31/18
Xuebo Yang

1069/18
Mariana Oliveira

222/18
Martim Nunes

6º Ano

72/17
Nuno Vieira

82/17
Dinis Oliveira

129/17
Lourenço Potes

435/17
Leonor Nunes

88/17
Gonçalo Carvalho
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Distintivos de Mérito Escolar – 2.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

prata

1521/16
Sofia Baldo

346/16
Leonor Martins

1/16
Leonor Valente

179/16
Lídia Zumbi

333/16
Érica Morgado

339/16
Lana Bugarin

1216/16
Margarida Simões

150/17
Maria Oliveira

Distintivos de Mérito Desportivo – 2.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

304/16
Francisco Araújo

prata

346/16
Leonor Martins

1216/16
Margarida Simões
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Distintivos de Mérito Escolar – 3.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

293/15
Miguel Soeiro

479/15
Leonor Fernandes

1205/15
Maria Andrade

prata

36/14
Lucas Cayolla

206/16
Eugénia Kostenko
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39/14
Afonso Oliveira

70/17
Matilde Pina

478/14
Alexandra Mogas

189/15
Guilherme Faustino

285/15
Francisco Cabral

537/14
Rafael Frade

42/18
Carolina Teixeira
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Distintivos de Mérito Desportivo – 3.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

122/15
Edgar Bolas

293/15
Miguel Soeiro

394/16
Tomás Carlos

54/16
André Pimpão

206/16
Eugénia Kostenko

prata

36/14
Lucas Cayolla

203/14
Artur Suponyev

332/16
Guilherme Pires

320/16
Gonçalo Lopes

96/17
Gustavo Silva
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Distintivos de Mérito Escolar – 4.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

165/13
David Cardiga

349/12
Rafael Costa

201/17
Francisco Alves

288/13
Telmo Costa

prata
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22/16
Pedro Jubilado

1125/16
Daniela Gafencu

148/16
Rui Pinho

1513/14
Júlia Henriques

1402/14
Inês Mota

43/17
Salomé Matias

181/18
Pedro Correia

272/12
Gonçalo Fonseca

599/17
Nuno Alves

132/18
Pedro Vieira

527/13
Sofia Silva

522/17
Mariana Valério

216/13
Henrique Simões
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Distintivos de Mérito Desportivo – 4.ª Companhia
1.º Período | Ano Letivo 2018 - 2019

OURO

181/18
Pedro Correia

201/17
Francisco Alves

169/18
Filipe Renga

prata

288/13
Telmo Costa

46/13
Diogo Carmo

199/17
Diogo Filipe

116/17
Pedro Martins

209/17
André Castro

215/17
Ricardo Jesus

349/12
Rafael Costa

30/14
Rui Brites

22/16
Pedro Jubilado

148/16
Rui Pinho

90/16
Alexandre Ramiro

356/13
Vasco Fernandes
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“Madonas com tons
e sons de alma”
Trabalhos dos alunos do 5º e 6º ano resultante da articulação
entre as disciplinas de EV/ET/CN/EM e a ACC Arte no IPE
Processo de produção dos trabalhos
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Gentileza da parte do sr. Diretor
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Exposição de trabalhos no Museu do IPE e no Museu Militar
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JOGOS DESPORTIVOS

Externato Maristas 2019

N

o dia 8 de janeiro de 2019, uma delegação de alunos do 8º
e 9º anos de escolaridade do IPE participou nos 15º jogos
Maristas, organizado pelo Externato Maristas de Lisboa.
Embora sendo a delegação mais pequena entre os oito
colégios participantes, alcançámos resultados dignos de relevo, o que
reforça a ideia que quantidade não é qualidade.

Assim, os resultados mais significativos foram na modalidade de Atletismo e Natação:
• Corrida de velocidade (80 m) Masculino: 1º lugar: Aluno Ga-

Na modalidade de Natação (50m), alcançámos o 2º lugar por 3 vezes, com a participação de 4 alunos, nomeadamente:
Estilo Crol: Feminino: 2º lugar – Eugénia Kostenko
Estilo Crol: Masculino: 2º Lugar – Eduardo Duarte
Estilo Costas: Feminino: 2º lugar – Eugénia Kostenko
Obtivemos, igualmente, lugares honrosos nas modalidades de Futsal e Voleibol.
Parabéns aos alunos envolvidos pelo esforço e mérito desportivo!

briel Simões;

• Corrida de velocidade (80 m) Feminino: 3º lugar: Aluna Bruna
Marques;
• Corrida de Resistência (1600m): 3º lugar: Aluno Gustavo Silva.
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Embarcação
Yolle 4

Treino no Rio Tejo

Realizou-se um treino em embarcação Yolle
de 4 remadores no rio Tejo.

E

stava um dia magnífico para a prática desta modalidade com
grandes tradições no instituto. Os alunos tiveram a oportunidade de sentir as emoções de remar numa embarcação, com
toda a técnica e dificuldade que isso implica.
O treino decorreu de uma forma natural, durou cerca de 2 horas,
numa extensão de 5 km.
No final, ficou uma certeza…. É para repetir!!
Professor pedro fernandes
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O ipe no corta-mato Concelhio

N

o passado dia 17 de Janeiro de 2019, no parque da Bela
Vista - Lisboa, decorreu mais um Corta Mato Concelhio, organizado pelo Desporto Escolar.
O IPE participou com 45 alunos/atletas nos diferentes
escalões: Infantis A e B, Iniciados, Juvenis e Juniores, em ambos os
géneros.
Além de realizarem a prova, os alunos puderam conviver entre
colegas de diferentes escolas do concelho.

Sem dúvida que foi um dia muito importante na sua vivência.
Destacamos, igualmente, o excelente 6º lugar individual, alcançado pelo aluno nº 154, Gonçalo Paulo, do 12ºA, no escalão de juniores
masculinos, entre cerca de 100 participantes.
Parabéns a todos os alunos, pelo esforço e empenho demonstrados.

3.º lugar por equipas no Escalão de juvenis
com os alunos

3.º lugar por equipas no escalão de infantis B,
alcançado pelos alunos

N.º

NOME

O Grupo de Educação Física

N.º

NOME

181

Pedro Correia

304

Francisco Araújo

11

Francisco Bossa

37

Vasco Abrantes

15

Bernardo Marques

114

Guilherme Gomes

201

Francisco Alves

77

Martim Correia

169

Filipe Renga

64

Filipe Pedro

209

André Castro
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Visita à Fundação
Calouste Gulbenkian

S

orridentes e bem-dispostos, os alunos do 11.º ano rumaram à
Fundação Calouste Gulbenkian, no dia 23 de janeiro, a fim de
assistirem à exposição “TUDO O QUE TENHO NO SACO”, EÇA E
OS MAIAS, que surge como forma de comemorar os 130 anos
da publicação desta obra prima de Eça de Queirós.
Começaram por perceber o título da exposição, que resultou de
uma carta escrita por Eça de Queirós a Ramalho Ortigão (1881), na
qual comunica ao amigo que o romance estaria praticamente pronto
e que decidira “fazer não só um ‘romance”, mas um romance em que
pusesse ‘tudo o que tenho no saco’.
Numa visita guiada, os alunos assistiram a “uma aula” in loco
e tomaram contacto com peças do espólio do escritor à guarda da
Fundação Eça de Queiroz – fotografia, pintura, escultura, caricaturas,
ilustrações, gravuras, documentos originais, excertos de filmes,…
“A obra realista de Eça de Queirós veicula uma diversidade de

olhares sobre a realidade, cruzando pontos de vista múltiplos e perspetivações alternativas do real.”1 Visitar esta exposição e conhecer
um pouco mais sobre Eça (vida e obra) permitiu aos alunos um olhar
diferente sobre o desafio de estudar Os Maias.
Professoras Cristina Frutuoso e Cristina Simões

3

Brochura “TUDO O QUE TENHO NO SACO”, EÇA E OS MAIAS, Fundação Calouste Gulbenkian.
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desporto escolar

2º Encontro
de Natação
nível 2 e 3

N

o passado dia 21 de fevereiro, na Piscina da Academia Militar, realizou-se 2º Encontro de Natação nível 2 e nível 3 do
Desporto Escolar.
Parabéns a todos os alunos pelo empenho e desportivismo que demonstraram.
Professora Eugénia Marques

No nível 2 participaram 15 alunos com os seguintes resultados:
ESCALÃO
Infantil A

Infantil B

Iniciados

Juvenil

NOME
Iris Guerreiro
Ana Vieira
César Medeiros
Vasco Abrantes
Dinis Oliveira
Miguel Silva
Beatriz César
Daniel Potemkin
Júlia Casqueiro
Rui Nascimento
Diogo Mesquita
André Pimpão
Guilherme Pires
Gustavo Silva
Francisca Costa

ANO/TURMA

25 LIVRES

25 COSTAS

5ºA
6ºA
6ºA
6ºA
6ºA
6ºB
6ºB
7ºA
7ºB
9ºA
9ºA
9ºA
8ºA
8ºA
10ºB

6º Lugar
2º Lugar

3º Lugar

10º Lugar
8º Lugar
29º Lugar
18º Lugar
15º Lugar
3º Lugar
12º Lugar
4º Lugar
1º Lugar
3º Lugar
2º Lugar
2º Lugar

16º Lugar
8º Lugar
14º Lugar
17º Lugar

ESCALÃO

25 BRUÇOS
1º Lugar
6º Lugar

2º Lugar
3º Lugar
3º Lugar
2º Lugar
4º Lugar
1º Lugar

equipa

2º Lugar
2º Lugar
ESTAFETAS (4x25l)

Infantil B

Júlia Casqueiro • Ana Vieira
César Medeiros • Vasco Abrantes

2º Lugar

Iniciados

Rui Nascimento • Diogo Mesquita
André Pimpão • Gustavo Silva

1º Lugar

No nível 3 participaram 6 alunos com os seguintes resultados:
ESCALÃO
Infantil B
Iniciados
Juvenis

NOME

200 LIVRES

Gonçalo Carvalho

2.54.18 • 2º Lugar

Vasco Santos

2.54.13 • 4º Lugar

Eugénia Kostenko

3.01.41 • 3º Lugar

Filipe Renga

2.14.78 • 3º Lugar

João Mesquita

2.48.16 • 7º Lugar

76 | QUERER É PODER | Março 2019

50 BRUÇOS

100 ESTILOS
1.28.34 • 1º Lugar

50.72 • 10º Lugar
1.08.03 • 1º Lugar
43.39 • 8º Lugar
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Atletas do mês de janeiro

O

primeiro mês do ano trouxe consigo excelentes resultados
desportivos para o IPE.
A representação nos Jogos Desportivos do Externato Maristas e no Corta-Mato distrital, no Parque da Bela Vista em
Lisboa, foi um sucesso, com vários alunos medalhados.
Enquanto Professores de Educação Física estes resultados deixam-nos orgulhosos.
Sabemos que é o resultado de muito esforço e dedicação coletiva.
Sem ter um objetivo específico apenas numa modalidade, as aulas de Educação Física promovem, acima de tudo, o desenvolvimento
integral dos alunos.
Queremos ter alunos mais saudáveis, mais fortes, fisicamente,
tecnicamente e emocionalmente.
Daí a importância da “competição” mensal para o Atleta do Mês.
Este mês foram estes alunos os primeiros classificados, para o
próximo podem ser outros, porque “Querer é Poder!!”.
Parabéns a todos…
O Grupo de Educação Física

5.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

5.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

29

João Mogas

130

1º

9

Madalena Gonçalves

120

1º

147

Iris Guerreiro

129

2º

49

Gonçalo Silva

118

2º

28

Afonso Chambel

129

3º

142

Guilherme Borrego

117

3º

12

Afonso Pereira

129

4º

144

Francisco Monteiro

117

4º

8

Raquel sousa

128

5º

31

Xuebo Yang

115

5º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

6.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

6.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL
NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

66

Feng Yang

120

1º

168

Beatriz César

130

1º

72

Nuno Vieira

120

2º

369

Elmano Fernandes

130

2º

82

Dinis Oliveira

119

3º

280

Ranya Proença

129

3º

55

Raquel Certã

118

4º

129

Lourenço Potes

129

4º

211

Ana Vieira

118

5º

435

Leonor Nunes

128

5º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

7.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

7.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL
NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

1521

Sofia Baldo

90

1º

45

Raúl Luís

100

1º

333

Érica Morgado

85

2º

414

Alexandre Silva

95

2º

150

Maria Oliveira

80

3º

157

Osvaldo

90

3º

589

João Sabugueiro

75

4º

346

Leonor Martins

85

4º

1027

Mariana Mota

70

5ª

1216

Margarida Simões

80

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

NOME

8.º ANO b • CLASSIFICAÇÃO FINAL

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º
89

96

Gustavo Silva

105

1º

107

Vasco Macedo

100

2º

320

Gonçalo Lopes

96

111

André Fraga

92

203

Artur Suponyev

89

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Guilherme Faustino

100

1º

80

Edmilson Carvalho

95

2º

293

Miguel Soeiro

90

3º

4º

122

Edgar Bolas

85

4º

5º

394

Tomás Carlos

80

5º

9.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

270

Eduardo Duarte

119

1º

432

João Oliveira

102

1º

1505

Bruna Marques

111

2º

113

Beatriz Morgado

99

2º

Miguel Almeida

97

3º

N.º

NOME

NOME

344

David Rodrigues

100

3º

348

480

Martim Cruz

99

4º

231

Ruben Inês

97

4º

206

Eugénia Kostenko

93

5º

39

Afonso Olivera

97

5º

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

N.º

79

1º

527
181

10.º ANO B • CLASSIFICAÇÃO FINAL

10.º ANO A • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º
169

NOME
Filipe Renga

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Sofia Silva

64

1º

Pedro Correia

53

2º

1034

Filipa Araujo

66

2º

139

Francisco Figueiras

66

3º

46

Diogo Carmo

50

3º

Leonardo Ferreira

48

4º

Beatriz Almeida

45

5º

123

Tomás Oliveira

63

4º

1208

383

André Horobchuc

58

5º

382

10.º ANO C • CLASSIFICAÇÃO FINAL
PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

436

N.º

Henrique Gil

NOME

83

1º

288

Telmo Costa

80

2º

61

Daniel Silva

78

3º

198

Afonso Maduro

65

4º

223

Mario Vieira

58

5º

11.º ANO A | b • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

116

Pedro Martins

63

1°

1513

Júlia Henriques

59

2°

522

Mariana Valério

58

3°

1081

Constança Gonçalves

58

4°

325

Henrique Domingos

50

5°

11.º ANO C • CLASSIFICAÇÃO FINAL
N.º

NOTA: O 12º Ano no mês de janeiro estava em estágio, daí não
aparecer nas classificações finais
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NOME

PONTUAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

201

Francisco Alves

62

1°

215

Ricardo Jesus

60

2°

209

João Castro

59

3°

349

Rafael Costa

56

4°

227

Nuno Alves

51

5°
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