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Quando em março de 2021, se assinalou um ano sobre o encerramento
das escolas devido à crise pandémica,
encontrávamo-nos de novo em confinamento. E era altura de fazer um balanço, de refletir.
Percebemos como é imprevisível o
mundo em que vivemos, como é importante sabermos lidar com a adversidade
e unirmo-nos para o bem comum. A
pandemia ajudou-nos a pensar de outras formas. E como a criatividade é
essencial pois, citando Sir Ken Robinson, o que nos separa de outras formas
de vida no planeta terra é o nosso poder da imaginação - é a imaginação que
nos permite criar ou até recriar o mundo
onde vivemos, em vez de simplesmente
existirmos nele.
Consciencializámo-nos da importância da natureza na nossa vida (como
temos andado distraídos na nossa correria!), da liberdade; falámos abertamente de saúde mental. E não nos podemos esquecer como os mais jovens
têm sido afetados por este adiar da vida, dos afetos, da interação que tanto

necessitam de encontrar fora do seu
agregado familiar.
Aproximamo-nos agora do final do
ano letivo e novamente em regime presencial procuramos reparar o presente e
preparar o futuro.
Irá o crescimento do digital revolucionar a Educação do século XXI?
Vem-me à memória a parábola do
jardineiro…
Há diversidade no meu jardim. Cada
planta precisa de um cuidado especial. É
fundamental encontrar a melhor forma de
cuidar de cada planta, criar as condições
adequadas para que cresça, que floresça, no seu ritmo, apesar das suas particularidades.
Na educação, igualmente, o grande
desafio é conhecermos cada aluno, criar
o ambiente propício que lhe permita crescer, atingir o seu potencial, no seu próprio ritmo, apesar das suas particularidades.
Este ano comemoramos a 18ª edição
da Babel, revista plurilingue do Departamento Curricular de Línguas.
Através dos seus trabalhos, os alunos dos vários níveis de ensino, têm vindo a expressar as suas vivências, sentimentos, aspirações. Revelam conhecimento, compreensão, criatividade e espírito crítico sobre o mundo onde vivem.
Os nossos agradecimentos à Dr.ª
Maria João Queiroga pelo impulso dado
a este projeto desde a sua criação.
Teresa Neto
Coordenadora do Departamento Curricular de Línguas
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A amizade
Amigo é um porto de abrigo. Um coração aberto e preparado para qualquer coisa, seja ela boa ou má. Um colo para chorar e uma barriga para
fazer cócegas e rir até ter dores. Uma caixa fechada a sete chaves. Amigo torna-se filho dos nossos pais, sobrinho dos nossos tios, neto dos
nossos avós e, um dia mais tarde, tio dos nossos filhos. Amigo é aquele que nos defende em qualquer situação. Que nos dá na cabeça, grita
connosco, mas que nos ama incondicionalmente. Aquele que não nos deixa cair nos piores momentos e que, quando conseguimos alcançar o
que tanto desejamos, está lá com um grande sorriso e o orgulho a sair-lhepelos olhos. O nosso fã número um. Um ser que merece respeito da
nossa parte. Dá-nos amor e carinho embora, por vezes, precise de ter muita paciência. A amizade é um sentimento inexplicável!
Mafalda Ramos, 7.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Para mim um amigo é uma pessoa

Amigo é aquele que está contigo nos bons e nos maus momentos.

com quem nos podemos rir e divertir.

É aquele que te consegue dizer que estás errado.

Mas outras vezes é para conversar ou até chorar.

Um amigo ri-se quando tu te ris e chora quando tu choras.

Um amigo é uma espécie de irmão,
porque nos deixa felizes e aperta-nos a mão.
Um amigo nunca nos deixa cair,

Amigo é aquele que te protege, que te dá simpatia.
Amigo não é o que se interessa pelos teus bens.
Amigo é o significado de paz.

porque está sempre a apoiar.

Amigo não é o que te faz rir com mentiras mas o que te pode fazer chorar com verdades.

E quanto mais apoiar melhor eu irei ficar.
Artur Carvalho, 7.º 5.ª

Bruno Rodrigues, 7.º 5.ª

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Amigo

Autorretrato

Não é um colega que se encontra de um dia para o outro
É o que nos aceita como somos

De olhos castanhos como o tronco de um carvalho

O que não nos põe de parte
O que nos pergunta se estamos bem ou mal
O que está “sempre lá”
É alguém a quem podemos contar tudo

E de nariz arredondado
Com uma boca fina como uma voz soprando
Nos olhos de carvalho pouco se vê

O que nos faz rir quando estamos tristes
O que, sem nos julgar, ajuda a consertar os nossos erros
O que discute mas nunca nos deixa
É com quem gostamos de falar sobre tudo e sobre nada
O que está ao nosso lado mesmo que fisicamente distante

E na emoção não crê
Aprecia a fantasia e a ciência da realidade
Usando-as para fugir do mundo e da sua crueldade
Ana Rosa Jorge, 7.º 3.ª

O que não nos deixa de falar quando encontramos outros amigos

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

O que celebra as nossas vitórias
É tão simples e, ao mesmo tempo, tão raro
O que faz um pacto sem aceitar divórcio

Apanho muitas moedas do chão,

O que não nos deixa ficar mal

porque sou baixinha

O ser verdadeiro que não pensa em dinheiro

e tenho uns olhos verdes perspicazes

É reciprocidade

muito converso e

O irmão de outra mãe que nos desafia a sermos melhores

muito alegremente vivo.

O que partilha um laço que não romperá

Adoro a minha avó

Amigo

que cozinha divinamente.

É o que levamos para a vida no nosso coração.

O meu maior problema:
Como que nem um elefante!

Poema conjunto da turma 7.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Laura Moreira, 7.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]
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Autorretrato
Sou pequena e moreninha

Sou pequena mas carismática

magra e espertinha

e não muito boa a matemática.

no rosto duas azeitonas
pequenas e pretinhas.

Cabelo castanho e curtinho
sempre muito arranjadinho.

Tenho cabelos compridos
finos e bem esticadinhos

Um metro e cinquenta e cinco

tenho um nariz redondo

sempre de colar e brinco.

tal como um limãozinho.
Amigável e engenhosa
Sou calada mas observadora

mas muito, muito ansiosa.

responsável e inventora
sempre cansada de não fazer nada

E por fim (mas não menos importante)

trabalho até me doer a alma.

sorriso contagioso e radiante.

Nikita Quessanji, 7.º 3.ª

Inês Alves, 7.º 5.ª

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Receitas coloridas
Os alunos foram convidados a fazerem receitas coloridas à maneira de Nuno Júdice.
Receita para fazer roxo

Receita para fazer branco

Se quiseres fazer roxo,

Branco foi o que eu senti quando o vi pela primeira vez,

pega num pedaço de beringela e mete-o numa frigideira

A luz que iluminou o meu caminho no meio da escuridão.

que possas levar ao lume da magia;

Decidi recriar esse sentimento.

depois mexe o roxo com uma pitada de vermelho
do inferno, até que se misturem bem;

Se quiseres fazer branco,

coloca tudo numa tigela bem limpa,

começa por juntar esperança e alegria num pote rico em boas energias.

para que nada reste das impurezas dos demónios.

Mexe com uma batedeira até os pensamentos ficarem em castelo,

Finalmente, esmigalha um pedaço de poder

adiciona um pedaço de nuvens para alterar a sua consistência.

e despeja tudo na tigela, até que se desfaça.

Caso não haja nuvens ao dispor,

Se quiseres, para que a cores não se separem

substitui por espuma diluída em conhecimento.

com o tempo, deita no líquido duas sementes de uva.

Junta fermento para a nuance da cor ficar pura diante dos teus olhos.

Vê-las-ás dissolver sem deixar sinais de que

Aproveita a levedura do preparado para amadurecer também.

ali as puseste;

Assim foi como eu consegui recriar aquela sensação de paz

podes, então, levantar a cor

de quando o avistei naquele dia.

até à altura dos olhos e compará-la com o roxo verídico.
As duas cores parecer-te-ão idênticas,
sem que as possas diferenciar .
Assim fizemos nós - eu, Catarina Vieira
e ela, Margarida Pina.
Catarina Vieira e Margarida Pina, 10.º CT
[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]

Maria Inês Silva e Nicole Ferreira, 10.º CT
[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]
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À maneira de Vieira, os alunos foram convidados a elogiar/criticar animais marinhos
Ó majestoso espadarte, obra prima da natureza, sois um dos reis
do oceano. A vós, com a vossa espada, ninguém faz frente. Podeis
parecer frio e solitário, mas tendes bom coração, pois nunca deixastes vossos amigos em apuros.

peixes que não têm nem metade do vosso poder e roncam como se
fossem vós.
E vós homens, sois o maior predador da natureza, pois comeis
estes pobres inocentes espadartes, em vez de olhar para estas belas

No vosso reino sois ágil e veloz e poucos vos fazem frente.

criaturas. Vós estais sempre interessados em mostrar que sois gran-

Quem o tentar, como orcas e tubarões, pouco poderão fazer: apenas

des e poderosos e não olhais à vossa volta para observar que sois

fugir e rezar a Deus por piedade.

apenas vaidosos e arrogantes.

Louvo-vos, ó Espadarte. Com vosso tamanho, espada e veloci-

João Santana, 11.º CT

dade, não andais a exibir-vos, sois humilde, não andais como outros

[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]

Vou agora, caros peixes, acabar o sermão com uma última, mas

me lembrar os homens da alta nobreza, abastecidos de informação e

eminente repreensão que vos é dedicada a vós, peixes combatentes,

etiqueta, os mais cultos e elegantes, que, por detrás de portas fecha-

um dos mais perfeitos exemplos da ilusão das aparências. Embora

das, nas horas mais escuras do dia, se alimentam dos mais fracos,

considere o vosso semelhante polvo, o maior traidor marinho, vós

saciando a sua fome através dos que menos têm, do mesmo modo

sois boa concorrência. A única diferença entre vós, é o polvo se

que vós, combatentes, fazeis. Mentirei? O conselho que vos dou,

fazer passar pelo mais manso e modesto, ao passo que vós, comba-

camaradas do grande traidor marinho é o mesmo que lhe dei a ele:

tentes, nadais exibindo as vossas coloridas caudas pelos mares,

que vos foqueis em António, o mais puro e sincero exemplo de como

mostrando-vos superiores a todas as outras espécies marinhas.

agir e que o sigais.

Contudo, assim que estes vos viram as costas, vós atacais da forma
mais bárbara e violenta alguma vez presenciada. Mentirei? Fazeis-

Matilde Pina, 11.º CT
[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]

Ó pequeno dragão azul, sois um animal marinho que eu admiro,

maior porte. E a forma como vós paralisais as vossas presas de-

tanto pela vossa beleza que me faz lembrar uma refinada obra de

monstra uma estratégia simples e eficaz. Tal como David e Golias,

joalharia, como pela vossa cor de um azul-prateado que mais parece

em que nem sempre o mais pequeno é o mais fraco.

a armadura reluzente de um cavaleiro que desfila majestosamente

Vós tendes a capacidade de reverter a vosso favor as armas

no seu castelo. O vosso tamanho transmite uma falsa sensação de

utilizadas pelos adversários e surpreendentemente resistir aos ata-

fragilidade, como uma criança desprotegida numa praia à beira mar.

ques dos inimigos. Pequeno dragão azul, tenho uma grande admira-

A maneira tranquila e pacífica como deslizais à superfície da água

ção por vós, ide em paz desfrutar do mar azul, pacífico e deslum-

cria uma sensação de serenidade e calma. Não é necessário lamen-

brante, tal como vós sois.

tar-vos, pois para sobreviverdes sois capaz de imobilizar animais de

Rodrigo Covas, 11.º CT
[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]

Vou descrever um local de que gosto muito, um local com algu-

ver a paisagem, conversar com os amigos, encontrar paz. Atrás do

ma história para as pessoas que lá vão todos os anos. Este local fica

muro, há um terreno de terra batida e alguma relva, e, a partir do

numa aldeia perto de Góis, em Coimbra, onde costumo passar fé-

portão antigo e um bocado ferrugento, um caminho de pedras para a

rias.

porta da escola.

A rua, bastante inclinada para quem a desce, tem, à esquerda,

O pátio, muito usado por toda a gente, às vezes parece solitário,

um terreno de terra batida, e, à direita, a antiga escola primária da

pois não há aulas ali há bastantes anos. O edifício, bastante simples,

aldeia e uma outra casa. Esta rua chama-se “Rua da Escola”, nome

é branco, com uma porta enorme e castanha, e o seu interior está

bastante óbvio.

agora vazio.

A rua tem a sua berma cheia de flores e de ervas que nasceram
ali por acaso, rodeando os muros, especialmente o da escola.
O muro, já bastante antigo e cinzento, aparentemente velho e
indiferente, é o local de eleição para muita gente que gosta de ir ali

Adoro aquele lugar, pois todos os anos, no verão, há lá uma
festa onde toda a aldeia vai, e onde já estive muitas vezes com amigos e primos. É um lugar cheio de memórias.
Margarida Bandeira, 7.º 4.ª
[Supervisão: Dr.ª Maria João Queiroga]
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Passeios e lugares inesquecíveis
Belém
Local onde morava a nobreza no século XVI, este bairro tornouse importante com a chegada e a partida das caravelas para outros
sítios. O monumento mais grandioso é o Mosteiro dos Jerónimos
que, juntamente com a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, fazem hoje em dia com que este seja um dos locais mais
visitados da cidade.
A construção do mosteiro e da torre trouxeram um estilo novo, o
manuelino. O manuelino caracteriza-se pela representação da natureza (cordas, folhas, esferas armilares, etc.).
O rio Tejo com a sua luz torna o bairro de Belém num local único.
Hoje em dia, para engrandecer o espaço, podemos ainda encontrar o MAAT (museu de arte arquitetura e tecnologia), o CCB (centro
cultural de Belém), o palácio de Belém (residência oficial do presidente da república), o museu da marinha, o jardim tropical, e a fábrica dos pastéis de Belém.
Belém é hoje em dia a perfeita combinação entre o antigo e o
novo e eu não me canso de visitar.
Guilherme Mbayo, 7.º 2.º

Fonte: Google

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Bacalhoa Buddha Eden
Eu gostei muito de visitar este parque, porque eu acho que está
muito relacionado comigo.
Desde muito pequeno que eu sempre gostei do deus Buddha,
porque ele representa calma, silêncio...
Também gosto de algumas plantas chinesas, japonesas e coreanos, tais como, Bambos e Árvores de Penjing.
Neste museu ao ar livre, há varias estátuas de soldados de terracota pintados de azul, estátuas de Deus Buddha, de laughing Buddha e de outros deuses orientais.
Houve uma parte que me chamou a atenção, um lago gigante e,
ao meio, construções chinesas, sem janelas, com pilares vermelhos
Fonte: Google

e telhados com telhas arredondadas nas pontas.
Eu tinha apenas sete anos, quando visitei este local e ele ainda
não estava completamente construído mas eu fiquei encantado.
Ujjawal Nepali, 7.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

A Serra Misteriosa
Recentemente, visitei, mais uma vez, a
misteriosa Serra de Sintra. Há tanto para ver e
tanto por descobrir que o melhor é programar
vários passeios e levar amigos aventureiros.
Para começar, podemos visitar todos os
sítios onde nos vamos sentir príncipes e princesas, espaços mágicos, como se estivéssemos num filme da Disney: Palácio de Monser-

rate, Quinta da Regaleira, Castelo dos Mouros, Palácio da Pena e
muitos outros!
Seguidamente, numa próxima visita, convém levar ténis e roupa
desportiva, porque há muitos quilómetros para percorrer a pé
e ar puro para respirar. A Serra de Sintra parece uma serra encantada, os animais, as plantas e as árvores parecem mágicos. Convém
relembrar que esta serra se situa no Parque Natural de Sintra –
Cascais.
Para finalizar a nossa descoberta desta serra, não podemos
esquecer a doçaria que podemos facilmente encontrar em qualquer
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Passeios e lugares inesquecíveis
lado e temos que provar. Os Travesseiros e as Queijadas de Sintra
são os doces mais conhecidos. Estes deliciosos doces, acompanhados de um chá quentinho, naqueles dias em que a Serra está envolta
de nevoeiro ou quando chove, são inesquecíveis.
A Serra de Sintra é dos meus sítios favoritos, não me canso de

visitar, sobretudo no outono e inverno, pois eu adoro nevoeiro, chuva
e frio.
Acredito que quem visita esta Serra queira voltar. E vocês, já
visitaram Sintra?
Mariana Coelho, 7.º 3.ª

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

A capela dos ossos
Eu escolhi este monumento, porque sempre quis lá ir, apesar de
achar que iria encontrar um cenário macabro, pois as suas paredes e
os pilares estão cobertos por cinco mil ossos.

nalmente reconhecido.
A obra foi construída no século XVII por iniciativa de três frades

Fonte: Google

Este monumento situa-se na Praça 1º de Maio, em Évora, na
Igreja de São Francisco, sendo um dos mais visitados e internacio-

franciscanos, cujo objetivo era divulgar a mensagem da fragilidade
da vida. Esta é-nos transmitida logo à entrada, onde podemos ler:
“Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos”.
Diogo de Jesus, 7.º 5.º
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Desafio proposto pela Doutora Tatiana Faia (numa iniciativa da Biblioteca Escolar): os alunos foram convidados a
relatar, na primeira pessoa, o regresso de Troia, inspirados na viagem de Ulisses.
Finalmente cheguei a casa, depois de duas décadas fora, longe
da minha família e do meu povo. Estive dez anos na guerra de Troia.
Demorei mais dez anos para chegar a casa, pois tive de ultrapassar
muitos obstáculos pelo caminho.
Não me apresentei, chamo-me Margarida, sou filha de Alcínoo, o
rei dos Feaces, e irmã de Nausícaa. Regressei ao meu país ontem,
depois de voltar de Troia, para onde me dirigi há vinte anos numa
embarcação grega, escondida entre os homens, pois a minha família
nunca concordaria que eu participasse numa batalha.
Fui para a guerra, pois sempre gostei dessas coisas que dizem
ser “para homens” e também porque queria mostrar que isso não é
bem assim. Confesso, no entanto, que estava com saudades de
casa.
No momento em que cheguei à minha terra, ao meu reino, senti,
por parte da minha família e do meu povo, uma enorme felicidade.
Já no palácio, os meus irmãos atualizaram-me sobre o que se
tinha passado na minha ausência. De facto, estávamos todos mais
velhos. Os meus cinco irmãos já estavam casados e a minha irmã
Nausícaa estava comprometida. O meu pai pregou-me um sermão
por ter abandonado o reino e ter ido atrás da “minha rebeldia para
mostrar do que as mulheres são capazes”, mas eu sei que, lá no
fundo, ele estava bastante orgulhoso. Mesmo assim ainda teve de
dizer que eu era uma irresponsável, porque era a mais velha e tinha
de me preparar para mais tarde ser rainha. Tinha de me casar e,
com a minha “rebelião”, nada disso tinha ainda acontecido.
Neste momento, estou no meu quarto, porque, depois de tudo o
que passei, estou bastante cansada, e tive de vir descansar para
depois me arranjar e ir explicar à minha família o que aconteceu no

tempo em que eu estive fora.
Cheguei ao salão principal onde se sentaram todos à mesa para
me ouvirem contar o que se tinha passado. O meu pai disse-me para
eu começar e eu obedeci.
Já todos sabiam por outros reis da Grécia que eu tinha sido um
dos grandes cérebros na execução e na aplicação dos planos dos
gregos e já vários reis tinham contado que eu fora uma grande guerreira. A minha família já sabia também que eu tinha saído de Troia
com a nossa armada e com os nossos homens Feaces. Mas agora
teria de contar a história que ninguém sabia, a história sobre os últimos dez anos em que naveguei no Mediterrâneo, parando numa ilha
e noutra, a tentar levar em segurança os homens do meu povo, pois
sentia que era essa a minha responsabilidade. Tinha abandonado a
minha família sem me casar e sem me preparar para governar o meu
reino e, assim, teria de reviver os meus últimos dez anos e colocar
todos a par do que se tinha passado.
Comecei por contar como a saída de Troia tinha corrido bem e
como tínhamos planeado parar em Erétria, o que acabou por não
acontecer.
- Então, depois de passado um mês no mar tranquilo, quando
seguíamos calmamente o nosso caminho, a corrente puxou-nos para
este e fomos parar a um sítio que, mais tarde, viemos a saber ser
Éfeso. – disse eu.
– Depois de percebermos onde estávamos, fomos acolhidos no
palácio daquele reino e daí decidimos ir para Creta. Mas fomos desviados para a Ilha de Circe, onde alguns dos meus homens foram
transformados em porcos. Quando de lá saí, enfrentei um Basílico
marinho que me levaria mais uns quantos homens. Depois disto, fui
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Desafio proposto pela Doutora Tatiana Faia (numa iniciativa da Biblioteca Escolar): inspirados na viagem
de Ulisses, os alunos foram convidados a relatar, na primeira pessoa, o regresso de Troia.
ter a Eólia.
Parei um momento para pensar e olhar em volta. As pessoas
observavam-me atentamente, à espera que contasse o resto. Havia
um silêncio profundo na sala.
- Em Eólia, dirigimo-nos para o palácio onde estava o deus Éolo,
que me daria o saco dos ventos que, mais tarde, se abriria e nos
levaria para Esparta. Aqui, o rei Menelau e a rainha Helena agradeceram-me pela minha prestação e pelos meus feitos em Troia, e
segui caminho com os meus homens. Desta vez, fomos parar a Ogígia. No caminho, perdi mais uns companheiros, sobrando apenas eu
e mais oito marinheiros. Ficaria nesta ilha sete anos, pois Calipso
não queria ficar sozinha e não nos deixava partir. Quando daí saí, a
mando dos deuses, passei pelas Sereias e por vários monstros,
incluindo Cila e Caríbdis.
Parei novamente e, ao olhar em volta, o meu pai, o rei Alcínoo,
sorriu-me em tom de aprovação.
- Foste muito forte, minha filha, estou bastante orgulhoso, mas
conta-nos o resto. – disse ele.
O Guerreiro

- Obrigada, pai. – disse eu bastante satisfeita com o facto de ele
ter dito que estava orgulhoso. A sua aprovação era importante para
mim, pois ele era um bom rei e, um dia, eu teria de o suceder.
Continuei a contar as peripécias que tinha vivido.
- Depois de ultrapassar esses monstros todos, cheguei, já sozinha, a Ítaca, onde o seu rei, Ulisses, e a sua mulher, Penélope, me
receberam. Eu e Ulisses tínhamos combatido juntos e, pelos vistos,
ele tinha chegado a casa primeiro que eu. Ele quis saber no que me
podia ajudar e eu pedi-lhe um barco para voltar para casa. Emprestou-me alguns dos seus marinheiros. Trouxeram-me e foram-se embora, e, agora, eu estou aqui.
A minha família disse que eu tinha sido muito corajosa e muito
forte ao enfrentar tantos obstáculos.
Depois de tudo isto, Alcínoo, o meu pai, afirmou:
- Serás uma excelente rainha!
E abraçou-me.
Margarida Bandeira, 7.º 4.ª
[Supervisão: Dr.ª Maria João Queiroga]

Desembarcou e perguntou a um ateniense o quão longe ficava
Ítaca.

Um guerreiro, vindo da guerra de Troia, cansado de batalhar e

O ateniense, com uma cara sorridente, respondeu-lhe:

com o corpo dorido, tentou embarcar para Pireu, com saudades da

- O suficiente para andares sete dias e sete noites se fores pelo

sua terra natal, Ítaca. Trazia na memória lembranças sangrentas da

caminho mais seguro. Se escolheres o caminho mais perigoso,

guerra. Para se abstrair dessas recordações,

demorarás três dias e duas noites.

olhou para o

Mediterrâneo e pensou na sua família e no merecido descanso que

- Obrigado, vou decidir o que fazer.

teria.

Optou pelo percurso mais seguro e percorreu a Grécia durante

- Estás a olhar para onde? – Perguntou o marinheiro que o viu
sentado na ponta do navio.
- Estou a pensar no que aprendi com a guerra e chego à

sete dias e sete noites.
Mal chegou a Ítaca, foi ter com a sua mulher e com os seus
filhos. Não cabia em si de alegria.

conclusão de que não aprendi nada.
O marinheiro afastou-se, pensativo. O guerreiro acordou e viu um

Miguel Cardoso, 7.º 4.ª

mar azul, extenso e calmo, à sua volta. Estava quase a chegar a

[Supervisão: Dr.ª Maria João Queiroga]

Fonte: Google

Atenas.
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Querido diário
Também confesso que estou a começar a ver beleza nesta espé-

Terça-feira, 27 de abril de 2021

cie de dimensão, ou realidade, ou como quer que estes habitantes

Querido Diário,

lhe chamam. As cores extremamente saturadas começam a soar
Ainda não sei o nome deste sítio, mas estou a começar a acostu-

mais bonitas, e as formas que desorientavam os meus olhos come-

mar-me a ele. Fiquei feliz em descobrir que consigo apanhar rede o

çam a fazer mais sentido. Os habitantes também já me são mais

suficiente para abrir o Instagram no meu telefone, mas lastimavel-

familiares, acho que se voltasse para o mundo normal dos humanos

mente, não o suficiente para fazer uma chamada telefónica. Vi que

de estatura comum, ia ficar confusa, pois já me acostumei a ter de

muitos faziam publicações com fotografias minhas e legendas com

me baixar para tentar comunicar com alguém. Curiosidade interes-

frases de desespero, a dizer que procuram por mim há já três dias.

sante, mas talvez desnecessária: por acaso, eles também associam

Não tenho rede suficiente para fazer um comentário ou dar um gos-

o sim a um movimento cima-baixo da cabeça, e o não a um movi-

to, apenas ver, sou uma mera espectadora.

mento esquerda-direita. Isto tem sido bastante útil.
Não sei quando voltarei a escrever,

Pelo lado positivo, os habitantes aqui são pacíficos. Aprendi que
“Ri-mi” é uma saudação, e “Chimi” uma despedida. Eles não enten-

Maria

dem inglês, nem francês, nem português, nem espanhol, nem o meu
“semi-italiano, que consiste em acrescentar “ini” no fim das palavras.

Maria Santana, 8.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Inês Veríssimo]

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2121

resultará um antídoto capaz de quebrar a maldição das bruxas (o
fogo do Inferno). Assim poderemos ir para Saturno e juntarmo-nos
aos meus tios, que já lá estão há algum tempo, ainda antes desta

Querido Diário,

maldição ter atingido a Terra. Os meus pais também querem colocarHoje as coisas não foram muito boas. Os piratas chegaram à

nos em segurança, mas para isso têm de quebrar esta maldição.

costa, as bruxas largaram a escuridão e, como se já não bastasse

Depois de a quebrarem, teremos apenas dez minutos para chegar-

isto tudo, começou a chover. Contudo, não é uma chuva qualquer, é

mos à estação espacial onde está o foguetão que nos levará a Satur-

uma chuva de espadas.

no.

Por estes dias, quem sair de casa morre em menos de cinco
minutos, quer seja atingido por uma espada, quer seja queimado no
fogo do Inferno, que é uma maldição lançada pelas bruxas.

Estou a ouvir uma certa agitação na cozinha. Acho que os meus
pais conseguiram. Vou verificar.
Voltarei a dar notícias logo que possa.
Beta

Eu limito-me a ficar em casa, para não ser exposta a nenhum
destes perigos que se encontram lá fora. Os meus pais estão na

Elisabete Dias, 8.º 3.ª

cozinha a cozer patas de galinha que irão juntar a umas ervas e daí

[Supervisão: Dr.ª Inês Veríssimo]

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

início desta guerra, foi embora e nunca mais voltou. Ainda assim,
acredito que ele possa voltar um dia. A minha mãe já está velha e a

Querido Diário,

minha irmã tem de cuidar dela. Eu ajudo-a no que posso, mas ainda
sou muito nova para ter a responsabilidade de tomar conta de al-

Hoje foi um dia assustador, pois houve um massacre lá fora.

guém.

Eu já não sei o que fazer, já não aguento mais estar trancada

Mais um dia se passou e foi mais um dia com a rotina de sem-

dentro de uma cave. Apesar de ter muito boas condições, é cansati-

pre… acordar, tomar o pequeno-almoço, ler para passar o tempo,

vo estar aqui vinte e quatro horas por dia a olhar para as paredes. Já

almoçar, fazer mais qualquer coisa para entreter, lanchar, voltar a

são quase dois anos “presa” num sítio de onde nem sequer dá para

ler, jantar e ir dormir… todos os dias a mesma coisa… Não sei se

ver a luz do sol. Tenho saudades de estar com os meus amigos e de

aguentarei muito mais tempo… Mas amanhã é um novo dia.

conversar com eles. Mas o mundo mudou e, infelizmente, nada é
como era antes. Agora já estou mais habituada, já passei tanto tempo dentro deste “buraco” que tudo me parece normal.
Estou com a minha mãe e com a minha irmã. O meu pai, logo no

Até amanhã!
Laura
Laura Dinis, 8.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Inês Veríssimo]
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Querido diário
12 de agosto de 2014

testo, mesmo em frente à farmácia. Sinceramente, não me apetece
entrar no meio da multidão, mas a minha mãe está à minha espera,

Querido Diário,

logo não tenho outra opção.
Ao passar no meio da multidão, sou atingido por alguns vândalos

Acabo de chegar a uma nova cidade. Consigo observar uma

que, aparentemente, não se encontram de acordo com os manifes-

multidão exaltada à minha frente, a protestar sobre algo a que não

tantes e decidem atingi-los com algumas bombas de fumo. A custo,

consigo perceber o que é.

acabo por conseguir entra na farmácia, compro o que preciso e saio

Ao entrar na minha nova casa, acompanhado com a minha família, encontro-me radiante por ter um novo lugar para descobrir e
animado por ter a oportunidade de conhecer novas pessoas.
Sem perdermos mais tempo, fazemos um pequeno tour pelas
várias divisões e começamos a arrumar a casa. A minha mãe tem a
mania de fazer tudo sozinha e, ao abrir uma caixa, por acidente aca-

rapidamente de volta a casa. A primeira impressão sobre esta cidade
não está a ser a mais positiva…
O resto do dia até correu bem. Agora, encontro-me no meu quarto e preparo-me para ir dormir, depois de um dia exaustivo e com
algumas peripécias inesperadas.
Talvez volte a escrever amanhã.

ba por se cortar. Como não encontramos o estojo de primeiros so-

Diogo

corros, o meu pai dá-me algum dinheiro e eu dirijo-me a farmácia o

Diogo Costa, 8.º 4.ª

mais depressa possível. Ao chegar lá, volto a deparar com o tal pro-

[Supervisão: Dr.ª Inês Veríssimo]

Lisboa, 12 de fevereiro de 2021

também há a história do limite de tempo. Limites de tempo... só servem para causar stresse. Já nem sei o que escrever... Eu acho que a

Meu caro Diário,

professora queria que eu escrevesse sobre o passado. Mas, como
eu prefiro escrever sobre o presente, assim fiz. Porque o passado é

Aqui estou eu, mais uma vez, nesta aula online de Português.

fixo e já aconteceu, mas o presente está sempre a mudar, por isso,

Pediram-me para escrever um texto de diário, e é isso que estou a

prefiro escrever sobre o presente. Ah, meu Deus... O limite de pala-

fazer. Não sei se vou conseguir fazer isto a tempo, mas posso pelo

vras era 140, e eu já estou nas 228 palavras... Não, 231! Tenho de ir,

menos tentar. Por alguma razão, eu acho que um diário em papel é

antes que chegue a 240, até á próxima! (sim, eu atingi as 250 pala-

mais diarioso do que um diário virtual, porque os diários virtuais são

vras, é verdade).

apenas zeros e uns a passar dentro da memória de um disco rígido.

Até à vista, fica bem...

Mas é um diário na mesma, pois um diário é sempre um diário. Inde-

Vicente

pendentemente do nível de diariosidade. Sabes que mais? Nem sei
o que estou a escrever! Está toda a gente a falar enquanto eu estou

Vicente Cabral, 8.º 4.ª

a escrever, o que me está a atazanar a paciência... E além disso,

[Supervisão: Dr.ª Inês Veríssimo]

Cartas a Padre António Vieira
No âmbito do estudo do Sermão de Santo António aos Peixes, os alunos foram convidados a escrever a Vieira.
12 de outubro de 1994
Reverendíssimo Padre António Vieira,
Há séculos estáveis aqui pregando sobre a palavra de Deus, o
Todo Poderoso que me criou e a todos os que me habitam.
Escrevo-vos agora para vos comunicar o que se tem passado
desde que falecestes.
A cada dia que passa, as coisas pioram de forma extraordinária.
A corrupção alastrou por todos os lugares. Hoje quase todos os homens se tornaram corruptos. A ambição, traição, inveja, vaidade e
orgulho, de entre todos os outros vícios, influenciaram a maioria.
Quase todos se deixaram levar pelo mundo do pecado, e ainda existem aqueles que se magoaram com Deus por algum acontecimento
que ocorreu nas suas vidas. São poucos aqueles que ainda seguem
os antigos costumes e se mantém fiéis aos mandamentos.
Os pregadores continuam a dizer uma coisa, mas a fazer outra,
não agem de acordo com aquilo que defendem; continuam vivendo

da aparência! O sal continua não salgando e a sociedade não se
deixa salgar. A Igreja já não goza da força que exercia sobre os seus
súbditos de maneira a conseguir controlar os impulsos.
Desabafo convosco pelo facto de não saber mais a quem recorrer para pedir ajuda. É necessária uma intervenção divina para colocar em ordem todo o caos existente, e sendo o vós o Padre Honesto
e Justo que sempre fostes, penso que poderíeis intervir por nós,
orando e pedindo a Ele por um mundo melhor.
Escrevi para vos pedir que intercedais por nós pois preciso de
continuar utilizando o cosmos para fazer com que alguns escolham o
caminho certo, e vejam que são os caminhos de Deus que os vão
salvar.
Meus cumprimentos,
Planeta Terra.
Karolaine Rodrigues, 11.º LH

[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]
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Cartas a Padre António Vieira
No âmbito do estudo do Sermão de Santo António aos Peixes, os alunos foram convidados a escrever a Vieira.
Caro Padre António Vieira,

do sobre os males que esta conversão fez aos indígenas, não poderia deixar de dizer o quão desapontada fiquei, mas honestamente eu

Escrevo esta carta para si do século XXI. Sou brasileira e estudo
em uma escola em Lisboa.

também não deveria ter esperado muito.
Enfim, não é por isso que lhe escrevo. Voltando ao seu sermão,

Recentemente começamos a estudar o seu texto Sermão de

fiquei surpresa com as comparações feitas. Bastante impressionante

Santo António aos peixes e se me permite dizer, achei um tanto ou

se me permite dizer, não sei se eu teria sido capaz de pensar em

quanto engraçado e admito que o subestimei. Digo, eu não esperava

algo do género e muito menos ter a sua assertividade.

muito de um sermão que se dirigia aos peixes, mas claro que estava
errada e fiquei surpresa ao me aperceber do quão atual as suas

É isto, não sei muito bem o que mais lhe dizer...peço desculpas
pela minha gramática e por qualquer erro cometido.

reflexões quanto aos homens são. Devo dizer também que fiquei
extremamente triste de saber que vossa senhoria, apesar de ser

Atenciosamente,

contra a escravidão e ter defendido os judeus, ainda assim acredita-

Ana Cecília

va que a sua missão no Brasil era converter os indígenas para a fé

Ana Cecília de Sousa, 11.º CT

católica. Desculpe, mas eu mesma, como brasileira e tendo estuda-

[Supervisão: Dr.ª Maria do Rosário Pinto]

Estou farto de estar em casa
Devido a esta pandemia temos estado todos em casa. O nosso

tendo o conforto da nossa casa, acabamos por procrastinar cada vez

dia-a-dia não tem sido o melhor devido ao confinamento e passo a

mais e de cada vez ficamos com menos energia e motivação para

explicar porquê.

realmente trabalhar.

Em primeiro lugar, foi comprovado que estar maioritariamente em
casa, sem socializar e sempre no computador (como muitos têm

Por tais razões eu acredito que estar em casa acaba por não ser
um bom modo de vida.

feito) promove a depressão. Depois, no caso de alunos e qualquer
um que esteja em teletrabalho, acaba por ser complicado fazer o

Ana Rosa Jorge, 7.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

nosso dever, e decerto que é menos motivador. Por último porque,
Estou farta de estar em casa sem puder ir aos restaurantes, a

covid-19, que está a matar tanta gente... Também se pensarmos

lojas e a parques para passear! Nem que tivesse de ir ao dentista, eu

bem, quando chegar a hora que podemos sair de casa para fazer a

já iria ficar feliz por sair!

rotina habitual, teremos de usar uma máscara infernal! Sei que é

A meu ver, estou farta de estar em casa, pois esta acaba por se
tornar numa espécie de “prisão”, mas mais confortável. Além disso,

obrigatório, mas isso não significa que seja confortável! E em casa
não a temos de usar.

quando podíamos sair, podíamos ocupar mais o tempo livre, visto

Concluindo, acho que é chato estar em casa, mas também é

que podíamos fazer ginástica (ou caminhadas, corridas...), mas ago-

importante, sabendo da situação pela qual passamos. Por isso, apro-

ra que estamos retidos em casa.... Sinceramente, ficamos mais se-

veitemos o nosso lar, pois quando voltarmos à vida normal, iremos

dentários e preguiçosos!

desejar voltar para casa!

Mas, por outro lado, considero que seja importante estarmos em

Laura Medeiros, 7.º 3.ª

casa, tendo em conta a situação em que vivemos, os perigos do

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Estar em casa é algo de que eu até gosto, mas também tem desvantagens.
A meu ver, estar em casa é bom, pois podemos ter sossego e
tranquilidade e acompanhar as aulas sem ter de usar máscara. Temos mais tempo com a família, podemos passar mais tempo
com os pets e, claro, levantamo-nos muito mais tarde para ir para as
aulas! Por outro lado, o excesso de ecrãs pode-nos afetar, dandonos dores de cabeça, alguma febre e talvez até enjoos (coisas que
eu digo por experiência própria nestes últimos dias). Os alunos sen-

tem-se muito sobrecarregados com o excesso de trabalhos que nos
são colocados diariamente, assim nós também vamos ganhando o
hábito de sedentarismo (coisa que pode afetar a saúde).
Concluindo, acho que estar em casa é bom, pois estamos com
os nossos, mas também pode vir a fazer mal ao nosso bem-estar,
quer físico, quer mental.
Laura Moreira, 7.º 3.ª

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]
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Estou farto de estar em casa
Devido a esta pandemia somos obrigados a ficar em casa, no entan-

Compreendo a situação, estamos a passar por momentos difíceis,

to, apesar de estar farto compreendo a situação, pois é para o nosso

mas se todos fizerem e respeitarem as ordens que nos são dadas,

bem.

isto será melhor para todos. Sei que é difícil, pois não estamos habi-

Eu estou farto de estar em casa, pois não posso fazer o que fazia

tuados a estar fechados em casa tanto tempo mas temos que ser

antes desta pandemia, como ir para a escola sem a máscara e sem

mais fortes do que o vírus, pois nós somos muitos e ele é só um.

medo de apanhar um vírus grave. Já que não podemos ir para a

E vamos conseguir, vai ficar tudo bem!

escola presencial temos que ter aulas online e é mau, porque a
aprendizagem não é a mesma, sendo mais difícil e existem vários

Diogo de Jesus, 7.º 5.º

problemas eletrónicos. Não podemos estar com os nossos amigos e

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

familiares.

A importância de uma discussão alargada de âmbito nacional sobre o futuro de Portugal
Na minha opinião, seria muito importante haver uma discussão a

(medicina ou engenharia, por exemplo), o que faz com que seja mais

nível nacional sobre o futuro de Portugal. Digo isto porque, a meu

difícil contratar profissionais. Deveríamos, por isso, rever os nossos

ver, o nosso país tem de fazer várias melhorias em diversos setores

incentivos aos recém-qualificados, de forma a mantê-los no país.

e penso que, se realmente queremos funcionar de uma forma mais

Outro assunto preocupante que devia ser mais discutido a nível

organizada e coesa, têm de ser partilhados pontos de vista e experi-

nacional é o envelhecimento. Portugal está neste momento na lista

ências diferentes.

de países mais envelhecidos da União Europeia, fruto da baixa nata-

Na minha ótica, os temas que deveriam de ser considerados

lidade. Como consequência, não só a população estagna, como a

“prioritários”, numa primeira fase (excluindo a pandemia e as desas-

produtividade diminui e a sustentabilidade da segurança social fica

trosas consequências que esta nos trouxe), seriam a “fuga de cére-

em risco. Para evitarmos uma população futura ainda mais idosa,

bros” do nosso país e o envelhecimento do mesmo.

devemos reconsiderar os planos que temos para os jovens que que-

Nos últimos anos, Portugal tem presenciado um significativo
aumento de partidas de jovens altamente qualificados para outros

rem ter filhos, pois os incentivos aos mesmos não são, de momento,
os melhores.

países da União Europeia. A falta de oportunidades dadas aos nos-

Penso que seria muito positivo termos uma conversa de âmbi-

sos jovens, aliada igualmente às fortes diferenças salariais entre

to nacional para bem do futuro do nosso país pois, neste momento,

Portugal e vários outros países, faz com que os jovens se sintam

existem vários problemas que devem ser abordados o mais depres-

“obrigados” a emigrar, em busca de uma vida melhor. Este fenómeno

sa possível.

(mais conhecido por “fuga de cérebros”) traz, naturalmente, conse-

Filipa Amaro, 12.º LH

quências negativas ao nosso país. Ao emigrarem vários jovens quali-

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

ficados, haverá menos pessoas para exercerem certas profissões
Uma discussão é uma análise e troca de ideias sobre um assun-

zação da sociedade, uma vez que, reforçada pelas mídias sociais, a

to com o objetivo de chegar a um consenso, seja através de um

divergência de opiniões gera polêmicas e estas dividem a população

debate em que cada pessoa defenda seus argumentos ou através de

entre os “a favor” e os “contra”. É possível exemplificar essa afirma-

uma votação. A nível nacional, essa discussão possui um papel im-

ção com a situação socio-política dos Estados Unidos, em que a

portante na tomada de decisões futuras, sejam elas de âmbito políti-

sociedade é dividida entre Republicanos e Democratas. Essa bipola-

co, social ou económico.

rização, além de impedir que as pessoas cheguem a um consenso,

As discussões, hoje em dia, são feitas em sua maioria nas redes
sociais, onde a grande parte da população, em Portugal, tem acesso

causa uma grande instabilidade nas relações interpessoais, sejam
elas no trabalho, com a família ou em um grupo de amigos.

e liberdade para expor as suas opiniões sobre determinado tema.

Em suma, é necessário que um país como Portugal possua esse

Muitos políticos utilizam este meio para entender a opinião da maio-

tipo de recurso à opinião pública, para que as decisões sejam toma-

ria para que, futuramente, qualquer que seja a sua decisão, ela será

das a base de um consenso ou com o apoio da população. Mas, vale

bem recebida pela sociedade. Um bom exemplo disso é o recurso ao

a pena lembrar que, saber moderar o debate é um dos melhores

referendo, que é um instrumento por meio do qual os cidadãos são

caminhos para evitar que haja uma divergência entre as pessoas e

chamados a pronunciar-se, por sufrágio direto e secreto, sobre deter-

uma criação de uma sociedade dividida em dois polos antagônicos.

minados assuntos relevantes à nação. Este instrumento foi utilizado,
por exemplo, em fevereiro de 2007 para decidir se o recurso ao abor-

José Guilherme dos Santos, 12.º LH

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

to deveria ou não ser legalizado.
Por outro lado, muitas vezes essas discussões levam à bipolari-

Nota: Texto redigido em Português do Brasil.
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Fatores que condicionam a nossa compreensão do mundo
Na sociedade, todos têm opiniões sobre o mundo em que vive-

começaram a desconfiar e a odiar a população islâmica. Multiplica-

mos, contudo existem condicionantes que criam necessariamente

ram-se informações nas redes sociais, umas verdadeiras, outras

divergências. É também difícil termos uma opinião segura sobre algu-

falsas, levando a que se associasse o islamismo à violência. Ora,

mas questões, porque não existem respostas absolutamente certas ou

uma população inteira não pode pagar por um ato que um grupo

erradas.

radical praticou.

Hoje em dia, somos bombardeados por informações (desde as-

Considero, pois, ser necessário ter conhecimento numa matéria

suntos simples do dia-a-dia aos mais complexos) que condicionam a

para se formar uma opinião justa, se não procurarmos esse conheci-

nossa maneira de ver o mundo que não consegue ser clara e objetiva.

mento, iremos ter uma opinião errada, na medida em que, aquela

Tudo pode começar com um acontecimento que se torna notório e

que nos chega pode ter sido distorcida por alguém que nos quis

que ganha um grande destaque na sociedade. Um bom exemplo disto

influenciar. Muitas das vezes isso é feito conscientemente e para

foi o ataque feito em Paris, a 13 de novembro de 2015, por um grupo

benefício próprio.

islâmico e que provocou a perda de várias vidas humanas. Na se-

Diogo Magalhães, 12.º LH

quência deste acontecimento, milhares de pessoas em todo o mundo

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Desde o surgimento da espécie humana que se tenta compreen-

redes sociais, entre outros, influencia o nosso conhecimento, dado

der o mundo e tudo o que nele está inserido. O conhecimento é o

que pode ser falso ou simplesmente incoerente logo, apesar de ter-

grande aliado destas tentativas mas, como sabemos, existe sempre

mos conhecimento, este conhecimento não é confiável.

algo ou alguém cujas opiniões divergem das aceites pela maioria.

Para terminar, podemos ainda observar os fatores que influenci-

Nestes momentos encontramo-nos perante um obstáculo à compreen-

am cada um individualmente como, por exemplo, a educação que

são do mundo. Ora, isto leva-nos a uma questão - Que fatores estão

recebemos, a religião, o grupo de amigos e a sociedade em que

por trás das opiniões divergentes? - Existem variadas formas de res-

vivemos.

ponder a esta questão.

dem auxiliar, mas também condicionar a nossa compreensão do

Para começar podemos analisar a falta de conhecimento que é,

Todos

estes

incrementam

conhecimentos

que

po-

mundo.

sem dúvida, o fator que mais condiciona a visão do mundo, uma vez

Em suma, qualquer fator que proporcione conhecimento é uma

que o conhecimento é, como já foi referido, o caminho mais eficaz

condicionante à compreensão do mundo, pois a sua veracidade não

e plausível para o compreendermos.

é, na maioria dos casos, cem por cento fiável.

Em seguida, é possível, atentando a aspetos mais subjetivos,

Miriam Lourenço, 12.º LH

responder à questão. Por exemplo, o conteúdo que se consome, em

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

A invenção que mais impacto teve na história da humanidade até 1945
Uma das invenções que mais contribuiu para uma sociedade de
informação e de comunicação foi a fotografia. Antes, todos os momentos na vida de um indivíduo eram somente memórias. Com o aparecimento e eventual normalização da fotografia esses momentos passaram a ser mais do que memórias, agora eram objetos físicos palpáveis.
A invenção da câmara vem, desde há vários séculos, sendo refinada ao longo dos tempos. A primeira câmara fotográfica que mais remete para as modernas é de 1888. A primeira máquina fotográfica
a rolo, a famosa Kodak, surgiu logo a seguir mas só em 1900 é que a
chamada Brownie foi produzida em massa e normalizada para o resto

do mundo. Desde então as máquinas fotográficas têm vindo a evoluir
e a melhorar para aquilo que vemos hoje em dia nos nossos telemóveis.
A fotografia é uma das invenções mais importantes e com mais
impacto da nossa história, porque nos dá a chance de guardar e
partilhar momentos, lugares e experiências com os outros numa
forma não antes possível.
Atualmente as fotografias são parte do nosso quotidiano, vivem
connosco, são utilizadas em vários e diferentes setores como, por
exemplo, na inteligência artificial ou na biologia.

Há muitas maneiras de determinar a importância de uma invenção.
Pode-se levar em conta quantas vidas salvou, quanta prosperidade
trouxe para o mundo e quanto o seu papel é ainda primordial
na atualidade. O desenvolvimento da medicina é um ótimo exemplo.
É correto afirmar que, ao observar a história da
humanidade, a medicina sempre foi e sempre será o fator principal da
prosperidade da vida humana. A descoberta da penicilina, descoberta
essa feita por Alexander Fleming foi, sem dúvida, um grande avanço
para a medicina em todo o mundo. Foi a partir da descoberta desse
antibiótico que várias doenças, que antes matavam milhares
de pessoas, puderam ser curadas e hoje são tratadas com relativa
facilidade.
Além disso, a penicilina revolucionou a medicina nos anos 40 no
que diz respeito ao tratamento efetivo e disponível a todos. Sendo

acessível, esse medicamento mudou, mesmo que não
completamente, o percurso da humanidade, sendo um dos maiores
exemplos de que o homem é capaz de superar qualquer
dificuldade com suas criações e trabalho árduo.
Para concluir, esse medicamento que deu início à “era dos
antibióticos", é apenas uma das várias invenções que mudaram o
percurso da humanidade e é exatamente por isso que é tão
importante. Confirma perfeitamente o fato de que estamos sempre a
evoluir e a atingir novas formas de provar a nossa capacidade.

Filipe Ribeiro, 12.º LH

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

José Guilherme dos Santos, 12.º LH

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Nota: Texto redigido em Português do Brasil.
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Apreciação crítica de um filme
A indústria de cinema em Portugal teve início em 1918, após a

com uma filmagem em estilo preto e branco, a cidade cinza e degra-

reestruturação da produtora Invicta Film, que reativou o segundo Ciclo

dante que é Lisboa. O autor consegue mostrar, em tons cinzentos, a

do Porto. Durante os anos vinte, a produção cinematográfica portu-

negritude, a solidão, a angústia, as satisfações, as reflexões e preo-

guesa dedica-se principalmente à transposição dos clássicos literários

cupações da personagem e fazer disso a principal chave para deixar

portugueses para a tela. Cento e dois anos depois, viajamos mais

o público cada vez mais interessado com o desenrolar da narrativa.

profundamente neste mundo com a obra "O ano da morte de Ricardo
Reis”, produzido por João Botelho.

Esta obra certamente possui seus defeitos, seja na ligação entre
as cenas ou em alguns erros de narrativa, mas nada que prejudique

A história gira em torno do heterônimo Ricardo Reis, de Fernando
Pessoa que, após ter ido morar no Brasil por dezasseis anos, volta

a apreciação do telespectador. Sendo um filme adaptado de um livro,
Botelho consegue ser fiel ao mesmo.

para sua terra natal, chuvosa e triste. Instalado no hotel Bragança, o

Em suma, "O ano da morte de Ricardo Reis", mesmo com os

personagem assiste à atual situação que é dominada pelos ideais

seus defeitos, faz jus ao cinema português, dando maior valor à arte

nazis de Hitler e, em Portugal, pelo autoritarismo salazarista do Estado

do que ao lucro que será gerado. É definitivamente uma real obra de

Novo. Já no início, depois de uma visita à sepultura de Fernando Pes-

arte portuguesa, pois nela conseguimos ver a junção de dois grandes

soa, o fantasma do poeta faz uma série de aparições no quarto de

polos, o cinema e a poesia.

Reis onde, durante meses, ambos têm conversas refletivas e interes-

José Guilherme dos Santos, 12.º LH

santes sobre a vida, o amor, o país e o futuro.

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

No filme, João Botelho consegue representar quase perfeitamente,

Nota: Texto redigido em Português do Brasil.

“O ano da morte de Ricardo Reis” é uma adaptação cinemática do

Fernando Pessoa, o relacionamento com uma empregada que co-

livro de José Saramago, realizada por João Botelho.

nhecera no Hotel Bragança chamada Lídia e até uma convocató-

Este romance foi inspirado em Fernando Pessoa, que deu vida a

ria para este comparecer à polícia do estado. O filme termina com

vários heterónimos, incluindo Ricardo Reis, sendo este a personagem

Fernando Pessoa a partir para o mundo dos mortos e, aliando-se a

principal deste romance escrito por José Saramago.

este, Ricardo Reis que diz que irá partir também com ele.

Esta adaptação cinemática começa por relatar o regresso de Ri-

A meu ver o filme foi bem realizado, tem ótimos atores e figuran-

cardo Reis a Lisboa, após dezasseis anos no Brasil. Ricardo Reis

tes, porém existem aspetos que penso que não foram bem trabalha-

chega a Lisboa, em dezembro de 1935, um mês depois de Fernando

dos, como o facto da compreensão do filme ser afetada pelo

Pessoa morrer. Instala-se no Hotel Bragança, um dia decide conhecer

sons demasiado altos em certas alturas e, o mais importante para

a sepultura de Fernando Pessoa e, dias mais tarde, é surpreendido

mim, o facto da personagem que retrata Fernando Pessoa não se

com a visita do poeta no seu quarto. Após este encontro, várias coisas

parecer com o poeta.

acontecem na vida de Ricardo Reis, como conversas noturnas com

Vinay Meggi, 12.º LH
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Leitura de imagem
A Fuga

futuro. Este local pode ser a nossa própria cabeça que, devido a

Neste cartoon, da
autoria de Agim Sulaj, podemos ver uma
rede
Cartoon de Agim Sulaj

metálica.

Por

detrás desta rede, e
a

emergir

de

um

lugar escuro, vemos uma mão a segurar um lápis. Esta mão, após ter
desenhado quatro pegadas, está a desenhar uma quinta pegada.
Todas estas pegadas estão orientadas na direção contrária à da rede.
Para mim, este cartoon representa a fuga de algo que nos condiciona e nos deixa num lugar sombrio, sem muitas esperanças de sairmos dele. A meu ver, a grade de metal representa uma barreira
(ultrapassável) que divide o lugar que nos atormenta de um local onde
somos livres de sermos quem queremos e de construirmos o nosso

doenças como a depressão ou a ansiedade, não nos deixa ver a vida
de uma maneira positiva. A mão que emerge do lugar obscuro representa, na minha ótica, alguém que, a pouco e pouco, está a conseguir fugir e libertar-se do que a impede de seguir uma vida melhor e
de ser verdadeiramente livre, sem ter qualquer tipo de “limites” que
definam a sua liberdade de ser e viver. Finalmente, as pegadas desenhadas simbolizam, na minha opinião, a evasão do mal e a busca
de um destino mais “iluminado”, sem obstáculos impostos à construção de um futuro melhor.
Este cartoon representa bem aquilo que é a busca da libertação
de um bloqueio (podendo este bloqueio ser uma doença mental,
como a depressão, por exemplo) que nos impossibilita de termos
uma vida melhor.
Filipa Amaro, 12.º LH
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]
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Cartoon de Luís Afonso
Neste cartoon, podemos ver uma figura política a discursar para

Quando o país está em sérias dificuldades, as capas dos jornais

o povo, dizendo que o país passa por várias dificuldades financeiras.

preocupam-se mais em saber quem ganhará o campeonato ou quem

No fim, o político dá a palavra ao povo português, que começa a can-

será o próximo concorrente a ser eliminado, ao invés de se focarem

tar uma música de apoio ao Sport Lisboa e Benfica.

em sensibilizar todas as pessoas para o que está a acontecer na

No cartoon, o que o autor pretende fazer é criticar a falta de serie-

política e na economia nacionais. É também este tipo de jornais que,

dade e a superficialidade do povo português. Pelo que vejo, mesmo

normalmente e infelizmente, os portugueses mais compram no dia-a-

quando o país passa por tempos difíceis, a maior parte das pessoas

dia.

importa-se apenas com questões tão banais como o futebol ou progra-

A meu ver, neste cartoon o autor explicita as verdadeiras vonta-

mas televisivos como o “Big Brother” ou a “A Casa dos Segredos”.

des do povo português e a sua falta de vontade em saber mais sobre

São vários os programas futebolísticos, por exemplo, que têm mais

assuntos importantes acerca da atualidade do país.

audiências que programas políticos ou educativos, o que revela as

Filipa Amaro, 12.º LH
[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

prioridades do povo português.
O cartoon descreve uma situação que se assemelha à que vivemos nestes dias, em que o país atravessa dificuldades, porém o povo
adota uma posição ignorante face a essa situação, dando valor a outros temas com menos importância. No caso deste cartoon, é exposta
uma situação de défice do país e, quando é dada a palavra aos portugueses, estes respondem com um cântico relacionado com o futebol.
Esta imagem descreve a realidade do país em que vivemos, em

rios. O exemplo do futebol é perfeito, pois é a este desporto que o
povo dá uma extrema importância e não devia.
Isto é facilmente comprovado pelos meios de comunicação social
que não passam um dia sem falar de futebol.
Perante isto, concluímos que o povo português em vez de enfrentar as dificuldades reais do país, distrai-se com o que não é essencial.

que o povo português, quando chamado a dar a palavra, mantém uma

Vinay Meggi, 12.º LH

postura de pouca ação e autonomia e foca-se em temas desnecessá-

[Supervisão: Dr.ª Manuela Nunes]

Cartoon de Luís Afonso

Cartoon de Luís Afonso
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Princípios de cooperação
O princípio de cooperação é um princípio formulado pelo filósofo

relevantes. Assim, as suas interações devem versar sobre os mes-

da linguagem britânico Herbert Paul Grice, que se baseia em quatro

mos tópicos e as mudanças de assunto devem ser reconhecidas e

máximas a que os interlocutores numa conversação devem obedecer,

aceites por todos. Por exemplo, se o João perguntar à Paula se o

para que a comunicação entre si seja eficaz, e que teve um grande

teste de Biologia é na quarta-feira e ela lhe disser que o teste vai ter

impacto nos estudos da Pragmática, da análise de discurso e da lin-

a duração de cinquenta minutos, a Paula está a violar a máxima de

guística textual, nas últimas décadas.

relação, já que não respondeu à pergunta do João e lhe deu informa-

A máxima de quantidade consiste na ideia de que o discurso deve

ção que não lhe tinha sido pedida.

sempre conter a informação estritamente necessária para que a inte-

Por fim, segundo a máxima de modo ou de modalidade, o discur-

ração e a compreensão ocorram com eficácia. Por exemplo, se a Sofia

so deve ser claro, conciso, preciso e ordenado. Assim, a ambiguida-

perguntar à Diana que livro ela está a ler e ela disser apenas que é um

de, a não interpretação correta do assunto em discussão, a não bre-

livro de José Saramago e que o acha espetacular, está a violar a má-

vidade e a narração dos eventos fora da sequência real dos factos

xima da quantidade, pois não identificou a obra de modo preciso e

extrapolam esta máxima. Por exemplo, se o Lucas perguntar ao Má-

acrescentou informação que não havia sido solicitada.

rio quais são os planos dele para o dia seguinte e o Mário disser que,

A máxima de qualidade diz respeito à veracidade das informações

à tarde, vai ao ginásio, que, depois, vai jantar fora e, só no fim, disser

dadas pelos interlocutores numa conversação, na medida em não se

que às nove e meia da manhã tem uma consulta no oftalmologista,

deve afirmar aquilo que se crê ser falso, nem o que carece de provas.

está a violar a máxima da modalidade.

Basta ver que, se, por exemplo, o Rui disser à Ema que foi a Sónia

Em suma, todos os atos comunicativos devem ser regulados pelo

quem lhe mexeu no cacifo e justificar a sua acusação com facto de a

princípio da cooperação e respeitar as quatro máximas que o com-

Sónia ser cleptomaníaca, está a violar a máxima da qualidade, porque

põem de modo a assegurar a eficácia e a qualidade da comunicação

não está certo quanto à veracidade da sua afirmação.

e promovendo-se, deste modo, a boa-formação conversacional.

A máxima de relação baseia-se na ideia de que as informações

Joana Lopes Saraiva, 12.º CT

dadas pelos interlocutores numa conversação devem ser pertinentes e

[Supervisão: Dr. Nuno Soares]

“Take 5, ação!” É a minha quinta tentativa de escrever esta crónica

Por outro lado, ele consegue respeitar um princípio, o de quanti-

sobre o assunto lançado, “Princípios de cooperação”. Se não for des-

dade. Ele de facto tem a capacidade de conseguir explicar tudo ao

ta, eu desisto da crónica e escrevo a seca do texto expositivo.

pormenor. Logo, falha dois princípios e cumpre um.

Bem, como posso contar uma história, totalmente realista, explicando os princípios da cooperação?

Esta história toda é para dizer que o filósofo que criou estes princípios/máximas, para além de um pouco maluco, criou não três, mas

O meu amigo tem um problema grave, já lhe recomendei médicos

quatro máximas. Falta, ora pois, a cooperação de um discurso verda-

especialistas para o tratamento e, ao que parece, ainda não foi ao

deiro. O que aqui não se comprova nem aplica nesta mesma crónica.

médico. Fala pelos cotovelos. Fala tanto que chega a confundir as

Toda a história do meu amigo que fala demais e que, ao beber água

pessoas. É o equivalente a querer beber um copo de água, mas, para

se engasga por não deixar de falar, é… e preparem-se para a reali-

encher o copo com o líquido pretendido, abre a torneira, pega num

dade… mentira.

copo, parte o copo, vai a uma loja comprar um Compal e um quilo de

Peço desculpa, caro leitor, por ter que vos fazer passar por esta

batatas, chega a casa, pega no outro copo e só aí é que consegue

realidade e terem sido enganados, de facto não existe nenhum ami-

beber água.

go que fale pelos cotovelos, isso seria, aliás, literalmente, bastante

O discurso dele não é cooperativo, não é claro nem breve. Por

estranho, não acham?

vezes, o que ele diz não é de interesse e isso chateia-me.

João Mendes, 12.º CT
[Supervisão: Dr. Nuno Soares]

Herbert Paul Grice foi um filósofo inglês do século XX que, segun-

se de grande importância ao guiar as interações conversacionais e

do me parece, tinha, tal como todos os filósofos daquela e das outras

escritas. Baseia-se em quatro máximas: máxima de quantidade,

épocas, muito tempo livre. Como forma de o passar, dedicou-se a

máxima de qualidade, máxima de relação e máxima de modo (ou de

pensar na linguagem e nas ideias que estão na base de qualquer

modalidade).

comunicação minimamente proveitosa – quer seja um diálogo, uma

A primeira, a máxima de quantidade, tal como o nome indica, diz

apresentação, um texto para entregar ao(à) professor(a) de português,

respeito à quantidade de informação contida no discurso produzido.

etc. Foi assim que formulou o que designou por «princípio de coopera-

Tanto o excesso como a falta de informação violam a cooperação.

ção».

Como tal, deve ser comunicado tudo aquilo que é necessário, mas

(Aqui está um bom exemplo de como o ócio pode ser produtivo…)

não mais do que isso. É particularmente importante seguir esta máxi-

Apesar de parecer, para qualquer locutor que não comunique

ma sempre que se explica algo a alguém. Se, por exemplo, um turis-

como um homem das cavernas, bastante óbvio, este princípio revela-

ta nos vier pedir indicações, não nos podemos esquecer de mencio-
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Princípios de cooperação
nar os pontos de referência mais importantes nem de, eventualmente,

mas partes em que recordou a história do clube e sei que terminou o

descrever algumas zonas, para que o pobre coitado não se perca; se

monólogo a falar das filhas.

divagarmos muito na instrução ou apresentarmos uma série de cami-

A última máxima, a de modo, realça a importância da clareza, da

nhos alternativos, corremos o risco de ainda o baralhar mais, o que o

brevidade e da ordenação do discurso. Evidentemente, não é o que

fará recorrer a outra pessoa ou até mesmo desistir da visita pretendi-

se verifica na maior parte das mensagens que os políticos transmi-

da.

tem, nas quais se parece valorizar a dubiez da informação a passar,
A segunda máxima, a de qualidade, concerne à veracidade da

recorrendo a perífrases excessivas para dificultar ainda mais a inter-

informação. Naturalmente, não devemos afirmar como verdadeiro o

pretação feita pelos recetores – sobretudo, os menos instruídos;

que julgamos ser falso nem o que não podemos comprovar, a menos

nestes casos, o discurso é muito pouco conclusivo. António Costa,

que não queiramos cooperar com o(s) nosso(s) interlocutor(es). É o

Primeiro-Ministro de Portugal, exemplificou na perfeição o incumpri-

incumprimento desta máxima que leva a que muitos casamentos ter-

mento desta máxima, quando disse, «com toda a clareza», que «O

minem antes que a morte separe os cônjuges. Podemos encontrar

encerramento das escolas não se deve ao facto de as escolas serem

vários exemplos de declarações que fazem um ao outro mas que ou

um local de contaminação. Mas, pelo contrário, […] devem-se ao

carecem de veridicidade ou não podem ser devidamente comprova-

facto de as escolas ser um local de contacto, ser um local que favo-

das; o mais óbvio talvez seja o tão comum e sentencioso «Amar-te-ei

rece, naturalmente, a contaminação». Deixo qualquer comentário

para sempre!», acompanhado por uma caixa de chocolates e um

adicional ao critério do leitor.

buquê de rosas vermelhas no Dia de São Valentim – e os presentes
são aceites como provas da veracidade da afirmação!?
A máxima de relação, a terceira, prende-se com a pertinência e

Já compreendemos que tudo aquilo que comunicamos só é realmente útil se, ao fazê-lo, cumprirmos, mesmo que não nos apercebamos, com todas estas máximas. Caso contrário, não cooperamos/

relevância do discurso. Garante o interesse daquilo que é dito e chega

colaboramos – ou seja, não agimos «com outrem para a obtenção de

a ter uma grande influência na atenção que o recetor presta à informa-

determinado resultado».

ção transmitida. Gostava de saber se aquelas pessoas que têm o

Enfim, agora que terminei este texto, vou ser se arranjo algum

hábito de explicar como funcionam os relógios quando simplesmente

tempo livre. Pode ser que tenha sorte e me lembre de algo tão evi-

lhes perguntaram as horas se apercebem de que, a dada altura, já

dente e banal que escape à atenção de todas as pessoas ocupa-

não estão a ser ouvidas. Ainda no outro dia perguntei ao meu vizinho

das…
Nuno Jorge, 12.º CT

se tinha visto o jogo do Benfica; má ideia: só consegui apanhar algu-

[Supervisão: Dr. Nuno Soares]

Bonjour! Je m ’appelle Mari a Joana, j ’ai 12 ans et je suis portugaise. Je suis née le 8 janvier 2009.
J'aim e les m athém atiques, c ’est m a m atière préférée.
Ma famille est très grande: il y a m a m ère, m on beau -père, m a grand-m ère, m a tante, m on grand -père, m on
oncle et moi.
Ma mère s'appelle Patrícia, elle a 31 ans et elle est secrétaire. Elle est grande et mince. Elle a les yeux
m arron et les cheveux châtains avec des reflets blonds. Nous aim ons jouer ensem ble.
Maria Joana Costa Diogo, 7.º 1.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour, je m'appelle Margarida Moreira, j'ai 12 ans, je suis née le 1 er octobre 2008 et je suis portugaise.
Je vais au collège Gil Vicente. La m atière que j'aim e le plus à l'école est l'éducation physique et sportive.
Les m em bres de m a fam ille sont m a m ère, m on père, m a sœur et m oi. Je vais vous présenter m a mère. Ma
m ère s'appelle Catarina P ires, elle a 41 ans et elle est née le 7 décem bre. Ma m ère est très gentille et am usante.
Margarida Moreira,7.º 1.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]
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Bonjour! Je m ´appelle Raquel Duarte, j´ai 12 ans, je suis née le 18 septem bre 2008 et je suis portugaise.
Je vais au collège Gil Vicente, m es m atières préférées sont l´anglais et le français. Je n ’aim e pas les
m aths.
Dans m a fam ille, il y a beaucoup de gens, surtout des cousins. Tous sont cousins les uns des autres, je
trouve ça très drôle. J´aime ma cousine, elle s´appelle Matilde, elle a 13 ans, elle est jolie, mince, grande et
c ´es t m on am i e! J ´aim e m a f am i l l e.
Raquel Duarte,7.º 1.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour ! Je m'appelle Margarida, j'ai 12 ans, je suis portugaise et je suis née le 13 décembre 2008.
À l’école, les m atières que j'aim e le plus sont l ’éducation physique et sportive et les m athém atiques.
Ma famille est très petite. Il y a m on frère, m on père et m a m ère. Le m em bre de m a fam ille que je préfère
c’est mon frère. Il

est grand et m ince, il a les cheveux courts, lisses et châtains. Il a les yeux m arron. Il est

am usant, drôle m ais aussi très ennuyeux, m ais j'aime beaucoup m on frère.
Margarida Marques,7.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour ! Je m ’appelle Ricardo Gonçalves Moreira. J ’ai 13 ans et je suis portugais.
Je vais au collège Gil Vicente. J'aime l'histoire, la physique -chimie et le portugais.
Les m embres de m a fam ille sont m a m ère, m on père, m a grand -m ère, m on grand -père, m a tante et m a cousine. Ma m ère a 48 ans, m on père a 49 ans, m a grand -m ère a 73 ans, m on grand -père a 82 ans, m a tante a 48
ans et ma cousine a 18 ans.
Ricardo Moreira, 7.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour! Je m ’appelle Ujjawal Nepali et j ’ai 13 ans. Je suis né le 23 septem bre 2007.
J’étudie au collège Gil Vicente et m es m atières préférées sont la m usique et l ’éducation physique et sportive.
J’habite avec m a famille. Ma fam ille est grande, elle a cinq m em bres: m on père, m a m ère, m a grande
sœur, ma petite sœur et moi. Ma petite sœur très agaçante. Elle a six ans et elle est née le 8 mars, elle aime
juste jouer et manger.
Ujjawal Nepali, 7.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour ! Je m ’appelle Laura et j ’ai 12 ans. Je suis portugaise et je suis née le 1 er août 2008.
Je vais au collège Gil Vicente. J ’aim e l’histoire parce que c ’est am usant m ais je n’aim e pas les m aths.
Dans m a fam ille, il y a m on père, m a m ère et m oi. J ’aim e bien m a m ère. Elle s ’appelle Joana et elle a 43
ans. Elle est née le 13 août et elle habite à Lisbonne. Physiquement, ma mère est mince. Elle a les cheveux
blonds et elle a les yeux m arron. Psychologiquem ent, elle est sym pathique.
Laura Medeiros, 7.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour! Je m’appelle Mariana Coel ho. Je suis née le 9 février 2008 et je suis portugaise.
Je vais au collège Gil Vicente et m es m atières préférées sont les m athématiques et le français.
Dans m a fam ille, il y a m on père, m a m ère, un chien et un chat. J ’aim e bien m on chat. Mon chat est am us a n t m a i s i l e s t a u s s i t r è s c a l m e . J ’ a i m e m a f a m i l l e!
Mariana Coelho, 7.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]
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Salut! Je m 'appelle N uno Ca rval heir o, j'ai 12 an s et je suis né le 2 septembre 20 08. Ma nation alité e st portugaise.
À l’école, je préfère le portugais parce que c ’est bien, m êm e si je ne suis pas doué pour ça. Je n'aim e pas
l'anglais parce que je trouve ça com pliqué et un peu ennuyeux. J'aim e le français parce que j'ai un professeur
sympa, qui enseigne bien.
Dans m a fam ille, il y a m a sœur. Elle s ’appelle Carolina Carvalhei ro, elle a 20 ans et elle est née le 25
août 2000.
Nuno Carvalheiro, 7.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour! Je m ’appelle Maria, j ’ai 13 ans, je suis portugaise et je suis née le 11 janvier 2008.
Je vais au collège Gil Vicente. J ’aime les mathématiques et l ’anglais.
Je vais vous parler de m es parents et de m a sœur. Ils sont am usants et bons. Ma sœur s ’appelle Catarina
et elle a 3 ans. Elle est am usante m ais elle n ’est pas très calm e.
Maria Fernandes, 7.º 4.ª

[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour! Je m 'appelle Miguel. J ’ai 12 ans et je suis né le 5 décem bre 2008 au Portugal. Je suis portugais.
Je vais au collège Gil Vicente. J'aim e l'éducation physique et sportive, m ais je n'aim e pas le portugais.
J'habite avec m a m ère et m on père. J'aim e beaucoup m es grands -parents. Ma m ère est gentille et am usante, m on père est am usant, travailleur et sportif.
Miguel Cardoso, 7.º 4.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour! Je m ’appelle Salvador Cunha Baleiras, j ’ai 13 ans et je suis né le 22 janvier 2008 à Lisbonne. Je
suis portugais.
Je suis en classe de 5ème année au collège Gil Vicente.
J e v i s d a n s l e q u a r t i e r d e M a r v i l a , à L i s b o n n e , a v e c m e s p a r e n t s V a n d a e t B r u n o , m a s œ u r M a t i l d e e t m es
deux bulldogs français, Cookie et Mia. Mon père s ’appelle Bruno Baleiras, il a 42 ans, il travaille dans la construction. Avec lui, j’ai appris à dessiner, il est très créatif.
Salvador Cunha Baleiras, 7.º 4.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Bonjour !
Je m’appelle Artur. J’ai douze ans, ma date de naissance est le 17 février 2009.
Dans mon école, les matières que j’aime le plus sont l’éducation physique, le portugais et le français, mais je n’aime pas les mathématiques.
Dans ma famille, il y a mon frère et mes parents, mon père et ma mère. J’adore mon frère, parce qu’il est drôle et très travailleur. Mes parents,
ils sont photographes. J’adore ma famille.
Artur Carvalho, 7.º 5.ª
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]

Bonjour !
Je m’appelle Diogo. J’ai douze ans et je suis né le 26 mars 2008. Je suis portugais et j’habite au Portugal, à Lisbonne.
Je suis en 7ème à l’école Gil Vicente. J’aime l’histoire, parce que c’est intéressant de savoir l’histoire du monde, mais je n’aime pas les arts
plastiques, parce que je n’aime pas dessiner ni faire des travaux manuels.
Dans ma famille, il y a mon père, ma mère, ma sœur, moi et mon chat Kiko.
Je vais parler de mon père, il s’appelle Ricardo. Il aime son travail, parce qu’il aime aider les personnes. Il est très extroverti, bavard, travailleur et intelligent. C’est mon ami et je l’aime beaucoup.
Diogo Jesus, 7.º 5.ª
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]
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Salut !
Je m’appelle Paulo Azenha et je suis portugais. J’ai douze ans, je suis né le 28 juillet 2008. J’habite à Lisbonne, au Portugal.
Je suis en 7ème à l’école Gil Vicente et j’aime bien ma classe. J’aime les sciences, parce que c’est intéressant, mais je n’aime pas la physiquechimie, parce que c’est ennuyeux.
Dans ma famille, il y a ma mère, mon père, mon frère et moi.
Mon père s’appelle Sérgio et il a 56 ans. Il est journaliste. Il est très compétent et professionnel, mais parfois il est stressé.
Paulo Azenha, 7.º 5.ª
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]

Bonjour ! Je m’appelle Válter Felício. Je suis en 7ème à l’école Gil Vicente.
Dans ma famille, il y a ma mère, ma grand-mère et moi.
J’aime bien ma mère, elle s’appelle Cláudia. Elle a 54 ans et elle est avocate. Elle est grande et mince. Elle a les cheveux courts, ondulés et
noirs. Elle a les yeux marron et elle porte des lunettes. Elle est sociable et amusante, mais elle n’est pas très patiente.
À l’école, j’aime les sciences, parce que c’est intéressant. Je n’aime pas les arts plastiques, parce que c’est difficile pour moi.
Válter Felício, 7º 5ª
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]

C’est mardi.
Je me lève à sept heures et demie. Après une douche, je m’habille et je prends le petit déjeuner
à huit heures moins vingt. Je vais à l’école à huit heures.
Je rentre à la maison à une heure et demie. Je déjeune et après je joue à des jeux vidéo. À
quatre heures, je fais mes devoirs.
Je dine avec mon frère à huit heures et quart. Après le diner, je joue sur mon ordinateur. Je me
couche à dix heures et demie.
Paulo Azenha, 7.º 5.ª
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]

Imagem de Asoy ID por Pixabay
C’est samedi.
Je me lève à neuf heures et je prends une douche. Je vais dans ma chambre, je m’habille et je fais mon lit. Je prends le petit déjeuner avec ma
famille, et après, je fais mes devoirs.
À treize heures, je prends le déjeuner en famille et nous regardons un film. À quinze heures, je vais terminer mes devoirs et j’étudie un peu. À
dix-sept heures, je prends le gouter et je vais jouer à des jeux vidéo avec ma sœur.
À vingt heures, je mets la table et nous prenons le diner. Après le diner, je regarde la télé avec ma famille. Je me couche à vingt-trois heures.
Diogo Jesus, 7.º 5.ª
[Supervisão: Dr.ª Inácia Pereira]
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Je vais vous présenter un tableau que j'ai beaucoup aimé lors de la
visite au Musée Salvador Dalí en Floride. C'est une peinture de Salvador
Dalí appelée « La Désintégration de la Persistencia de la Memoria » et
réalisée entre les années 1953-1954. C'est un tableau très beau et très
intéressant. L'artiste utilise des couleurs chaudes et plusieurs form es
géom étriques comm e par exem ple les cercles, les rectangles et autres
formes.
Afonso Augusto, 9.º 1.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

J’ai visité The National Gallery à Londres et le tableau que je vous présente s'appelle « A m o r b e k l a g t s i c h b e i V e n u s » de Lucas Cranach, réalisé en 1525. C'est un
tableau peint à l'huile sur bois. Sur ce tableau, on retrouve l'utilisation d ’élém ents
naturels et d’élém ents mythologiques, plus exactem ent de la m ythologie rom aine.
Comm e on peut observer au deuxi èm e plan, il y a un pomm ier et deux cerfs. Cependant, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est le fait que le petit ange se "plaint" à
Vénus parce que les abeilles l’ont piqué et que Vénus l'écoute. Selon la mythologie
rom aine, Vénus est la déesse de l'am our et c ’est avec am our qu'elle s'occupe ainsi du
petit ange.
Mateus Baldé, 9.º 1.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Je vais vous parler d'un tableau que j'ai beaucoup aimé pendant la visite au Musée D´orsay, « La Nuit étoilée » de

Vincent

Van Gogh. Cette œuvre, est présente comm e collection perm anente
au Musée d’Orsay. Cette une huile sur toile a été com posée en
1888, sur les bords du Rhône à Arles. J'aime beaucoup cette peinture parce qu' elle est magnifique. Est -ce une m aison dans la rivière, un bateau? Ou peut-être est-ce un reflet de la lumière…
C'est beau, on dirait des feux d'artifice dans le ciel.
Yaoxuan Xu, 9.º 1.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Ce tableau s'appelle « Parade auf dem Opernplatz Berlin », peint par
Franz Kruger. En 1824, le tableau a été vendu au grand -duc russe
Nicolas, gendre du roi de Prusse. Peu avant la Première Guerre
Mondiale, il a été rendu à Berlin. Mais ce n'est qu'en 1928 qu'il a été
acquis par la Nationalgal erie. Franz Kruger a utilisé la technique
huile sur toile pour la réalisation du tableau, qui mesure 374 cm de
large x 249 cm de haut. Ce tableau parvient à nous faire émerger
dans le passé et presque à vivre la parade. J'aime cette peinture
parce qu'elle m'en apprend un peu plus sur mes origines.
Árpád Tener, 9.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Mars 2 0 2 1
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Après avoir fait une visite virtuelle au Musée d'Orsay à Paris, en
France, j'ai choisi le tableau "La Chambre à coucher" de Vincent Van
Gogh. La technique utilisée par le peintre pour peindre le tableau a
été l'huile sur toile. Sur ce tableau, je vois un lit, deux chaises, six
tableaux, une table avec ce qui sem ble être de la nourriture. Je vois
aussi une fenêtre à m oitié ouverte, et des servi ettes suspendues.
Cette toile insiste sur la tonalité bleue, le jaune paille et une couleur
plus som bre comm e la couleur du sol. Ce tabl eau représente la
chambre que Vincent Van Gogh a louée dans la maison jaune à Arles,
en France, le pays où il a travaillé la majeure partie de sa vie. J'aime
ce tableau parce qu'il res sem ble presque à une nat ure m orte et parce
qu'il présente des contrastes de couleurs intéressants.
Duarte Rodrigues, 9.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Je vais vous parler d’un tableau fantastique du Musée Alte Nationalgalerie, à Berlin, qui s ’appelle « der einsame baum » de Caspar David Friedich
et qui date de 1822.
Sur cette peinture l’artiste utilise la technique huile sur toile et utilise
des couleurs froides. La peinture représente un paysage montagneux avec
un chêne au centre. Sous le chêne on peut voir une personne et beaucoup
de moutons.
À mon avis, l’œuvre donne une impression de calme et de tranquillité.
C’est une œuvre que j’aime bien.
Victoria Villanova de Azevedo, 9.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

J'ai choisi de visiter le Musée des Arts de São Paulo. L'œuvre que je vais
présenter, s'appelle « Retirantes » et a été peinte par Candido Portinari, en
1944.
C'est une peinture à l'huile sur toile, aux couleurs sombres qui nous
m ontre une fam ille de m igrants nordestins. Ce tableau nous transm et un sentiment de mélancolie. L'œuvre représente la sécheresse du Nord -Est du Brésil
qui a eu lieu entre 1877 et 1879.
J'aime le tableau car, malgré la date de sa réalisation, il représente parfaitem ent la situation de nombreuses fam illes d ’aujourd'hui.
Arthur Santos, 9.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Aujourd’hui je vais vous présenter le tableau qui m ’a le plus fait
rêver pendant la visite au Musée national centre d'art Reina Sofía à
Madrid.
Il s’appelle «La Ventana abierta» de Juan Gris. C’est une huile
sur toile peinte à Bandol -sur-Mer, en France, en 1921.
Elle est com posée par des lignes et des form es géom étriques.
Cette peinture m e donne envi e de dessiner, de chanter et d ’aller
m e baigner. Le détail qui m ’a le plus plu, c ’est le petit nuage qui
entre par la fenêtre. J’arrive presque à sentir le vent sur mon visage.
Eva Marciano, 9.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes]

Je vais vous parler du tableau que j'ai choisi après ma visite au Musée Van Gogh, à
Am sterdam .
J'ai choisi le tableau « Kop van een skelet met brandende sigaret », qui a été peint en
1886 par Vincent Van Gogh à Anvers.
Le tableau a été peint avec la technique huile sur toile et présente une peinture soignée avec des couleurs som bres.
J’aim e beaucoup le tableau parce qu ’il ne ressem ble à rien de ce que j ’ai pu voir auparavant et nous m ontre, aussi, l'anatom ie hum aine.
Guilherme Lopes, 9.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Zelinda Pontes
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I can't remember when we first met because we were both babies,
yet I imagine it was in her home, when our mothers decided to meet
(it’s what I imagine since we have a picture together, as babies in her
house).
She is super friendly and outgoing, and surprisingly she is always
in a good mood. She is super funny. When we're together we either go
to each other's house or to the beach. It’s very fun, also because our
mothers are very good friends.
Ana Rosa Jorge, 7.º 3.ª

When I met her, I was at school and we were both in year five.
We didn´t know each other so I started talking to her and we started
being friends.
She is shy with other people, but to me, she is helpful, kind, generous, funny and talkative. She is also a lot of insecure with some
things so I try to help her and I say that everything is going to be ok.
Together, we talk a lot, we play video games and we laugh about
everything when we are together. I think we were made for each other, because we help each other with everything and I have never had
a friend like her.
Mariana Coelho, 7.º 3.ª

[Supervisão: Dr.ª Isabel Sequeira]

[Supervisão: Dr.ª Isabel Sequeira]

Eating habits and physical activity
I really like roller skating because when I’m roller skating I feel so
much freedom and I forget about my problems, school, parents and
other things.
I have a well-balanced diet, but only because my mother makes
me eat what she cooks, which is pretty annoying. At breakfast, I usually eat strawberries, raspberries, blueberries and cereal or yogurt; at
lunch, I usually eat fish because she makes me eat it. But when I’m

Hi, my name is Íngride and I am thirteen years old. I usually have
a good diet. I eat fruit and vegetables every day and drink plenty of
water. Only at weekends I eat candy .Once a month I eat fast food. I’m
keen on exotic fruits, like pineapple, banana and pitaya /dragon fruit.
Normally, I do exercise twice a week at school and I do water sports
like swimming and surfing with my family.

doing well at school, I can eat junk food, which I love, by the way.

Íngride Spencer, 9.º 2.ª

Mateus Baldé, 9 º 1.ª

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

I usually get 6 hours’ sleep per night on weekdays. At weekends, I sleep 5 or 4 hours but sometimes I stay up all night.
About my eating habits, I never eat vegetables because I don’t enjoy their taste. I love fruit and I eat it every day. I don’t usually eat fast-food
even though I really wish I did. My parents don’t allow me to eat a lot of fast food.
I don’t do sports. I used to do jiu-jitsu but I don’t do it anymore. I walk to school.
Mariana Fernandes, 9.º 3.ª

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Ed poem
Save me from myself
Just don’t let me die
I’ve messed up my health
I’ve messed up my mind
They say I’m skin
Only skin and bone
But what if thin
Is my only home?
I look in the mirror
And see a nightmare
I always try not to cry
But it’s my biggest fear...
My mom bought me a cake
At least that’s what she said
Cause when I looked at it
I only saw a number
And got dragged by despair

Everyone asks: “How did u do it?”
I say: “with a lot of work and diet”
But what they don’t know
Is that my head started a riot
That ended up killing me slow...
It just keeps saying “not enough”
As my standards for myself get higher
I’m drowning in a viscous mud
And I’m afraid I’ll never recover
I always ask Ana
“Why am I torturing?”
And I always get the same answer:
“Because ur not skinny enough”
“Because ur not pretty enough”
“Because ur NOT ENOUGH”
Anorexia is not a joke
And it is not made up
It’s real
And unfortunately it kills.
Mariana Carvalho, 9.º 3.ª
[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]
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Let´s talk about people you admire. Why do you admire them?
Sara Romão: I admire Ester Expósito because she is cheerful, confi-

Duarte Rodrigues: The person I admire is the plastic artist Joana

dent, energetic, but a little bit shy. She is a Spanish actress; she is also

Vasconcelos. She is a Portuguese artist who has a lot of success

generous and she has raised money to charity. I saw a Netflix series

around the world. I admire Joana Vasconcelos because I identify with

called “Elite” and since then I have really admired her.

the art she makes and I really like her work.

I’d to love to meet her one day.
Matilde Silva: I admire my mother, because she is very creative, good
Victoria de Azevedo: I admire Louis Tomlinson. He's a famous singer,

at art, she is organized, never forgets anything, she is very honest,

one of the members of One Direction, a music group very popular

always tells the truth.

some years ago. I admire him because I love his music, and his per-

My mother has taught me how to cook, draw and paint.

sonality. He's a very cheerful person: he always makes people laugh,

I have admired her since I was born!

and tries to make people happy. Sometimes, he cares more about his
friends' happiness than his own. He's also a very creative person, he

Aisha Diallo: I admire my mummy, she is like my best friend. She is

writes his lyrics, and they are really good. My favourite songs are Habit

an independent woman, she never gives up. She is honest, organized

and Miss You. In a few years, he won a lot of awards and nowadays

and very patient. She always smiles.

he's still a famous singer. I found him on internet a year ago, and since

I love her so much.

then he's my favourite singer.
I'd love to meet him

Árpàd Terner: I admire my aunt. She is 50 years old and she works in
the European Parliament, in a department whose goal is to combat

Íngride Matos: The person I admire is Lili Reinhart, an actress,

racism and discrimination. She helps people who are discriminated

.producer and writer.

against and I really admire the work she does.

I admire her, because she is friendly, sociable, a very good actress

When I grow up, I also want to work in the European Parliament, in a

and honest, she always tells the truth.

department to combat organised crime.

A few years ago, she raised money for charity.
I saw a Netflix series named “Riverdale” and since then I have really

*Merriam Webster dictionary defines a hero/heroine as "a person

admired her.

who is admired for great or brave acts or fine qualities".
Alunos da turma 9.º 2.ª
[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Topic:
Subtopic:
disease

distance

longing/missing

Setbacks

Against the times

solitude
hope

struggle
liberation

persistence

These days, mainly because of the disease that is affecting so many people, there are a lot of
negative thoughts running through our minds.
The distance from the ones we love made us miss them and longing for being together again.
We just have to try to make this solitude look easier and show solidarity with the ones who are
suffering more than us, which is an act of hope and persistence, once nobody knows when this
situation is going to end.
Even though happiness is not something we are all able to feel in this difficult moment, we all
struggle for this, so everyone needs to be brave.
The liberation from these dark times won’t happen without courage from all of us.
Igor Batista, 10.º CT
[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

courage

solidarity
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I hope everything is going to be okay. One day, this entire struggle we are going through, will
end.
You have to be strong, and I know you are, since you are still here with us. You are brave, much
more than you think, you are doing great, just keep going.
Probably you are missing your old self, the one who was always happy, smiling and laughing
even at bad jokes. At that time everything made you happy. You feel alone, we all do. Solitude is
filling you, even though no one knows that. You prefer to keep it to yourself… only yourself, because at the end of the day is you, you are by yourself against the world. I know you keep distance
from everyone but that’s ok. I’ve been there, too. Persistence is the key. Keep doing what you
think is correct. Be honest, always do good, show solidarity, be supportive.
You’ll get all the liberation you want when you grow so, please, I beg you, don’t give up. You
have the necessary courage to keep growing; don’t forget to grow your inner self, too.
Your disease is not going to break you.
Nicole Ferreira, 10.º CT
[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

We have to face a lot of setbacks in our life. Sometimes it is diffi-

I miss the time when I was with him, we are so distant right now,

cult to have hope. There are people who don’t show solidarity. Oth-

we don’t even talk anymore. I want him back but I don’t have the

ers live in solitude.

courage to tell him what I feel for him. I know he has already forgot-

It takes courage and persistence to keep fighting. This struggle is

ten me, but I will remain persistent for this to work between us. I have

going to bring us liberation. We have to ignore the distance we still

hope that he will give me a second chance. I live in solitude now that

have to travel and we also have to ignore the longing we have for the

he is no longer on my side.

past, as it is impossible to go back in time.

But I have to struggle against it; the more I miss him the more I

We have to focus on the cure and not the disease.

feel trapped in him and I have to liberate from this psychological
prison.

Pedro Ernesto, 10.º CT

Raquel Teixeira, 10.º LH

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Courage and hope, this is what we need nowadays because
there is distance between us, humans, and it’s hard. We need love,
interaction, going out, living!

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Hope is the only thing that we can have at the moment.
They say we will never be the same, and I agree.
The struggle with the distance, the solitude, missing our friends

The disease has taught us how to be persistent and show solidarity to each other. Many people need a lot of attention and love;
they feel depressive, solitary; it’s hard for them.
We all miss the old life and to overcome this situation, we need to

and family is hard.
We have to stay strong and persistent to fight against this disease.
Keep safe.

continue our struggle for our liberation day after day!
Verónica Almada, 10.º LH

Sónia Silva Santos, 10.º LH

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

June 19, 1348

warm figure. This distance is unbearable. The thought of him never
coming back haunts me day and night, which caused the nightmares

Hello, dear diary. It's been quite a long time since I've written here.
Well, where should I start? So much has happened since the last time I
wrote something here.
Business isn't going well. There are remaining traces of the bad
harvest and the difficult economic situation caused by it. However, I

to become more frequent.
However, Jonet still comes here often to help me deal with the
business and make sure I'm all right. In all honesty, I feel significantly
guilty about seeing the entire struggle she's had to handle because
of me. After all, this wasn't even part of her job.

shall have persistence and courage to keep going, just like Thomas

Elizabeth and Armer rarely come here to check up on me. They

used to say. Honestly, solitude is getting harder and harder to endure.

also miss Thomas immensely. Nevertheless, the two of them never

Every day I can't help but toggle my focus between sewing and looking

fail to bring a smile to my, now, cold features.

at the front door, longing for it to open and reveal Thomas' tall and

Something that never fails to amaze me is how solidarity has
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always been and still is a remarkable aspect of the inhabitants of this

Thomas finally will be back and, maybe all of these intrusive thoughts

small village. Ever since people noticed how hard it's been for Jonet

will disappear as if they weren't ever there. All right, I've written more

and I to keep things going, Neil and Edward, the twins, recurrently

than enough already. Goodbye, dear diary.

come to help. I wish showing my gratitude towards them, the people
who helped me not lose hope, wasn't such an arduous job.
Not long ago, Elizabeth and Armer told me that it seemed like a

P.S: I'll make an effort to write more often in here since apparently, it
does help me organize my thoughts.

disease arose in the country. They said it must not be anything too

Beatrice.

serious. I sure hope it isn't. Still, I can't help but add it to my pile of
worries.

Ana Cecília de Sousa, 11. CT
[Supervisão: Dr.ª Isabel Sequeira]

I keep dreaming about when the liberation day will be, when

Imagine you are volunteering abroad. Write a letter to a friend explaining your work. You
may invite him/her to join you.
Dear friend,
I am volunteering in a Project named Protect the Koalas and its
goal is to save the wild Koalas that are facing the fires in Australia.
In this project, there are fifteen volunteers and me. We work about
6 hours every day, but we have the weekends free. We will be staying
here for more two months. There are some difficulties, like the smoke
of the fire and some other wild animals in the woods, but it is so great
to have the opportunity to save lives.
I am in love with this project because my experience is being really
rewarding. At the same time that I don´t want this project to come to an
end, I really miss home and I hope to be there soon.

Google

I have to go now but I will write to you tomorrow again.
With love,
Cristal Paludo, 10.º CT
[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Hi mate!

Hi Nesha,

I’m sending this letter from India. I´m volunteering in a project called “Trash in River”
and as the name suggests we are cleaning up
the rivers. And you´re probably asking “Why
Google
he went to India to clean up rivers?” And my
answer is that I´m helping people because
they, mainly Hindus, bathe in the river´s water and they even drink
from it. That is unhealthy, even disgusting. The rivers have an important role in Hindu religion and are considered sacred by all Hindus
in the country.
So I´m working between 9 a.m. and 2 p.m. and is being amazing,
because I´m learning to speak Hindi and I´m helping people. We clean
the river catching trash in a boat. There are around 50 people with 5
boats cleaning so I think we may clean kind 25% of all the trash.
I think that the difficulties are being in a sun of 40ºC and the smell is
horrible and also the noise of the cars is so loud.
But on the other side, I´m making a difference to thousands of people
that bathe in the polluted water of the river.
See you in a month,

I received your letter yesterday. I am glad that you are doing well.
At the moment I am working in a volunteer project called One
World. The aim of the project is to teach children English in Tibet. Do
you remember Nicole? She has also joined this project. We are 17
volunteers involved in this project. The project lasts 6 months and we
work about 7 hours a day. At first, I had a lot of problems with the local
language but now I am actually enjoying learning it. I am also getting
really good at teaching.
I am very happy that I have volunteered for this project because I
am learning a lot about culture and the food here is good, too. I love
how children are so interested in learning new things here in Nepal.
The people are also very kind. They are teaching me how to cook the
local meal right now.

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Khushan Maugi, 10.º CT

Kirtika Subedi, 10.º CT
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Imagine you are volunteering abroad. Write a letter to a friend explaining your work. You
may invite him/her to join you.
Dear friend, Todoroki Shoto

Hi Joana!
How are you? I have to tell you some-

How are you? Since a long time we

thing... I am volunteering in a project

haven't written to each other. So today I am
going to write about my volunteer project.

abroad! It is called One World and we are
teaching English to children in Tibet!

Google

Google

The project is called Go Green. We are

I am here with our friend, Kirtika! There are more fifteen people

travelling around the world to protect the environment and keep it

involved. It lasts six months and its working hours are from 9am to

clean. Nowadays there are many people who don’t care about the

4pm.

environment, they cut trees or throw away trash. So, we are putting

I love it! I am gaining a lot of experience in teaching.

trash bins in various places and we are going to plant trees in different

The main difficulty in this project is the local language but I had learned

areas. In this project we are also going to save stray animals. Last

it before coming.

week we saved 3 dogs and a cat. I am happy that I joined this project.

This project allows me to experience a new culture like I had never

It feels so good to help the animals and protect the environment. Next

had before! I am having a great time, and all of the work is really re-

week we are travelling to a different country to help animals and clean

warding.

the environment.
I hope you will be happy reading about this project. I heard that you
are also doing a project; I hope you will also share your experience.

Would you like to join us?

A big hug,

Love,
Nicole Ferreira, 10.º CT

Shristi Subedi,10.º CT

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

Imagine you have the opportunity to interview Greta Thunberg, the young activist.
Interview 1

Interview 2

Raquel: Hello Greta Thunberg! My name is Raquel Teixeira and I’m

Pedro: Welcome Greta, first I just want to say I am very happy you

here to interview you about environmental issues. It’s for my school

are here. So, what have inspired you to do what you do and to be

magazine. So what do you think?

who you are today?

Greta: It will be a pleasure to do that for the students of your school.

Greta: Well, I have always been very interested in the environment. I

Raquel: Thank you, it will be great, but first we would like to know

love watching videos about our planet. One day I watched a video

about your personal life.

about what climate change can do to our world, so I just thought

Greta: Ok, no problem. I’m 18, I’m from Sweden, I live with my mom

“people need to do something about this”. Then I realised no one

and dad and I have a younger sister.

does anything. So I just go for it to save our planet.

Anyways, about the climate change, I hate how many people don’t

Pedro: WOW, you are really a person who can’t sit back and just

care about the world, it’s our home and people just care about their

watch people do their things! And I like it! Do you have other plans in

lives and not the others. If humans didn’t exist, the world would be

your mind?

better because the human race is destroying the planet with their activ-

Greta: Yes, actually I want to keep studying to have more knowledge

ities. It’s just horrible! If we destroy our planet, we won’t be able to

about the environment. When I finish, I want to keep fighting to pro-

survive; it’s just that I have to say.

tect our planet.

Raquel: Ok, thank you, Greta!

Pedro: Thank you Greta for your time and for everything you have

Greta: Bye! Thanks for the opportunity to share my message.

done to make our planet a better place. Good luck!

Google

Raquel Teixeira, 10.º LH

Pedro Correia, 10.º LH

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]
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Schools in over 114 countries around the world, including Escola Gil Vicente, participated in this year’s
World Food Day Poster Contest to spread the World Food Day message.
Although our students were not amongst the finalists, we would like to recognise their efforts and creativity. They have received a certificate of participation to recognise this commitment. Congratulations!

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]
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Schools in over 114 countries around the world, including Escola Gil Vicente, participated in this year’s
World Food Day Poster Contest to spread the World Food Day message.
Although our students were not amongst the finalists, we would like to recognise their efforts and creativity. They have received a certificate of participation to recognise this commitment Congratulations!
World Food Day is celebrated on October 16 every year in more

This day is celebrated to tackle global hunger and strive to eradi-

than 150 countries. It makes that day one of the most celebrated UN

cate hunger across the world. Starvation is a massive problem in

calendar events.

some countries and we need to do more to raise awareness and
th

This year World Food Day marks the 75 Anniversary of the found-

combat this problem.

ing of Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),

“Grow, nourish, sustain. Together.

a specialized agency of the UN that leads international efforts to defeat

Our actions are our future”

hunger. (This year the Nobel Peace Prize for 2020 was awarded to the
World Food Programme (WFP).

http://www.fao.org/world-food-day
Nicole Ferreira, 10.º CT

Why is World Food Day celebrated?

Setbacks in life can defeat or redefine us, and our greatest chal-

[Supervisão: Dr.ª Teresa Neto]

better their lifestyle or get services.

lenges can be our life changing effects. But despite that, no matter

It is hard to get a proper job in my country, which means that it is

what life throws at us, we continue surviving with persistence and cour-

not easy to lead a wealthy life. When they start living abroad, they will

age, not thinking of the obstacles we face.

love it for some months, but after a year or two, they will start facing

There is hope that all our struggles and obstacles will help us move

reality. Loneliness hits them, they start longing for their family or

forward in life. Saying that, many people go abroad, leaving their family

friends and that is when they realise the solidarity between the men

behind just so that they can feed them, help them pay their hospital

who leave their country because they haven´t got any options left.

bills if they catch any disease or even with the purpose of making their
lives better.

Well, it is a fact that they cannot leave the host country any time
they want. But when the right time comes, when they have done

For example, in my country, Nepal, men, mostly, leave their fami-

enough for themselves or their family, when they have fulfilled their

lies, regardless of the distances, to go abroad, which is inevitable be-

duties, liberation comes, liberating them from all the sadness, difficul-

cause not everyone can afford to live a wealthy or normal life in there.

ties or obstacles they have faced until then.

But young people are not aware of the battles they need to face in
a foreign country and think it is a luxury to live abroad. After finishing

In the end, life is always better when you are with the ones you
love.

university, students apply for visas to go to another country to help

Mahema Kattel,11.º TT
[Supervisão: Dr. ª Helena Gomes]

Yesterday was April 25th, one of the most important days of the
year for every Portuguese. This day marks the liberation of our country
from a dictatorial government and celebrates the courage of the people
who fought for it to happen.

could trust each other with their opinions. This distrust then caused a
lot of solitude, because no one could talk with anyone.
People thought that all they could do was rely on hope for better
days, while longing for their freedom. It was thanks to the persistence

Until April 25th 1974 Portugal was under a disease called fascism

of some people who, as I said before, fought for everyone’s freedom,

where poverty and oppression were the most known symptoms. During

that today we can look back with distance from those days and feel

this time, most people had to deal with the struggle of the lack of mon-

solidarity towards our ancestors.

ey, and at the same time, they didn’t have any way of expressing
themselves, since the politics at the time wouldn’t allow it. This created

Ana Francisca Teixeira, 11.º CT
[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

a feeling of distrust among the people once they didn’t know if they
The covid-19 pandemic in Portugal and in the world
The current pandemic, which hit us at the end of December, last
year, has changed the world we knew and we were used to living on a
daily basis. This disease transformed our world into a quarantine
room, isolating every country from the world, turning them into a ghost
country.
All countries must have hope and reliance on their health system
and some of them must depend on the courage and persistence of
their health professionals. Distance and solitude are some of the main

struggle that families have been dealing with for over a year now, and
most of them depend on the solidarity from others. Another main
problem is the longing for the elderly, and everyone else is really
suffering from with the current situation.
The current vaccines can give us the liberation we are waiting for
a long time. As I mentioned before, we live in tough times, and we
need every patience and persistence we need to overcome the lock
down and the distance we have to deal with.
Marco Ferreira, 11.º CT

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]
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During the past year the whole world has changed drastically due

But it wasn’t all bad, especially for all the workers in the health

to a global disease, covid-19. At first people’s lives continued as al-

department that have fought with persistence and courage every day,

ways and the major change was the social distance and the obligation

in order to give us hope and to find a way to cure this disease.

to wear a mask in closed spaces. The situation got real on March 2020

Not only them, but among the world there has been a lot of soli-

when most of the governments put their countries in quarantine, the

darity for all of those who were in a difficult situation, mentally and

only reason for people to go out was to buy groceries or going to work.

financially.

It was a time of solitude for many, and we were all longing for the times
we spent with our friends that we though would never end.

We will be able to come back to normal, hopefully, sooner than
later, and liberation will be at hand.

Globally there was a struggle among a lot of families due to the

Margherita Ortiz, 11.º CT

disease, that not only was killing people daily, but it also took a lot of

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

jobs.
I have been closed at home for a year. My two sons aren’t allowed
to visit me due to travelling restrictions and the distance is heartbreak-

tence grew within me and I became more determined which has
helped me survive the loneliness these last few months.

ing. At first I was alright and the solitude was bearable, I spent my time

Today marks exactly one year I have been on lock down. For

doing puzzles and drawing, avoiding the news about the new disease

some it might not be a lot, however, for a ninety-two year old woman

at all costs. However, a few months in and the longing for friends and

like me, every year is crucial. Either way, I believe that this will all be

family became worst and every day turned into a struggle.

over soon, and we are lowly, but surely, on our way to liberation.

On the 6th month, a little shimmer of hope appeared when a NGO,
Matilde Pina, 11.º CT

out of solidarity, sent two lovely girls to spend time with my old self.

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

They were great and give the courage I needed. From then on, persisIn a workplace there is a kitchen full of every disease you can imagine, and there’s Logan, working, waiting to go home. The distance

believes that one day Logan’s liberation will arise and lead him to a
better place.

between Logan’s dreams and what reality brought him is bigger than

There are people who can help Logan and he is just waiting for

the will to get fired and leave that place, to go back home where he

that moment, the moment of solidarity that will change his life forever.

feels better. It’s not better. The solitude he feels at work is the same,

Logan just wants help, not a huge one but not a useless one as well,

even when he is inside his own four walls. The longing for a better life

just enough help and comprehension from someone to fuse with. The

lies deep in him.

courage is deep in his heart and gives sense to his life before the

There’s a mental struggle in Logan’s mind, to find happiness and

remaining sense disappears.

peace in a place where pain and depression is persistence. But even

Rodrigo Covas, 11º. CT

with all the suffering, a part of Logan’s sanity still has hope on him and

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

Hello,

Life on a Desert Island

caping several times, one of them almost leading to my death: I decided to build a raft made of palm leaves and wood, which surprising-

I am writing from a desert island in the

ly came out very sturdy. Unfortunately, however, I chose the wrong

middle of the ocean whose only habitants are

day to use it and escape, since right when I started paddling to civili-

I, my pet monkey and some other fairly

zation, a massive storm broke out and I was caught in the middle of a

friendly animals. I have lost track of the time I

very agitated ocean. That’s the last thing I remember, so I must have

have been here however, that doesn’t bother

hit my head pretty hard on something and passed out. Happily, for

me. I love not having a sense of time, it gives

me, luck was on my side and I survived, being once again washed up

me peace and relaxation. All the background

on the shore of the same desert island I was trying to run away from.

information my memory allows me to give

After many escapes had gone wrong, I accepted my destiny and

you is that I arrived at this precious island

decided to stop channelling my strength into trying to escape. Once I

when I was about 22 years old. I was having a good time surfing at the

realised that in my mind and figured out that the island wasn’t all bad,

beach when I got a little too far from the shore. Then, before I realised

good things started happening, for instance: I was walking along the

it a giant wave pulled me in to the depths of the ocean. Miraculously, I

heart of the island when I saw a very beautiful grey monkey wonder-

woke up and I found myself alive and well, a little dizzy and I am stuck

ing about. I decided to follow it, hoping to find his food and water

on a desert island but I am alive.

supplies and that’s exactly what happened. He led me straight into a

In the beginning nothing was going well, I could find neither water

giant, but well-hidden, oasis full of fruits and fountains. At first, I was

nor food, and the solitude was driving me crazy. Therefore, I tried es-

straight up stealing from the monkey and once he found out, he
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actually fought against me. However all of that is behind us and we are

Even though, I have absolutely no idea who I am writing this letter

actually very good friends now. He is even helping me build my very

to, I would like anyone to get it, so that someone can hear my story.

own palm tree and rock house. I also tried to teach him how to fish,

So, whoever you are, thank you for reading this, I hope you learned a

however, he seems not to like the taste of roasted fish made over a

little from my experience and please don’t look for me, I am alright.
Have a good day,

fire.
To put it in a nutshell, I am a 20 something year old man living on a

The Man on the Island

desert island with his best friend a monkey, eating the most delicious

Alexandre Cândido e Matilde Pina, 11.º CT

fruits and fish and building his own house all while having the time of
Life on a Desert Island

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

cious, it seems like someone was living here before.
This house, I´m building, is located near a lake where I, with a

Another lonely day, with no one here but me, more loneliness than

filter that I´ve made with leaves, get fresh drinkable water. I´m losing

any man could bear, but here I´m, trying to get more food than those

track of time, but not too long ago, I saw an anchored Cable ship to

tricksters left me, I can only steal bananas from the monkeys living

which I tried to signal my presence with fire, but they just ignored me

here.

and my escape attempt was clearly ruined.

A quest was purposed to me and I completed it, however, I didn´t

If you live in Port Royal, please tell my beloved wife and daughter

tell those bastards that I did it, because they would use the treasure for

that I´m still alive and still trying to hug them again. Oh, I was almost

something terrible that would cost too many lives. They marooned me

forgetting, the sunset is right behind the island, so if you are reading

on this island and since then, I´ve been trying to build a house with

this, please send someone to my rescue.

sticks and logs I´ve found in the ground on this beautiful and mysterious island. Something about the way that the logs are cut is suspi-

David Pereira e Rodrigo Covas, 11.º CT
[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

Life on a Desert Island

After a few days of wandering about on the beach, I found a co-

Hi guys.

coanut tree, and I decided to build my house there, with a roof made

My name is Marco João, and I have been stranded on this seem-

of leaves that had fallen from that tree and the walls made of logs that

ingly deserted island for almost a year now.
My journey started a year ago when I decided to get a second job
to get money for my wedding with my wife, who is probably with another guy because I'm stranded here...*humph*. I got the job as an engineer and chief engineer of a famous cargo ship which paid me very

I had laboriously cut to size. From this, you can already guess what I
lived on coconuts. Luckily for me, the house I was building was near a
waterfall, so I could get fresh water very easily.
Of course, I tried to escape, but the water currents were too
strong for me to put a raft or even a boat on it.

well (£500,000 per trip). On my third trip, and after numerous attempts

That's it, that's my life here, pretty boring actually: I play hide and

by my wife to dissuade me from this trip, I did it anyway. We were in

seek with nobody, I think I've gone mad and this is my last attempt to

the middle of the voyage when a collision with an iceberg caused se-

escape this island.

vere damage to the fuselage of the ship, prompting me, as chief, to
oversee the repairs. Then I fell off the boat as soon as the ship started
the engines, and I was there, feeling very cold, on the ocean, trying
everything to get the attention of the captain of the ship... In vain. Then
I discovered this island, and I swam with all the strength I had and

Please, help me.
Marco João
João Santana e Marco Ferreira, 11.º CT
[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

reached the sand in the middle of the night.
Dear Tiago,
I hope you’re doing fine; I can’t say the
same about me.
Recently my friendship with Ana ended
and, as you can imagine, it made me really
sad. Ending a friendship is always hard,
but I think this is even harder for me because I’ve known Ana since I can remember, we were friends for 17 years.
I’m not very surprised my friendship
with Ana is over. We had been growing
apart this past year, making different friends, getting new hobbies and
experiencing new things without each other. I know friends don’t have

to be always together, but we were almost never apart. She also
started changing and I guess I did as well, which is a normal thing,
however, I think we became incompatible. I wasn’t shocked when we
talked last week and decided it would better to stop being friends.
As I said before, even though I wasn’t surprised, I’m still very sad
because of the end of this friendship. Mostly I feel nostalgic about
how we used to be before, but I know that we weren’t like that anymore and this is for the best.
I hope I didn’t bother you with this e-mail, but I really needed to
share with someone what happened between me and Ana.
Write soon,
Francisca
Ana Francisca Teixeira e Tiago Fusco, 11.º CT
[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]
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Hi Klaus,
I hope you’re doing well. I am writing you because you’re the only person I can trust when it
comes to my personal issues.
I’m having relationship problems with my best
friend. You know Ana, don’t you? I used to talk to
you about her so many times… She has been my
friend since I remember I could talk. The same as
you! Can you imagine how I feel?
We ended our relationship due to our differences. We both changed a lot during this quarantine. When you eventually spend time at home and the only company
you have is yourself, you start discovering a lot more and you get to
know yourself in so many levels. I’m truly happy with the person I became the past few months, even when everything felt like I was supposed to fall apart and never start again, I started falling in love with
myself, knowing what I can do best and knowing what I deserve. I set
new boundaries…Some people would understand, including of course
my friends and the closest ones.
However, she didn’t. For some reason, she couldn’t agree with my
new perspective. Which made me think that maybe, I have been fooled

for so many years. Who could do that? What kind of friend doesn’t
support your decisions (the good ones)? Why couldn’t she be happy
for me? She knew I struggled a lot with self-love and when I finally got
some of it, just a tiny drop, she freaked out. This situation just reminds me of an anchor. I’m trying to get over my past situations and
she is the anchor that is drowning me, preventing me to pursue the
right path, and pushing me to the worse version of myself.
Therefore, I do believe that this is the end of our relationship. I’m
heartbroken, truly… In order to make a final decision, I need your
advice… Am I doing the right thing? Should I be excluding everything
that drains my emotions and energy to this point? Or should I keep
trying to understand why she can’t respect my boundaries and beliefs?
By the way, can we talk about the flight next month? Are you
really coming to Portugal? I can’t wait to see you again. I hope everything is well with you. Let me know if you ever need anything. I’m only
a letter away.
I miss you a lot.
Love

16th September 2020

ties, but I think that she doesn’t really care about our friendship anymore. Camille clearly disappointed me as my best friend, because in
all these years that we have been together I always thought it would
be forever. I have been thinking a lot about all of this in the last days.
So finally, I understood that I don’t really need that type of person
in my life anymore and due to that, our friendship is over.
Can you please tell me what do you think about it?

Hi Amelie,
How are you?
I loved the news that you told me yesterday! However, I only have
bad news for you this week... This semester has been really chaotic. I
am always receiving assignments from my math teacher, so I don’t
have much time to hang out with you or with Camille.
It's been a long time since Camille and I have been together and to
be honest, she has been a little rude to me. I know that this is probably
because of my schedule and the fact that we study in different universi-

Ana Margarida Miranda e Bernardo Santos, 11.º CT

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

With love,

Mariana Sorokhan e Mariana Dias, 11.º CT

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

Hey Loa,
Do you remember when I told you I was moving to an old house with my mom? Well, recently
I’ve been exploiting the house, you know I’m
curious, and I found a door that leads to a hallway
with another door in the end, I tried opening it but
it was locked.
The next day I got all the keys we had and
tried using them one by one, until I finally found
the right one! It was quite different from the others, so I should have noticed.
When I opened the door, I found this really old

but ethereal library, it looked so warm. It had a big window with a view
to the garden.
I cleaned and organized everything there and I would say it’s
already my favourite place in the whole house. I started going there to
read, of course, to study, or to only relax and stay away from other
things.
If you come here one day, I will be more than happy to show you
the place.
Hugs, Ceci

6/5
Dear diary,
I know I don't usually write to you at this time of day,
but I can't get my mind off what I saw a few moments
ago. To sum up I saw Franklyn and Betteredge coming home, but they were very suspicious, so I decided
to follow them. They were talking about a certain nightgown, but right at the most interesting point I lost sight
of him, maybe I'll talk to him tomorrow, now I'm going
to sleep.

most likely suspect, I start thinking so too. As well as talking, Betteredge seems passionate about watching me embroider for hours on
end, I'm not complaining, but I don't understand where his interest
comes from.

7/5
Dear diary,
Strange things happened again today: during the day, the lawyer, Mr.
Bruff, asked me to go to his house. When I arrived, however, there was
Franklin waiting for me with red roses. At first, I wanted to go home
immediately, but Franklin knows that he is my weak spot and started
behaving like he did when we were children and I was madly in love
with him. I couldn't resist and I stayed with him to talk about events of
yesterday. He swore that he hadn't stolen the diamond, but as soon as
I asked him about the nightgown he changed his behaviour immediately.
At that point I left. I don't want to suffer any more because of him. Honestly, diary, I don't know if he really is the thief, or if I just don't want it
to be him.
17/5
Dear Diary,
It's been ten days since I last saw Franklin, I haven't been doing much
lately. Every now and then Betteredge comes to see me and we
spend time together, but every time he talks about how Franklin is the

Ana Cecília de Sousa e Loa Nobre, 11.º CT

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

6/6
Dear diary,
It's been a month since my birthday and there's still no trace of the
diamond, the police is finding more and more clues, but they don't
lead to Franklin, leaving no one really guilty of the theft. Lately Betteredge hasn't been coming to see me either, I don't know where he's
gone, but I miss his presence. I decided to write him a letter a little
while ago, I hope he will answer.
10/6
Dear diary,
I'm writing to you in the morning today, because Betteredge is coming
to see me in the afternoon. I don't know what to expect, but he says
he has good news!
11/6
Dear diary,
Yesterday, as I told you, Betteredge came to see me. In the letter he
didn't specify what good news he would give me, but I couldn't imagine better news, he found the diamond! He claims that Franklin had it
all this time, and when they were drinking together one night, he confessed it all. He told me that Franklin stole the diamond because he
was jealous that his uncle gave it to me and not to him, his son. I
never thought he would do that to his own family, but at least now I
have the diamond back and I can sleep peacefully.
David Florea e Margherita Ortiz, 11.º CT

[Supervisão: Dr. ª Isabel Sequeira]

Fonte: Google
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