
Confluências (2ª Série) 
Nº 54 

Abril/ Junho 2022 

 

 
ESCOLA 

SECUNDÁRIA 
DE 

CAMÕES 

 

Aqui se escreverão novas histórias 
 

Os Lusíadas, C. VII, Est. 55  
 

 



Página 2 

Confluências 

CONCENTRAÇÃO 

Título: Confluências 
 
Iniciativa: Departamento 
de Estudos Portugueses 
Coordenação de edição: 
António Souto e Lurdes 
Fernandes 
Periodicidade: Trimestral 
Impressão: GDCBP 
Tiragem: 250 exemplares 
Depósito Legal: 
323233/11 
Propriedade: Escola Se-
cundária de Camões 
Praça José Fontana 
1050-129 Lisboa 
Telefs. 21 319 03 80 
21 319 03 87/88 
Fax. 21 319 03 81 

��������� �ǣ 

Concentração …………...………..... 
Scriptomanias …………..…….....… 
Um espetáculo  .…..…....……......... 
Scriptomanias ………….……....….. 
Uma visita de estudo …………….. 
Prémios literários ………………… 
Testemunhos ……….....……………. 
Dia da Matemática ……...………… 
O ’nosso’ Museu …………………..... 
Medalhados ………………...…......... 
Em torno dos refugiados …..……. 
Olimpíadas da Filosofia ……….… 
Cidadania e Desenvolvimento…. 
Latim & Grego …………………..…. 
Abril …………………..….…….…..…. 
Uma Escola Aberta …..…...……..... 
Crónica ……………………………….. 
Esboços ………………………………. 
Não há obras que ………………….. 
Breves ………………...........………… 

p. 2 
pp. 2-4 
p. 4 
pp. 5-6 
p. 7 
pp. 8-9 
pp. 10-11 
p. 12 
p. 13 
p. 13 
pp. 14-15 
pp. 16-17 
p. 18 
p. 19 
p. 20 
p. 21 
p. 22 
p. 23 
p. 23 
p. 24 

 

 

O estudo da língua 
 

da teoria à prática 

 

A mobilização por uma Causa, 
por várias Causas, 

pelo futuro da Humanidade! 
 

Dia 23 de março de 2022 
 

À semelhança de outras ocasiões, a 
praça José Fontana foi palco de uma 
concentração de jovens estudantes 

que, pacificamente e em ambiente de 
festa, se fizeram ouvir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Liberal 
 

Como o tempo passa 
entre vozes e sonhos 
que Salvação 
 

nenhum encanto Santo 
em melodias divinas 
degradação apenas 
 

lenta e solidária 
vazia como mistério 
oh Salvação que me enganas 
 

nenhuma clemência 
perante a minha frieza 
solidão apenas 
 

em melodias divinas 
só o desassossego 
a minha imaginação 

 

Márcia Banora, 11º B 

SCRIPTOMANIAS 
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Se Luísa apartar 
 

Se Luísa apartar 
do mundo sua luz, 
tudo a nada se reduz. 
 

Faz do grito, canção 
e da erva jardim 
florindo sem fim, 
p’ra quem a traz no coração. 
Ama sem condição, 
dá sem pedir 
e chora a sorrir. 

 

Luísa dos olhos puros, 
da cor do mar sereno, 

com coração extraterreno 
e com passos inseguros. 
Diz quem a vê 
que é luz na escuridão; 
sem ela, fica a solidão. 
 

E Luísa aparta 
do mundo sua presença… 
assim vai uma criança 
com suas asas voando. 
Quem a ama, chorando, 
seu riso não mais ouviu 
E tudo a nada se reduziu. 

 
 
 

Marina Carreira, 10º LH – ESRaD 

 

Se Helena arredar 
 
Se Helena arredar 
do mar os seus olhos, 
a imensidão se dissecará! 
 

Água vítrea, peixes de todos os la-
dos: 
sabei que deveis a vossa fulgência 
aos olhos de Helena,  
que toda a maré aquieta. 
Faz serenas as águas agitadas 
e, com os seus olhos,  
arremessa todas as correntes marinhas, 
como brincadeiras na puerícia.   

Se isto faz ao imenso oceano, 
que fará ao coração dos homens? 

Prendendo-os com cordéis, 
transforma-os em fantoches, 
manipulando-os tão somente 
com o seu olhar. 
Sem emoção, manuseia cada co-
ração 
sem receio de ver sofrer. 

Fá-los mártires sem oposição. 
Diante dela todos se ajoelham 
derrotados pelo Amor, 
rendidos aos seus olhos. 

 
 

Dévora Cortinhal, 10º LH – ESRaD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O teu corpo 

 
Lá fora a neve dança 
enquanto o teu rosto 
na tua mão descansa. 

 

O teu corpo é agosto 
e dele vem a minha herança. 
 

O teu corpo é sol do meio-dia a arder,  
em teus lábios escarlate  
deixo-me morrer e renascer, 
caio amparada pelo estandarte 
enquanto em ti deixo os meus olhos percorrer. 
 

As futuras gerações nunca hão-de saber,  
o mais frio inverno foi para mim verão 
por o teu corpo ser um sol a arder.  
 

Forte o teu peito ampara a minha mão 
que suavemente ampara o teu coração. 

 
 
 

Nádia Silva, 10º LH – ESRaD 
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Oh pátria pátria 
 
Oh pátria 
tens tantas formas e feitios 
e todos te têm como sua 
e todos parecem tão loucos 
como quem obrigas a dormir na rua 
 

oh pátria 
por ti se contaram tantas histórias 
por ti se criaram tantas memórias 
daqueles que morreram a defender-te 
sem a noção de que tantos outros 
quiseram por ti morrer 
 

oh pátria 
porque te adoram tantos 
quando tantos outros matas 
embora tu não o faças 
quem te ama espantaria um santo 
 

 

oh pátria pátria 
a mim não me enganas tu 
tu a mim não me amas 
o teu amor nunca foi recíproco 
 

só a estupidez humana consegue 
amar de tal forma algo tão cego 
o teu amor     mas qual amor 
 

só quem é vivo ama 
mas há tanta gente que vai para a cama com 
tanto ódio apenas porque te ama com 
tanto medo apenas porque te ama 
 

só a estupidez humana consegue 
amar o vento em vez de quem ama 
 

oh pátria pátria 
 

Rafael Valadares, 11º E 

 

“O Amor é tão simples”, 
originalmente “Present Laugh-
ter”, é uma comédia escrita por 
Noël Coward, em 1939 (com 
estreia em 1942), agora adapta-
da por Ana Sampaio e encenada 

e protagonizada por Diogo Infante, está em exibição no teatro 
da Trindade, em Lisboa.  

Esta peça tem como protagonista Guilhermeௗde Andrade, 
um ator de renome, que vive rodeado de pessoas que o vene-
ram e adoram. Mas, apesar disso, Guilherme sente-se cada 
vez mais vazio, sozinho e desesperado por combater os anos 
que vão passando e deixando marcas. ௗNa semana antes de 
partir na sua digressão por África, Guilherme vê-se obrigado 

a lidar com a secretária, a sua ex-mulher, uma jovem atriz 
cheia de ambições e apaixonada, um aspirante a dramaturgo, 
a mulher do melhor amigo, o seu produtor, o mordomo e a 
governanta, e tudo numa teia de relações complexas e atribu-
ladas, que se vão desenrolando ao longo da peça.  

Adorei esta peça intemporal que retrata o papel da fama e 
do amor, de forma leve e engraçada, mas simultaneamente 
profunda. Um leque de atores surpreendentes, em que se 
destacam Ana Brito e Cunha, Rita Salema e Patrícia Tava-
res, e o notável Diogo Infante num papel extraordinário. Me-
receram uma ovação de pé por parte de uma sala completa-
mente cheia!  

 

Leonor Castelo, 11º C 
 

[Parte da informação disponível na sinopse da peça] 

UM ESPETÁCULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eu invento, reinvento e refaço 
de repente desfaço 

e faço de novo 
 

Eu penso escrevo e rescrevo 
agito a cabeça 

para pensar de novo 

 
 

E vou fazendo  
até fazer como eu quero 

 
Mas como eu nunca faço como quero 

retorno ao mesmo processo 
 

Eu reinvento repenso e refaço 
eu revivo 

 
E revivendo 

vou avançando sem rumo 
em direção a um objetivo desconhecido. 

 
Afonso Beijoca, 12º G 
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Almas gémeas 
 
Lembras-te que achávamos que o mundo era nosso? 
Lembras-te de quando acreditávamos em contos de fadas e 
histórias de encantar? 
E, no instante seguinte, estávamos no telhado da tua casa a 
beber sumo de laranja 
e a contar piadas sem graça, enquanto sonhávamos mais alto 
que as nuvens? 
De quando íamos na carrinha do meu pai para minha casa por-
que tínhamos  
“trabalhos de casa” para fazer, e passávamos a noite toda a ver 
filmes da Barbie? 
Tu és a pessoa que eu menos quero perder, 
e olha que eu já perdi muita gente. 
 

Quando eu chorei de orgulho no teu primeiro concerto, 
quando eu rezei baixinho para que nada mudasse… 
Se pudesse fazer o mundo parar de girar, 
se pudesse ser criança, contigo, para sempre, 

se eu pudesse fazer com que nunca te afastasses de mim, 
não duvides, fá-lo-ia sem pensar duas vezes. 
 

Lembras-te das nossas pulseiras da amizade, 
dos papelinhos que enviávamos nas aulas de matemática, 
das noites de calor, na praia, e dos gelados no verão? 
Tu, a mais pura reminiscência do meu passado, 
tu, que me fazes viajar num piscar de olhos… 
 

Ai! Se eu te pudesse proteger para sempre… 
Ai! Se pudéssemos ficar juntas eternamente… 
Vem, minha querida, vem comigo, 
vem viajar na carrinha do meu pai, para uma praia quente, à 
noite. 
Não temas, enquanto eu estiver aqui, nunca ficarás sozinha. 
Vem contar segredos e ver a Barbie, 
vem cantar canções e gritar no teu telhado, 
vem para mim, sem medo, sem cuidado. 
A ti, sempre deixarei os braços abertos. 
 

Não sei se acredito em almas gémeas, 
mas acredito, sim, que tu és a minha 
irmã de outra mãe, 
a minha melhor amiga. 
 

Gabriela Fonseca, 12ºC 
 

Hipermetropia 
  
Desesperante e dolorosa 
A impotência de amar 
Sem que o saiba a silenciosa 
Que alvo é deste exaltar. 
 

E o desgraçado que sente 
Na ilusão é enterrado 

Não porque a amada mente 
Mas por nada dizer errado. 
 

Se ao menos fosse elevado 
A tal perfeita condição 
Que é a de ser rejeitado 
Travando minha perdição... 

 
Tomás Brogueira, 12º A 

 

Uma pessoa pode-se sentir 
um erro. 
não sei se digo isto com 
convicção 
ou se digo apenas com a 
esperança de que alguém 
me dê uma resposta. 
 

Acordar sem os pássaros 
desejarem o bom dia, 
dormir sem o entusiamo do 
dia seguinte, 
viver a imaginar cada ima-
gem e cada memória como 
se a vivêssemos de fora. 
 

Viver como se apenas as 
observássemos sem que 
ninguém desse por nós. 
Nem aquele a quem cha-
mamos Deus, ou Tempo, ou 
Destino 
saberia que um dia nos 
tinha feito por engano. 
 

Um engano irremediável 
que, por ter sido presentea-
do com a virtude de pensar, 

percebe que não pertence ali. 
 

Percebe que não pertence a lado nenhum. 
E se a lado algum pertencesse, 
este ainda não teria sido criado. 
 

Mas o que essa coisa superior a nós fará? 
Ignorar. 
Ignorar até que cumpra um propósito inexistente 
e a sirva como um comum. 
 

Às vezes os Deuses também se enganam. 
A perfeição é apenas uma palavra humana  
com uma definição impossível. 
 

Entretanto, o que esses enganos devem fazer  
ainda é desconhecido. 
Mas acredito que o melhor, 
ou pelo menos o mais sábio, 
será continuar a responder ao inevitável. 
 

Acordar a acreditar que os pássaros não vêm devido ao clima, 
adormecer com o entusiamo do dia ter acabado 
e viver de uma maneira ou de outra, 
sabendo que nem uma nem outra  
nos irão satisfazer.   

 
Inês Pires, 12º A 

Às vezes os Deuses 
também se enganam 
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Um apelo à interdisciplinaridade 
 
 
 

“O binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo. 
O que há é pouca gente para dar por isso. 

óóóó — óóóóóóóóó — óóóóóóóóóóóóóóó 
(O vento lá fora)” 

 
 

Estas palavras evidenciam, não só o valor orgânico e 
sensual da matemática, como a capacidade humana de 
moldar a matéria divina e, consequentemente, encon-
trar beleza na sua imensurável complexidade. Notoria-
mente, estes versos da obra heteronímica de Fernando 
Pessoa, não poderiam ser senão de Álvaro de Campos, 
o engenheiro naval por Glasgow que, em algum ponto 
da sua vida, ter-se-á cruzado com o binómio de New-
ton. 

Resumidamente, o binómio de Newton é uma expres-
são matemática que permite escrever na forma canóni-

ca o desenvolvimento do binómio , implicando, 

conforme atribuímos valores cada vez maiores a , o 
estudo de séries infinitas. O seu cunho de infinitude é 
inerente ao imódico sensacionismo de Álvaro de Cam-
pos, visto que o próprio, mesmo amando o contingente 
e o finito, “ama-os infinitamente”. Por conseguinte, são 
constatáveis dois factos: Fernando Pessoa era um gé-
nio com todas as letras (e números!); mas a maioria de 
nós nunca entenderia o verdadeiro significado destes 
maravilhosos versos. E não o entenderíamos talvez 
porque não conhecemos a escrita de Álvaro de Campos 
ou porque não compreendemos o binómio de Newton. O 
que é certo é que para nós, alunos, é muito difícil de-
senvolver um conhecimento sólido sem interdisciplina-
ridade. 

A interdisciplinaridade é a interceção dos saberes na 
análise de uma determinada situação, é a união dos 
conhecimentos que divergem à medida que vamos pro-
gredindo no grau de ensino, mas que são, na sua natu-
reza, convergentes entre si. A interdisciplinaridade é, 
assim, uma ferramenta fundamental para a melhor 
compreensão das diversas matérias lecionadas na sala 
de aula. 

Voltando ao exemplo dos versos de Álvaro de Cam-
pos, a proposta seria a de, em vez de uma análise do 
poema apenas no âmbito da disciplina de português ou 
apenas no âmbito da disciplina de matemática, criar a 
oportunidade de uma melhor compreensão das pala-
vras do poeta, por meio de uma interpretação alargada 
e abrangente, capaz de iluminar as diferentes perspeti-
vas (literária, matemática e artística) que nele conflu-
em e se interligam e ainda compreender “como” e 
“porquê” confluem e se interligam. 

Foi na semana passada que mais uma vez me con-
frontei com a minha “velha angústia” e com a minha 
“mágoa revisitada”, ao debruçar-me sobre o manual de 
Física e Química A. A disciplina que tantas dores de 
cabeça me deu no ano passado, preparava-se para pôr 
as minhas sinapses cerebrais novamente à prova. To-
davia, não sei se foi a percentagem de eletrões no ar ou 
no papel, mas o engraçado é que, este ano, tudo me 
pareceu mais simples. E não foi porque estava a ver as 
coisas mais uma vez, foi porque estava a ver as coisas 
de uma perspetiva diferente. O que fiz eu? Algo que 
teoricamente até parece bastante óbvio: apliquei os 
meus conhecimentos de Matemática A do 12º ano aos 
conteúdos de Física e Química A lecionados nos dois 
anos anteriores. E qual não foi o meu espanto quando, 
após duas voltas à nora, o burro percebeu o movimento 
circular?! Posteriormente seguiram-se outras fantásti-
cas descobertas, como a da dedução do produto escalar 
na decomposição de forças às aplicações das derivadas 
na mecânica newtoniana. Tudo isto foi descoberto nu-
ma tarde de tempestade cefálica, uma tarde que me 
tornou mais atento e por isso, uma tarde na qual sur-
giu em mim a questão: “Se isto é assim, porque é que 
ninguém me fez esta correlação de aprendizagens mais 
cedo?” A meu ver, esta pergunta é daquelas que todos 
nós, alunos, já fizemos nas nossas vidas de estudantes, 
mas a cuja explicação nunca tivemos acesso. Nem acho 
que iremos ter, se bem que e arriscando uma resposta, 
diria que é devido à falta de interdisciplinaridade entre 
os conteúdos lecionados nas diferentes disciplinas. Co-
mo é evidente, o problema não está nem nos alunos 
nem nos professores, mas sim na forma como as apren-
dizagens estão organizadas. Que sentido tem um aluno 
de ciências trabalhar em física e química no 10º ano 
com parâmetros da trigonometria que só aprenderá em 
matemática no 11º ano? Ou trabalhar com reações de 
oxidação-redução em biologia e geologia no 10º ano, 
sem explorar os seus fundamentos que só são leciona-
dos em química no 11º ano? Tudo isto parece-me pro-
fundamente errado e um autêntico obstáculo à inter-
disciplinaridade e autodidatismo do aluno, fazendo-me 
pensar que o problema é, fundamentalmente, de carác-
ter estrutural. 

Posto isto, acredito que é urgente começar o trabalho 
com conteúdos multidisciplinares e refletir sobre uma 
reorganização das aprendizagens essenciais em cada 
ano letivo. A convergência do conhecimento torna o 
exercício de reflexão crítica mais rico e despertará cer-
tamente um maior interesse dos alunos, não só pela 
prodigiosa escrita de Álvaro de Campos, como pela sen-
sualidade artística da Vénus de Milo e pela elegância 
lógica do binómio de Newton. 

 
Rodrigo Branco, 12º E 
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UMA VISITA DE ESTUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de estudo 
 

Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha 
 

No dia 4 do mês passado, o 11º I e alguns alunos do 11º L 
foram numa visita de estudo a dois monumentos emblemáti-
cos, a nível histórico e arquitetónico, em Portugal: os mostei-
ros de Alcobaça e da Batalha. 

A primeira paragem realizada, após chegarmos ao distrito 
de Leiria, foi em Alcobaça. Após uma viagem de cerca de ho-
ra e meia, foi necessário um descanso geral para tomar um 
café. Não tardou até todos se reunirem em fren-
te ao Mosteiro para ouvir a Professora Virgínia 
Batista explicar a fachada gótica do Mosteiro. 

Ao entrarmos, passámos pela Sala do Capítu-
lo, Sala dos Monges, por claustros com lavabos 
esplendorosos e, por fim, acedemos à Igreja. 
Demos logo de caras com a nave central e as 
duas naves laterais. A arquitetura é simples, 
mas grandiosa em altura e na luminosidade. É 
aqui que se encontram os túmulos de D. Inês de 
Castro e D. Pedro I. Infelizmente, os túmulos 
não se encontram em perfeitas condições – hou-
ve estragos causados pelas invasões francesas. 
Nas paredes de cada túmulo uma história é con-
tada – a história de Cristo, a história de Portugal e, também, 
a história de amor de D. Inês e D. Pedro, até ao seu final trá-
gico. Os assassinos encontram-se a segurar o túmulo de Inês: 
levam nos ombros o peso dos seus pecados. 

O Mosteiro de Alcobaça é, sem dúvida, uma visita aconse-
lhada. Porém, é bem mais interessante se for acompanhada 
por um guia turístico ou por alguém que saiba História! A 

viagem não terminara ainda. 
Chegámos a Batalha por volta da hora 

de almoço, e decidimos fazer aí um pi-
quenique. Entretanto, foram-nos apre-
sentados três ‘personagens’, cada um 
dizendo que era um arquiteto diferente 
da Obra a que se dá o nome de Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória (também 
conhecido como Mosteiro da Batalha). 

Foi-nos depois proporcionada uma 
visita guiada, através de uma represen-
tação dramática por estes ilustres ho-
mens, o que nos ajudou a ter uma me-
lhor perspetiva da história por detrás 
deste mosteiro. O nome do grupo teatral 
é “O nariz teatro”; os atores deram vida 
à História do Mosteiro! Interagiram 
connosco e percebemos que o Mosteiro 
fora construído por ‘pedaços’, contribuin-
do cada um, aos poucos, para o que visi-
tamos atualmente. Isto foi definidamen-

te uma experiência para recordar! 
O Mosteiro da Batalha carrega 

algumas lendas históricas interes-
santes que podes conhecer! A len-
da da Nossa Senhora do Caminho 
conta-nos a história de um frade 
dominicano que ia a caminho do 
campo para trabalhar e se depa-
rou com uma imagem da Nossa 
Senhora. Muito surpreendido, 
resolveu recolhê-la e levá-la até ao 
Prior. Os dois resolveram colocá-
la na igreja num espaço reservado só para si. No dia seguin-
te, o frade fez o mesmo caminho e encontrou novamente a 
mesma imagem. Mais uma vez, voltou a informar o Prior. 

Este decidiu fechá-la a sete chaves. No terceiro 
dia, a imagem voltou a aparecer ao frade no 
mesmo local. Desta vez, o Prior decidiu cons-
truir uma capela em homenagem à Nossa Se-
nhora no local onde a sua imagem aparecia ao 
frade. 
Mas a lenda mais emblemática de que provavel-
mente já ouviste falar (ou vais) nas aulas de 
Português é “A Abóbada” (registada por Alexan-
dre Herculano). O escritor centrou-se na histó-
ria da construção da Abóbada do Mosteiro da 
Batalha, como o nome da obra indica. Primeiro, 
a sua construção foi entregue ao arquiteto Afon-
so Domingues. Contudo, este ficou cego e consi-

deraram-no incapacitado para a terminar. Assim, esta foi 
entregue ao arquiteto irlandês David Ouguet, que fez altera-
ções no projeto inicial da Abóbada de Afonso Domingues, 
considerando-se superior a este. 

O rei D. João I chamou novamente o arquiteto Afonso Do-
mingues para concluir o projeto da Abóbada, de Ouguet ter 
fracassado. Afonso Domingues passou 3 dias em jejum debai-
xo da abóbada para se certificar de que esta não desabava. A 
abóbada resiste, e o arquiteto português acaba por falecer 
logo após a sua conclusão. David Ouguet, que tinha feito tro-
ça de Afonso Domingues, aca-
ba por reconhecer o seu traba-
lho notável e ficar seu admira-
dor. O objetivo deste conto é, 
portanto, enaltecer o orgulho 
em ‘ser português’, valorizan-
do o trabalho do arquiteto 
português relativamente ao 
trabalho do irlandês. 

 
 
 
 
 

Íris Confortini, 
Vicente e 

Leonor Trigo 
 

11º I 
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PRÉMIOS LITERÁRIOS 
 

CONTO — 1º PRÉMIO 
 

Afonso Torres , 10º E 
 

Livre-arbítrio 
 

- Quando eu uso uma palavra - disse Humpty Dumpty num tom bastante desde-
nhoso - ela significa exatamente o que quero que signifique, nem mais nem me-

nos. 
- A questão é - disse Alice - se pode fazer as palavras significarem tantas coisas 

diferentes. 
- A questão - disse Humpty Dumpty - é saber quem manda, só isso. 

 
Alice do outro lado do espelho, Lewis Carroll 

 

0. 
 

Em Porto Heraclito, habitava Alphonse, encravado entre o sonho e a vontade. 
Alphonse tinha quinze anos e uma quase vontade. Mas uma quase vontade 
não basta para que a cidade tenha história. É preciso presença. Ela é indispen-
sável para criar algo mais. 
– Porto Heraclito eu não sei que cidade seja. – pensou alto o rapaz curioso – 

Uma deceção mais para acrescentar às muitas que faço padecer aos que comi-
go convivem. Mas uma cidade é sempre um edifício da vontade do adulto e da 
aspiração da criança. As suas ruas são traçadas pela intenção e pelo sonho. 
Alphonse gostava de peixes como se gosta de livros. Ardentemente. Das entra-

nhas, espinhos e escamas, retirava crenças, verdades e razões. “Um peixe é um 
peixe!”, dizia e repetia admirado. 
Um belo dia, a mãe Lia, professora de profissão e cidadã venerável, encarre-

gou o jovem de uma briosa tarefa.  
 – Vai à biblioteca da cidade e traz-me uma prova para o livre-arbítrio! – 

Disse a mãe incrivelmente exaltada – Os argumentos não me bastam. Quero 
uma prova. Tens até ao fim do dia para o fazer. Senão enlouqueço. 
O que se passou a seguir não me atreverei a contar em toda a sua vasteza. Sei 

que o sol não brilhava e que as ondas subiam pelo rio adentro. Porto Heraclito 
é uma cidade nevoenta. 
 

1. 
 

O dia acabara de nascer. Alphonse desceu ligeiro as escadas 
do seu prédio e logo se deteve junto ao lago do condomínio. 
Ouvira uma voz que o chamava. Aproximou-se, a medo, e 
deparou-se com uma salamandra, uma pura chioglossa lusi-
tânica.  
– O meu nome é Uriel. – afirmou a salamandra – Estou 

informado da tua demanda e cabe-me comunicar-te que o que persegues é a 
mera conservação da graça divina. 
Alphonse estranhou o bicho: 
– Uma salamandra não é um peixe. Um peixe é um peixe! 
Tomado por uma ansiedade ictiológica, Alphonse dirigiu-se ao mar e pôs-se a 

caminhar ao longo da marginal. Matutava na instrução materna. O que seria 
uma prova? Quanta prova queria Lia? Qual Lia? E imaginava buracos negros e 
de minhoca, zombies, monadas, seres teletransportados, memes, cérebros em 
cubas e mundos paralelos. 
 

2. 
 

No farol, junto à barra, abeirou-se de Alphonse uma gaivota.  
– Dou pelo nome de Baruch e vim ao teu encontro. – falou a gaivota metediça 

- Quero dizer-te que a tua conjetura não passa de uma ilusão e que a cidade 
nada pode contra o imenso oceano.  
O moço estacou o passo e disparou. Uma gaivota não vale a ponta de um 

peixe! 
O moço seguia pasmado com tanto experimento fabular, agora ao longo da 

borda do rio para montante, e continuava a interrogar-se. Seria uma prova, 
uma evidência ou um indício? Via-se que estava agitado por pensamentos cada 
vez mais exigentes e que tinham em vista a sua inocência face aos factos que 
não conseguia dominar. Ninguém domina os factos.  
Assaltado por um sentimento filial, Alphonse refletia sobre o desamparo de 

Lia. Topar a prova, instalar-se na vontade, redimir a cidade e salvar a mãe 
pareciam-lhe uma missão ciclópica. 
 

3. 
 

Depois de muito calcorrear, Alphonse avistou um carreiro de formigas. Uma 
delas abandonou a formação e começou a discursar: 
– Podes tratar-me por Immanuel. – disse a formiga sabe-tudo – Conheço o que 

procuras e posso afiançar-te que o que procuras existe, mas não se encontra 
nesta margem. 
Alphonse ripostou que não sabia nadar nem tinha pilim para pagar o frete à 

contracosta. E, além do mais, uma formiga está longe de ser um peixe! 
O nosso herói ia cada vez mais tralalá e trololó e começava a cantar o tiroliro 

e a dançar o solidó. Ia magnífico e difuso, distraído por uma afetividade ociosa. 
Não amava a luta e só se lhe abandonava. E pensava na mãe Lia e se lia, no 
desvario e na cidade. Retumbante. 
 

4. 
 

Alcançada a praça piramidal, vizinha do rio, estando o sol no zénite, dois 
turistas tudescos fitaram Alphonse. Do meio deles, assomou um canídeo, que 
asseverou chamar-se Karl. 
– Meu irmão, o que procuras reside na cidade. – garantiu o cão, que parecia 

querer atenção de alguém que não lhe desse só festas e comida – Para o obte-
res terás de combater os corpos constituídos. Não tenhas receio. A história 
acompanha a tua passada.  
– Olha-me este! – cogitou o jovem. – Tanta pista e tão fraca prova! Um não 

peixe absolutamente contra exemplar. 
Peixes, peixinhos e peixotos alimentavam em crescendo a máquina mental do 

jovem ictiologista, que, resplandecente, permanecia no trilho do esplendor. Os 
paradoxos serviam-lhe de espaço sem contornos e sem fronteiras. O aroma do 
sargaço inundava a cidade como um maremoto de sal e terra. Os vasos tomba-
vam das sacadas. Latidos, mugidos e miados chegavam das ruas adjacentes.  
 

5. 
 

E no exato centro do centro da cidade, ao pé da piscina municipal, um gato 
abeirou-se de Alphonse. 
– Sigmund é o meu nome. – disse o gato perspicaz – Tens um ninho de pássa-

ros na tua cabeça. É lá que se encontra a chave do enigma. 
E o moço destolhido logo brandiu a espada das palavras: 
– Gato entrelaçado, gato com ciência, não és peixe nem excelência! – Refletiu 

o rapaz admirado com a alma filosófica deste gato. 
Se o espírito se imobiliza com a admiração, excita-se com o desdém. A ativida-

de do pensamento depende tanto do que julgamos intangível, como daquilo que 
nos propõe a investigação mais ousada. Alphonse acelerava o passo. A bibliote-
ca encontrava-se já no horizonte. 

O jovem rememorava os encontros com Uriel, Baruch, 
Immanuel, Karl e Sigmund. Uma salamandra, uma gaivota, 
uma formiga, um cão e um gato. Um bestiário perto da per-
feição. 

– Eu – Alphonse assim mesmo – prefiro muito mais a com-
panhia dos animais – Afirmou-o como um filósofo que acredi-
ta naquilo e em mais nada e defende-o de qualquer forma – 
Dos peixes. Não sofrem a desintegração do ego que advém da 
adaptação à cidade. 
 

6. 
 

Quase em cima do destino, Alphonse pôs-se a atravessar a ponte da grande 
lagoa. Uma tartaruga que se apresentou como Charles saiu-lhe ao caminho e 
desatou a correr a seu lado. 
–Estimado rapaz – disse aquela tartaruga à qual boas maneiras não faltavam 

–, a resposta para o teu inquérito situa-se na linhagem ancestral que carregas 
nos ombros. Alphonse fulminou o testudo com o olhar e soltou-lhe a língua. O 
peixe supera a tartaruga em velocidade, nos espaços finitos e infinitos! 
O termo da jornada avizinhava-se. Alphonse e a biblioteca, uma magnífica 

construção em forma de aquário, estavam, por fim, face a face. 
 
7. 
 

Na grande livraria, o jovem ictiólogo deu com um leão, Daniel, guardião de 
ofício e devoto da telepatia.   
– Na minha cabeça, a tua voz, Daniel, é uma fragrância acanhada. Falas-me, 

em silêncio. Dizes-me, Daniel, que somos uma potente máquina de emaranhar 
linhagens e que tal chegará para apaziguar Lia. Esclareces-me que não dispo-
mos de prova para a textura do pensamento. Ou para a espessura da matéria. 
Ou mesmo para a fundura dos mares. Dizes-me, Daniel, que a loucura é a 
inobservância de santidade. Não te quero mais ouvir, Daniel. Os teus vocábu-
los têm o paladar do óleo do motor. Conta-me, Daniel, alguma vez te perdeste 
entre o sonho e a vontade? A tua cidade dispõe de avenidas? Possuis mãe, 
Daniel? Não me respondas. – E não respondeu.  
Alphonse subiu a uma estante e tirou um livro para Lia. Tratava-se de uma 

obra sobre um muito arcaico peixe, o coelacanto. O ocaso tivera já o seu início. 
A cidade transfigurara-se. A lua cheia espreitava por entre as nuvens. As 
sombras de Uriel, Baruch, Immanuel, Karl e Sigmund, Charles e Daniel proje-
tavam-se sobre paredes invisíveis e Lia o livro lia. Das imagens do coelacanto, 
ela retirava crenças, verdades e razões. A prova não fora achada, mas o bestiá-
rio reluzia na sua quase completude.  
Porto Heraclito sei hoje que é uma cidade. Uma cidade é um edifício submerso 

entre a vontade e o sonho. 
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PRÉMIOS LITERÁRIOS 
 

POESIA — 1º PRÉMIO 
 

Afonso Torres, 10º E 
 

Oh, Ilha de Moçambique 
 
Tu (só tu) sofredora de tornados e inundações 
E mil provações.  
Tu forjada em pântanos e mangais 
Que o grande vate alcançou. 
Que histórias me contas sobre portugueses valerosos? 
Que me dizes sobre os que ficaram 
Que sofrem com os tumultos que vieram  
E com os receios que virão? 
Quem são aquelas crianças que percorrem as 
As ruas, entre o macúti e o liceu, 
E que passam junto à estátua do meu herói? 
 

Serás obra de algum deus 

Ou titã, 
Como Prometeu? 
Ou serás emanação 
De espécie que se acha deter todo o poder? 
 

Alguém diz que as coisas acontecem sem desígnio, 
Contudo (eu) observo e sinto a mágoa 

Das pessoas que Alfeu levou, 
Aliado à própria estirpe que carregou. 
 
Vejo as cinzas duma ilha destruída, 
Por guerra, fome, doença e injustiça. 
Vejo o que poderia ser 
Uma cidade com crianças a brincar, 
Mas só ouço um bebé que chora por não comer 
E uma mãe que é forte nos penosos momentos. 

 

Tu (só tu) és uma ilha que cai 
E que um dia verá florescer mangues vermelhos, 
Vindos do sangue dos que por uma vida melhor sonharam. 

 

 

POESIA — 2º PRÉMIO 
 

Mafalda Rei, 11º B 
 

Espelho de água 
 
O mar vasto e tumultuoso 
De rios calmos emanou 
Num curso tortuoso 
Onde à glória se entregou 
 

Brandos barcos baloiçantes 
Às águas vorazes do destino 
Sob a ruína das estrelas 
Fingiam um reflexo do divino 

 

Ah, mas quis 
O vento varrer as velas  
Guias ávidas dos alentados 
 

E mar antes agitado 
Ó náufragos, 
Serenidade abriga 

 

Na escuma brotada do mar  
Espelho de água reaparece 
E o céu antes de luz fria 
De calor humano transparece 

 
 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS  
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O IMPACTO DOS PROJETOS ERASMUS+ 
 

O Erasmus+ é um programa desenvolvido pelos diversos países da União Europeia (UE) e 
da Zona Económica Europeia (ZEE), que tem como objetivo apoiar a criação e a implementa-
ção de projetos que envolvam escolas de vários países para diversos fins, sendo que estes fins 
terão sempre de ir ao encontro dos principais valores da UE, como o respeito pelos direitos 
fundamentais e a democracia representativa. 

No início do corrente ano letivo, tive a oportunidade de me juntar ao projeto designado 
EDU4U, que consiste no projeto do programa do Erasmus+ em que participa a Escola Secun-

dária de Camões, onde frequento o 12.º ano. Neste projeto participam escolas de quatro cidades distintas, situadas em qua-
tro países da UE e da ZEE, a saber: Lisboa, em Portugal, Rybnik, na Polónia, Reykjavik, na Islândia, e Tábor, na República 
Checa. O projeto integra, na sua implementação, a realização de uma viagem a cada uma destas cidades pelos grupos das 
escolas situadas nas outras cidades, que são designadas mobilidades, com o objetivo de desenvolver a criatividade, os conhe-
cimentos de informática e as capacidades de empreendedorismo, comunicação, argumentação e a aprendizagem e aprofun-
damento do inglês, para além de permitir conhecer outras culturas e, por fim, consolidar o sentimento de pertença a uma 
comunidade maior, a União Europeia/ZEE/Europa. Neste ano letivo, estavam previstas as mobilidades a Rybnik e a Lisboa. 
Na semana de 6 a 13 de março de 2022, participei na mobilidade a Rybnik. 

Desta mobilidade, que foi muito enriquecedora em todas as suas vertentes, destaco três aspetos essenciais, que me marca-
ram mais profundamente e que, julgo, poderão ser mais ilustrativos das 
vantagens do projeto EDU4U e, em geral, do programa Erasmus+. 

Em primeiro lugar, esta mobilidade permitiu-me entrar em contacto, de 
forma intensa, com pessoas de diferentes nacionalidades cujas culturas se 
distanciam muito da portuguesa. Durante o tempo em que estive na Poló-
nia, pude conhecer novas formas de vida, tal como hábitos e maneiras de 
estar diferentes. Como exemplo disso, posso referir a equipa da República 
Checa cujos membros pareciam ser bastante arrogantes e não demonstra-
vam ter interesse em conhecer o resto dos participantes. Com o avançar da 
semana, à medida que nós, portugueses, nos fomos tentando aproximar dos 
mesmos, começámos a perceber que a sua falta de contacto com os estran-
geiros não era devido a arrogância, mas sim a timidez e a uma forma dife-
rente de mostrar afeto, muito diversa daquela a que os portugueses estão 
habituados. Mais tarde, em tom de brincadeira, chegaram a dizer-nos que éramos muito barulhentos e muito afetuosos e 
que essa maneira de estar lhes era muito estranha. 

Em segundo lugar, destaco o facto de o programa proporcionar aos participantes não só as atividades previstas no progra-
ma, como também uma série de atividades culturais muito interessantes. Com efeito, durante esta semana, tivemos a opor-
tunidade de conhecer Cracóvia e Katowice e de visitar Auschwitz e Birkenau. Para além de nos permitir conhecer estas par-

tes da Polónia, o momento histórico que vivemos permitiu-nos estar mais atentos 
às marcas das várias guerras que perduraram ao longo dos tempos. A visita a 
Auschwitz e a crueza dos horrores da guerra, no atual contexto, foi especialmente 
marcante. 
Em último lugar, um dos aspetos mais impactantes da minha viagem à Polónia 

foi o facto de termos presenciado a chegada de muitos refugiados ucranianos e de 
termos convivido com eles no mesmo espaço durante uma semana. De facto, logo 
desde o momento em que chegámos ao Hotel Politanski, notámos a atmosfera 

pesada que rodeava o local. Víamos crianças e mulheres com um ar triste, sempre com o telemóvel na mão à espera de um 
telefonema. Às refeições, observávamos famílias inteiras a quem lhes tinha sido retirada a casa e que procuravam saber se 
os seus entes queridos se encontravam bem. Depois de uma semana pesada, na qual também entregámos, à escola, alguns 
bens essenciais para que fossem distribuídos pelos refugiados, fomos para o aeroporto. Lá, encontrámos um grupo de cinco 
pessoas: duas idosas, duas jovens e um homem italiano que as orientava. Começámos um diálogo com as jovens, e estas con-
taram-nos que tinham perdido os seus apartamentos, todas as suas roupas e pertences, e que as únicas coisas que lhes res-
tavam eram as malas e o gato de uma delas. Apesar de este aspeto não se relacionar muito com o próprio programa Eras-
mus+, foi algo que o programa acabou por nos proporcionar. 

Esta experiência, nesta altura da minha vida e com o atual contexto europeu, é especialmente marcante e tem um impacto 
que, julgo, se vai estender ao longo de toda a minha vida. Retenho muitos momentos e pessoas desta experiência, que posso 
procurar resumir, numa ideia, à noção mais clara de que, na essência, comungamos todos dos mesmos valores mais básicos, 
do amor à paz e do respeito por cada pessoa, e temos esta aspiração de que, mais tarde ou mais cedo, estes valores irão im-
perar. 
 

Margarida Sá Machado, 12º H 
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“O conhecimento do mundo apenas pode ser adquirido no 
mundo, não num armário” 

 

Philip Chesterfield, in “Dicionário de Citações”, Âncora Editora, agosto 2009 

 
O ano letivo 2021-2022, além de representar um marco na 

minha vida, com o término do secundário, 
proporcionou-me um desafio que se veio a 
revelar uma das melhores experiências por 
que passei até hoje – a E. S. de Camões lan-
çou um projeto de intercâmbio escolar Eras-
mus + Edu4U e, após 4 meses de labor sema-
nal, fui selecionada para representar a escola 
numa semana de trabalho que ia ocorrer na 
Polónia, mais precisamente em Rybnik. Além 
dos 11 alunos portugueses selecionados, 
acompanharam o projeto 2 professoras, e es-
tava prevista a participação de mais 3 países 
(Polónia, Islândia e República Checa). 

A partida rumo a um novo País estava mar-
cada para a madrugada de domingo, dia 6 de 
março, mas quando se parte para uma nova 
aventura perdemos o sono e esquecemos o 
cansaço. 

A chegada ao hotel foi marcada por um epi-
sódio caricato – após termos percorrido mais 
de 2.600 km de Lisboa a Cracóvia, acabámos 
por ser transportados para o destino final 
(Rybnik) num transfer que tinha um nome 
muito típico português “Cars Fernandes”. 

A receção aos alunos estava marcada logo 
para 2ª feira. Um dia intenso, em que conhe-
cemos as restantes equipas, (checa, islandesa 
e polaca), criaram-se equipas multiculturais – 
na minha equipa fiquei com dois polacos 
(Janek e Kacper), um islandês (Alan), um 
checo (Ondra) e mais uma portuguesa 
(Catarina) – e realizámos atividades quebra-
gelo, de forma a conhecermo-nos melhor. A 
tarde foi passada num peddy paper, com o 
objetivo de conhecer a baixa de Rybnik, e foi 
assim que conhecemos a famosa “Bazylika 
Świętego Antoniego”. Nesse dia, foi a primei-
ra vez que experienciei neve (limitações de 
viver numa cidade de clima ameno como Lis-
boa). 

Terça-feira foi um dos dias 
mais pesados que já vivi em 
toda a minha vida. Foi o dia 
em que visitámos o campo de 
concentração “Auschwitz-
Birkenau”. Foi um dia muito 
complicado: pudemos obser-
var onde os prisioneiros dor-
miram, as câmaras de gás e 
os seus pertences. Duas das 
coisas que mais me impressi-
onaram na visita guiada foi 
uma sala que mostrava os 
cabelos das vítimas que mor-
reram e uma vitrina de cris-

tal com cinzas de algumas delas. Uma das frases que mais 
me tocou estava escrita na entrada de um dos inúmeros blo-
cos de prisioneiros “Those who do not remember the past are 
condemned to repeat it” (George Santayana). Para mim, esta 
frase representa o peso da história humana e das decisões 

que se tomam. 
O programa do resto dos dias foi alternado 

entre trabalhos na escola e uma visita a Cra-
cóvia. Foram dias de trabalho intenso, onde 
aplicámos técnicas de marketing, através da 
elaboração de um vídeo, um cartoon e um bill-
board; no caso do meu grupo, fizemos marke-
ting de t-shirts. Mas também foram dias de 
descoberta e diversão. Cracóvia é uma cidade 
lindíssima: conhecemos uma lenda que envol-
via um dragão que habitava na cidade e espa-
lhava o terror, visitámos o castelo, fomos a um 
museu subterrâneo e acabámos a nossa visita 
guiada na igreja principal de Cracóvia. Este 
foi também o dia mais frio de toda a nossa 
estadia na Polónia – durante o dia estavam 
graus negativos e a máxima registada foi de 
apenas 3º. 

A despedida foi sexta-feira – houve um con-
certo com diversos alunos, que cantaram e 
tocaram instrumentos, e recebemos diplomas 
de participação no projeto. Foi um dia mara-
vilhoso, com uma festa de despedida inesque-
cível. À noite, decidimos aproveitar um boca-
do o último dia e fomos com a equipa checa a 
um pub no centro da cidade. Foi um serão 
muito divertido. 

Sábado foi o dia da corrida. Eu e a Catarina 
caminhámos juntas 5 km e fizemo-lo em me-
nos de uma hora! No final, recebemos uma 
medalha de participação. Foi uma manhã 
muito bem passada. As equipas checa e islan-
desa retornaram ao seu país a seguir ao almo-
ço, mas nós, portugueses, só tínhamos voo no 
domingo. A seguir ao almoço fomos com os 
alunos da equipa polaca, que ia a Lisboa jogar 
bowling, para nos conhecermos melhor. Poste-
riormente, tivemos algum tempo livre e, como 
era a nossa última jornada, aproveitei para 

comprar um último donut, um dos melhores doces da Poló-
nia, na minha singela opinião! 

Domingo foi dia de regresso, e desta viagem ficam as me-
mórias incríveis que criámos uns com os outros! Esta foi, sem 
dúvida, uma viagem inesquecível, e tenho a agradecer a toda 
a gente que tornou isto possível. 

Agora voltamos a encontrar os nossos amigos em abril, e 
acho que vai ser outra semana incrível. 

 
 

Madalena S. Gaspar, 
12º H 
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DIA DA MATEMÁTICA 

 

“Nós só podemos ver um pouco do futuro, mas o suficiente para perceber que 
há muito a fazer.” — disse o matemático Alan Turing, em 1950, quando os 
computadores e as suas potencialidades estavam nos seus primórdios. Até ago-
ra, muito mudou no mundo da computação e as suas aplicações cresceram. 
Mas o Futuro que nos aguarda não parece promissor. Constantemente consu-
mimos notícias assustadoras sobre extinções, pobreza, poluição, sobre-
exploração do Planeta e apercebemo-nos da nossa impotência face a problemas 
tão grandes. Tentamos remediar a situação com medidas que tomamos no mo-
mento atual, porque sabemos que o Futuro existe em função do Presente. En-
tão não estará na base desta relação a Matemática? Será que podemos fazer 
uma boa previsão do Futuro deste modo? A urgência da resposta a estes pro-
blemas deve-se ao facto de a previsão do Futuro já não ser um mero capricho 
científico, mas, sim, uma necessidade para conseguirmos assegurar a nossa 
existência como espécie, inevitavelmente através de modos de vida sustentá-
veis.  

É em celebração do dia da Matemática, 3/14, deste modo escrito para se ex-
plicar por si mesmo, que a Professora Maria Manuel Torres, do Departamento 
de Matemática da FCUL, nos veio apresentar o tema da Matemática da Sus-
tentabilidade. Esta oradora deu-nos a conhecer o modelo HANDY (Human and 
Nature Dynamics), publicado em 2014, revolucionário na medida em que final-
mente relacionou o Homem com o estado da Natureza num modelo Matemáti-
co. Verificamos que podemos organizar o Presente em diferentes variáveis, 
como a população em diferentes setores económicos, as suas taxas de natalida-
de e de mortalidade, os seus salários e o seu consumo, e também podemos dis-
tribuir e classificar partes da Natureza, em estado bruto e transformada, bem 
como os seus fatores de regeneração e exploração, entre outras variáveis, que 
se vão juntando ao modelo para conferir uma imagem o mais aproximada pos-
sível da realidade. Deste modo, conseguimos fazer previsões sobre o estado da 
Natureza e da População que tais organizações sociais e económicas geram a 
longo prazo. Tomando diferentes cenários do Presente, os resultados são subs-
tancialmente diferentes, se bem que todas as sociedades, ao explorar excessi-
vamente os recursos naturais, colapsam. Verifica-se, no entanto, um padrão: 
quanto mais reduzida é a desigualdade entre as condições de vida dos Setores 
Primário e Secundário, e do Setor Terciário, mais equilíbrio e sustentabilidade 
é possível atingir. Conseguimos obter informação muito esclarecedora sobre 
quais são as melhores gestões de recursos e da população. Este modelo é feito 
através de equações diferenciais que, para nós, alunos do Secundário, estão 
ainda envoltas numa capa de mistério, e os resultados que gera são produtos 
da magia da Matemática, que não sabemos ainda explicar, mas que nos pare-
cem plausíveis apenas pela nossa intuição.  

Em suma, este modelo reforça a relação íntima e valiosa entre a Matemática 
e a Sustentabilidade, pelo seu poder de previsão, e pela flexibilidade e capaci-
dade de melhoria dos modelos, característica necessária num mundo cujas 
mudanças ocorrem a alta velocidade. Os seus cenários, resultados obtidos com 
rigor e objetividade, ultrapassam qualquer história apocalíptica que possamos 
ler. A Matemática revela-se um elo essencial na jornada por uma Humanidade 
mais ecológica que necessita da colaboração de todos nós. Ela, sem interesses 
nem ideologias, faz, por si, uma apologia à sustentabilidade. 

 

Inês Marques, 12º A 

14 de março – Dia Internacional da Matemática e Dia do Pi 
 

A MATEMÁTICA DA SUSTENTABILIDADE 

 

 

(Palestra organizada pelo grupo de Matemática do +CIÊNCIA@CAMÕES — Clube Ciência 
Viva na Escola e decorreu no dia 14 de março de 2022 no Auditório da escola) 
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O ‘NOSSO’ MUSEU 
 

O MUESC – Museu da Escola Secundária de Camões integra o arquivo his-
tórico, a biblioteca histórica, a reserva visitáveis e o espaço Mariano Gago 

(sala de exposição de longa duração). Este serviço da escola tem como obje-
tivos a conservação e o estudo do espólio, a montagem de módulos museoló-
gicos de índole histórica e de exibições literárias, científicas e artísticas de 

natureza interativa, com o envolvimento da comunidade escolar nas dife-
rentes fases de todo o processo, em parceria com instituições e entidades 

internas e externas. (…) 
 

 

Agora também como uma página convidativa! 
 

https://muescgeral.wixsite.com/museuescola 
 
 
O MUESC destaca a publicação 
Le volcanisme de L’ Ile de Faial 
et l’eruption du volcan de Cape-
linhos, com registo de entrada 
(n.º 8135) na biblioteca do Liceu 
Camões em 10 de abril de 1961, 
por oferta dos Serviços Geológi-
cos de Portugal. É profusamente 
ilustrada, inclui inúmeras foto-
grafias, esquemas, mapas e inte-
gra uma carta geológica da ilha. 
    

 

A escola participou brilhantemente na 
 

10ª Olimpíada de Filosofia 
 

que decorreu em Montemor-o-Novo, nos pretéritos 4 e 5 de 
março. 

O aluno Pedro Morais Silva (10º Q) ganhou a Medalha 
de Ouro e 

a aluna Bárbara Baião a menção honrosa (quarto lugar). 
 

Participaram no evento 65 alunos em representação de 35 
Escolas. 

 

Os referidos alunos representarão Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Filosofia a decorrer 
entre 26 e 29 de maio em Lisboa e Almada. 

 

Parabéns aos alunos e aos docentes que participaram tão 
empenhada e dignamente no evento. 

 
Prof. António Cadima 

 
[Ver  ensaios nas páginas 12 e 13] 

MEDALHADOS 
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EM TORNO DOS REFUGIADOS 

 

A educação é uma prioridade e um direito de todos, mas é posta de lado em situações de guerra. Afinal, se não vivemos, não podemos 
desfrutar da educação, mas esta, mesmo assim, não deve ser desconsiderada. Portanto, a obtenção do estatuto de refugiado tem um 
papel importante na educação de um jovem de um país em guerra. Nestes casos, a maior necessidade na educação de jovens refugiados 
é o ensino da língua do país ou, pelo menos, de uma que permita a comunicação entre estudantes de diferentes nacionalidades. A situa-
ção não é ideal, mas é um dos melhores cenários dentro do que controlamos, e a estadia noutro país é melhorada pela comunicação, 
especialmente no caso atual, pois poucos alunos de Portugal falam ucraniano. Não comunicarem ou a comunicação estar muito diminu-
ída, torna esta experiência angustiante e causa de sofrimento. Este não é de todo o fim em mente. Ao acolher estes alunos, esperamos 
melhorar as suas condições, mas também, de certa forma, poupá-los ao sofrimento da guerra, e, assim, devemos investir em estraté-
gias que combatam a solidão, para que não experienciem esse tipo de sofrimento da guerra. 
É nossa obrigação, como comunidade que acolhe, estarmos dispostos a integrar os alunos estrangeiros. A melhor maneira de se senti-
rem (e serem eficazmente) incluídos será não os tratar como “coitadinhos” resgatados da guerra por nós, como um favor. Devemos 

tratar os alunos com respeito, a partir de uma perspetiva que valorize as diferenças e semelhanças. Para serem incluídos na escola, os alunos participariam em 
atividades, como clubes desportivos, que visam a cooperação e o trabalho em equipa, por exemplo. É claro que a língua será um obstáculo, mas um que pode ser 
contornado pela educação e por atividades alternativas que não exijam tanta comunicação verbal. É importante que não haja pressão para que os alunos absor-
vam a cultura portuguesa, de tal forma que sejam assimilados por ela, pois é possível (e até desejável) que diferentes culturas coexistam de forma saudável. 
Algo também importante a ter em conta é a comunidade ucraniana existente em Portugal. São um dos grupos mais significativos no nosso país e pode ser uma 
ponte entre ambos os lados e um passo importante na integração dos alunos ucranianos na nossa comunidade. 

Como aluno e membro da escola, tenho vários deveres. O dever de não olhar de lado, o dever de falar e não apenas reparar. Não quero e não devo ser apenas 
mais um rosto que olha com pena, desdém ou mesmo medo. É meu dever não ignorar e procurar a melhor forma de ajudar, não fazendo isso com condescendên-
cia, mas com consideração pelo outro. Também preciso dar espaço, pois é normal que se sintam assoberbados pelas circunstâncias atuais, muitas vezes não 
tendo o tempo necessário para assimilar o que aconteceu. É preciso iniciativa, mas também paciência, é preciso dar espaço, cruciais para respeitar o modo de 
lidar de cada um. Mas isso não deve ser uma desculpa para ser indiferente a estes jovens. A sua “solidão” deve ser uma escolha (em teoria, temporária), e nunca 
algo a que uma pessoa está sujeita. Devo pensar em mudanças que irão melhorar a sua estadia aqui e tomar a iniciativa de as propor e implementar. Devo 
tratar esses alunos como os seres humanos que são. Talvez estejam fartos de pessoas que dão todos os tipos de apoio, talvez, por vezes, prefiram falar de algo 
banal, ter uma conversa cujo conteúdo não tenha importância a longo prazo, como as obras que se realizam na escola, por exemplo. 

Eu não posso nem começar a imaginar o quão esmagadora uma mudança tão drástica de cenário deve ser para um adulto, muito menos para um jovem. A 
sensação é assustadora e inquietante. Mesmo quando a estabilidade de estar num país que não está em guerra começa a ser percetível, é óbvio que tudo o que 
acontece no país de origem continua a ter um impacto. Apesar de estarem em Portugal, os jovens deixaram as suas vidas na Ucrânia e continuam a temer pelo 
que ficou para trás. Deixar para trás casa, amigos, família, até professores, vizinhos, lugares, rotinas é algo que deve ser aflitivo e assustador, principalmente 
numa idade em que um ambiente familiar e escolar constante e equilibrado é fundamental. Com o tempo, as coisas devem melhorar; a aflição não diminui, mas 
as pessoas descobrem maneiras mais eficazes de lidar com ela. A receção no país anfitrião é essencial nesta fase. Aí, o que as pessoas precisam é de condições 
que possam ser garantidas e um sentimento de unidade na comunidade de acolhimento. Se o país e as pessoas forem acolhedores e com boas intenções, a transi-
ção será mais fácil, e haver tanta gente determinada a ajudar é reconfortante para quem chega aqui. Alguns costumes e hábitos serão estranhos, mas penso que 
haverá uma tentativa, tanto por parte dos estudantes refugiados como dos portugueses, de tentar experimentar e mudar o seu ponto de vista. É uma situação 
não ideal, e muito foi perdido, mas um esforço por parte dos portugueses ajuda no processo de lidar e aprender a viver como um jovem ucraniano que agora vive 
como membro da uma comunidade que abraçou a ajuda mútua e o interculturalismo. 

No começo, um aluno que chega de outro país, com outra língua, comida, costumes e cultura, em geral sente-se desorientado. Especialmente a questão da 
língua e da comunicação é problemática. Contudo, a ajuda de quem conhece a língua ucraniana, línguas comuns, como o inglês, ou ferramentas digitais extre-
mamente úteis nestas situações, embora falíveis, como o tradutor do Google, combatem esta confusão. Com o tempo, as aulas de português e a exposição prolon-
gada à nossa língua ajudarão na comunicação, e um ambiente confuso em que uma pessoa se sente desorientada tornar-se-á um ambiente conhecido, dependen-
do, claro, de como a comunidade ajudar. A princípio, o medo e a angústia tornam uma pessoa mais introspetiva, silenciosa e até apática, mas essa é apenas uma 
forma de lidar com a fragilidade da sua situação. Esse aparente “vazio” é apenas uma resposta ao quão complicadas as circunstâncias se tornaram. O sentimen-
to de solidão também será algo que a princípio será mais acentuado. Pela natureza da situação em que se encontram, as pessoas tendem a fechar-se, e as bar-
reiras linguísticas só contribuem mais para isso, mas quando percebem que as pessoas estão dispostas a ajudar e disponíveis para conversar, aos poucos o isola-
mento faz-se sentir menos. A perda e revolta sempre serão constantes, principalmente porque a tristeza será inevitável e a culpa não recai diretamente sobre 
nenhum aluno. Com o tempo, espero que eles encontrem maneiras de expressar essas emoções em vez de se isolarem nelas, e que arranjem maneiras de as 
ultrapassar. Por fim, num primeiro momento, fica claro que estar cercado de pessoas atenciosas gerará um sentimento de gratidão, mas acho que isso ficará 
mais evidente quando os jovens sentirem que estão integrados e que fazem parte da comunidade escolar. Quando se sentirem parte do grupo, e gostarem de 
fazer parte do grupo, essa gratidão será a mais verdadeira, e a iniciativa e a vontade de participar serão muito maiores do que antes. 

 
Pedro Silva, 10º Q 

 

Sobre a problemática da integração dos refugiados, e tendo por objetivo a elaboração de dois textos (um para o Jornal de 
Letras e outro para a tertúlia “Inquietações Pedagógicas”), escreveram três alunos do Camões e um ex-aluno. 

Foram fornecidas, como orientação, as seguintes questões: 
 

¨ Qual será a primeira necessidade na educação de jovens refugiados? 

¨ Qual será a melhor forma de acolher e integrar alunos estrangeiros? 

¨ Qual o teu papel enquanto aluno na integração de jovens refugiados que vão frequentar a escola em Portugal? 

¨ O que pode fazer a escola para ajudar à integração de jovens refugiados? 

¨ O que poderá sentir e pensar uma criança ou jovem refugiado num país estranho, embora acolhedor?  

¨ Qual é o grau de desorientação, vazio, fragilidade, isolamento, revolta, perda, agradecimento, sentido de iniciativa e de recomeçar? 

 

O que poderá sentir e pensar uma criança ou jovem refugiado num país estranho, embora acolhedor? 
 

A fuga de um país em guerra e o refúgio noutro é uma mudança muito brusca e dolorosa na vida de qualquer um. Para um jovem, é arrasador. A separação da 
família, dos amigos, a interrupção da atividade escolar e a necessidade de aprender uma nova língua simplesmente para retomar estudos anteriores deixam 
uma marca indelével nas pessoas em crescimento. O país estranho, que acolhe, não pode deixar de ter isto em mente. Está a receber pessoas que conheceram o 
pior lado da Humanidade e que carregam consigo pesadas dores. 

[Continua na página seguinte] 
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EM TORNO DOS REFUGIADOS 
[Continuação da página anterior] 
 

Penso que uma vez instalados e confortáveis no novo país, estes jovens e crianças vão sentir saudade, acima de tudo. Saudade das 
pessoas que deixaram para trás, em combate ou vítimas da guerra (embora todos os envolvidos sejam vítimas da guerra), dos sítios 
onde foram felizes, onde fizeram memórias inesquecíveis, e que nunca esperaram que fossem tão cruelmente destruídos, da cultura 

do país, da rotina, que, se antes parecia monótona, é agora uma relíquia de uma realidade longínqua no tempo e no espaço, e de todas as outras componentes 
que preenchem as horas na nossa vida. No plano emocional, a saudade terá protagonismo, e isto é importante relembrar, para quem vem e para quem recebe. 
Aos que vêm, para não sentirem culpa de pensar no passado. Aos que recebem, para não exigirem do refugiado aquilo que não conseguiriam dar ou ser, estives-
sem os papéis invertidos. São essas coisas que moldaram a pessoa que agora as relembra. Deixemo-los e incentivemo-los a criar novas memórias, novas rela-
ções, novos laços, mas não nos esqueçamos de lhes dar espaço para lembrarem uma outra vida, tão próxima, mas tão distante. 

 

O que pode fazer a escola para ajudar à integração de jovens refugiados? 
 

As escolas que acolhem refugiados não estão a receber meras transferências de alunos locais, mas sim transferências de vidas inteiras, e de emoções muito 
fortes, inseparáveis destes estudantes. Conhecê-los, falar com eles, perceber as suas necessidades e dar-lhes espaço são passos que as escolas não podem saltar 
para integrarem verdadeiramente estes jovens. Ensinar não é difícil, e on-line qualquer coisa se aprende. Mas motivar estas pessoas para voltarem a estudar, 
para adaptarem sonhos e objetivos às novas condições alcança-se apenas com atenção e cuidados especiais. Qualquer ânsia que exista para cumprir programas, 
passar exames e garantir entrada na universidade, sem olhar ao bem-estar e vontade genuína dos alunos para aprender, é um absurdo considerando as condi-
ções destas pessoas. E talvez isto também sirva de lição para o próprio país, para aquilo que quer fazer do seu sistema de ensino e, mais importante, dos jovens 
que educa para o futuro. 
 

Inês Marques, 12º A 

 

Desde sempre ouvi falar de guerras e refugiados. São 
conceitos muito comuns nas aulas de História que temos 
talvez desde o 2°ano, tudo mais disfarçado nessa tenra 
idade, mas a verdade é que desde sempre escrevemos e 
ouvimos falar de guerra, dando-se quase que um inconsci-
ente, acredito, desvalorizar do conflito. É curioso que, 
quando penso em guerra, me venha à cabeça a palavra 
vida. Vidas estas perdidas e cobiçadas por tal atroz confli-

to, que retira a todos e a cada um dos que nela participam o seu bem mais 
precioso, a vida. Seja na sua totalidade ou em partes, ninguém volta destes 
acontecimentos imune, com meros arranhões. Falamos de marcas, feridas 
profundas, perdas físicas, mentais e emocionais. É triste. É doloroso de ler, de 
viver, de ouvir e sentir. É completamente ridícula e desnecessária, já criticava 
Saramago, que isto das guerras é muito giro para quem as faz e manda para lá 
pessoas, armas, às vezes mantimentos, isto é, para quem manda fazer, execu-
tar, torturar e expulsar, diretamente duma cadeirinha a quilómetros e quiló-
metros de distância. Há quem veja prazer, benefício como um bem último na 
guerra? O que é que eu vejo? Perda, perda de vidas, de dignidade e de esperan-
ça na nossa espécie, visto que este é um conflito que se faz entre e por pessoas 
a troco de qualquer coisa. Dinheiro, poder, ideologias, religião, veja-se que até 
o chão que pisamos pode ser motivo para que pais e filhos se sacrifiquem e se 
percam, para sempre. Às vezes penso que qualquer pessoa otimista, e arrisco-
me a dizer até, com algum bom senso, diria que tal coisa tão estudada, decora-
da e falada seja conhecida, bem como as suas consequências, e o facto de as 
mesmas serem mesmo só más, catastróficas e diabólicas. Ora se toda a gente já 
sabe o que é e o quão mau é, como é possível que isto ainda aconteça, cada vez 
mais de forma extraordinariamente fugaz e instantânea? Como?  

Como é que as pessoas escolhem e decidem mandar pais, irmãs, tios e pri-
mas para um lugar onde se perdem, a eles e aos outros. Como é que alguém 
consegue ser tão desumano a ponto de prender, torturar, exilar e condenar 
seres humanos porque os mesmos protestam e escolhem agir contra tal sacrifí-
cio. Pior que isso, como é que tal está a acontecer há tantos, tantos anos pelo 
mundo fora e só agora se decide falar da situação na Ucrânia? Como assim, 
ninguém fala do Afeganistão? Da Líbia, da Palestina, da Síria, de tantos ou-
tros países, e das suas gentes que em pleno século XXI têm de fugir e abando-
nar as suas casas para sobreviverem? Como e porque é que alguém tem sequer 
este poder? Poder de destruir e matar só porque sim e lhe apetece? Como é que 

falhámos tanto? Como é que as aulas de História não serviram para evitar 
isto? Como é que com a imensidão de mortes pelo mundo não nos ensinaram 
nada, e pior, como é que no meio disto tudo continuamos a olhar para o lado e 
a pensar “é ali longe”, estão pessoas a morrer “lá, ao longe”, como é que se 
normalizou esta falta ridícula de empatia. Não me interpretem mal, a minha 
mãe sempre me disse o mesmo, para me tranquilizar. A questão é: como é que 
isto nos acalma, só porque não é a nossa casa, o nosso país, a nossa família? 
Todas as questões que coloquei anteriormente são coisas em que penso cons-
tantemente e para as quais não tenho grandes respostas… Meras interroga-
ções que me perturbam, e como não podem ter uma solução imediata? 

Infelizmente, deste conflito resultam sempre vítimas, os chamados Refugia-
dos. Seres humanos que se veem obrigados a abandonar o seu país, a sua 
escola, família e amigos para sobreviver; para procurar um futuro melhor, seja 
lá o que isso for; novas oportunidades ou um refúgio temporário até as suas 
casas voltarem a ser seguras. Às vezes reflito sobre se amanhã ou daqui a 
horas me fosse exigida, por circunstâncias primárias, a minha vida, ou sair da 
minha casa, abandonar as minhas coisas, rotinas, amigos, família, memórias, 
ou talvez mais difícil ainda, colocar tudo isto numa mochila com a qual me 
dirija de autocarro, de barco ou a pé para um refúgio sem bilhete de regresso. 
A verdade é que me assusta e me enche de um sentimento de frustração e 
tristeza imensa.  

E daqui retiro, deste exercício de empatia mínima, o nosso papel fundamen-
tal nestas guerras: auxiliar em tudo o que estiver ao nosso alcance a integra-
ção de todos os que escolherem Portugal como refúgio ou oportunidade. É 
nossa obrigação atenuar ao máximo o sofrimento destas pessoas que dificil-
mente voltarão a ser as mesmas. A verdade é que através de alimentação, 
medicamentos, abrigos e fornecimento de cuidados de saúde, bem-estar e edu-
cação facilitamos todo o processo o melhor que podemos. Integrar pessoas que 
cheguem destes países nos grupos de amigos e nas turmas da escola; na nossa 
comunidade; no nosso bairro. Todos estes serviços são responsabilidade das 
grandes organizações e instituições de auxílio, mas principalmente de todos e 
de cada um de nós, que com uma doação, uma palavra, uma tomada de inicia-
tiva e um sorriso já ajudamos. 

É urgente que acordemos, acordemos para uma realidade cada vez mais 
iminente. Para uma realidade que amanhã pode ser a nossa, mas que, até o 
ser, é de alguém, e esse alguém merece e precisa de todo o nosso respeito, 
apoio, cuidado e amor. 

Carolina Baptista, 12ºH 

 

 

Depois de várias décadas a receber alunos, o Camões é agora palco de aulas para migrantes que querem aprender português. O que 
começou por ser uma iniciativa da Junta de Freguesia de Arroios para integrar os refugiados da guerra na Ucrânia tornou-se agora um 
projeto que abrange várias comunidades, numa tentativa de facilitar o acesso à aprendizagem da língua.  
Uma mensagem daquelas que circula pelo WhatsApp de todas as pessoas – e em especial daquelas que andaram no Camões, como eu – 
chegou-me com um pedido geral para que voluntários viessem dar aulas de português a refugiados, e pediam um email com o CV do candi-
dato-a-voluntário. Fui aceite, e as aulas, dadas por pares de formadores, estão a ser uma oportunidade de ensino extraordinária, com 
alunos cujas línguas maternas são muito diferentes e cujos percursos de vida não podiam ser mais distintos. A partilha de experiências 
faz-se através de um novo vocabulário comum que vamos aprendendo, e várias línguas misturam-se numa tentativa de criar um espaço de 
comunicação em português.   

Percebemos todos naquela sala de aula que a língua importa, importa para a vida de todos os dias em Lisboa, para o café, para o metro, para os muitos for-
mulários do SEF, para os estudos ou profissões. Importa porque pode tanto juntar pessoas como separar comunidades.  É por isso que ali estamos todos.  

Deixa-se o repto para que estes projetos cresçam e se multipliquem, e que possamos oferecer cada vez mais formação em português a quem a procurar.    
 

Duarte Bénard da Costa 
(ex-camoniano) 
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Pedro Morais Silva, 10º Q 
 

PRIMEIRO LUGAR 
 
 

3RGH�R�$ERUWR�VHU�WDQWR�&RUUHWR�FRPR�&RPSDWtYHO�FRP�R�'L�
UHLWR�j�9LGD"� 

 
2�DERUWR��HQTXDQWR�LQWHUUXSomR�YROXQWiULD�GD�JUDYLGH]��p�D�DF �mR�GH�GHVFRQWLQXDUࡤ

o processo gestativo de uma mulher por intenção da mesma. O aborto também 
pode ter o significado de uma interrupção involuntária, relacionada com fatores 
FXMR� FRQWUROR� QmR� FDL� GLUHWDPHQWH� HP� QLQJXpP��1R� HQWDQWR�� HVWH� DERUWR� QmR� p�
uma acࡤmR��SRLV�HPERUD�SRVVD�VHU�FRQVFLHQWH��QXQFD�VXUJH�D�SDUWLU�GH�XPD�LQWHQ�
ção, ainda que possa existir um desejo. Por não ser uma acࡤmR�� QmR� ID]� VHQWLGR�
atribuir a este aborto valor moral de correto ou incorreto. Para clarificar o uso do 
WHUPR�´$ERUWRµ��GRUDYDQWH��TXDQGR�R�XVDU��UHILUR-PH�DSHQDV�j�LQWHUUXSomR�YROXQ�
tária da gravidez. 
O aborto, sendo um tema que se relaciona com causar a morte, gera opiniões 
GLYHUJHQWHV��3RU�XP� ODGR��Ki� TXHP�GHIHQGD�TXH�R�DERUWR� p� HUUDGR��0XLWDV� GDV�
pessoas que partilham desta opinião, como o filósofo A, baseiam a sua opinião na 
crençD de que os fetos têP�GLUHLWR�j�YLGD��'H�IDFWR��WHQGR�RV�IHWRV�GLUHLWR�j�YLGD��R�
DERUWR��TXH�WHUPLQD�FRP�D�YLGD�GR� IHWR��p�UHSUHHQVtYHO�GR�SRQWR�GH�YLVWD�PRUDO��
Mas o que confere ao feto este direito? Quem tem a crençD�GH�TXH�R�DERUWR�QmR�p�
LQFRUUHWR�� WDO� FRPR� R� ILOyVRIR� %�� SRGH� FRQFOXLU� DWp� TXH� RV� IHWRV� QmR� WrP� GLUHLWR�
PRUDO�j�YLGD��(VWHV�GRLV�UDFLRFtQLRV�WrP como base a mesma proposiçmR�FRQGLFLR�
QDO��´6H�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��HQWmR�R�DERUWR�p�HUUDGRµ��9DOH�D�SHQD�
QRWDU�TXH�TXDQGR�VH�GHIHQGH�TXH�R�DERUWR�QmR�p�LQFRUUHWR�GR�SRQWR�GH�YLVWD�PR�
UDO��QLQJXpP�HVWDUi�D�GL]HU�TXH�p�XPD�GHFLVmR�VLPSOHV��)D]HU�HVVD�HVFROKD�VHUi�
sempre algo muito complicado, ninguém quer ou escolhe estar nesta situaçmR��H�
PHVPR�TXDQGR�DOJXpP�p�REULJDGR�D�WRPDU�D�GHFLVmR�QXQFD�R�ID]�GH�kQLPR�OHYH��
$V�GXDV�SHUVSHWLYDV�DSUHVHQWDGDV�VmR�YiOLGDV�GH�DFRUGR�FRP�D�OyJLFD�IRUPDO��SRU�
LVVR�D�YHUGDGH�GDV�SUHPLVVDV�p�TXH�GHWHUPLQD�TXH�ILOyVRIR�HVWDUi�FRUUHWR��6HUi�R�
aborto incorreto? Ou será que os fetos têP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD" 
(VWH�WySLFR�p�PXLWR�LPSRUWDQWH�VHU�GLVFXWLGR��+DYHUi�VHPSUH�JUDYLGH]HV�LQGHVH�

jadas, porque, mesmo tendo “feito tudo bem”, os métodos contracetivos, que 
muitas vezes não são acessíveis, nunca podem garantir 100% de eficácia. Nestas 
gravidezes indesejadas, o aborto torna-se sempre uma opçmo, embora ninguém 
seja obrigado a abortar e mesmo que fosse já não se qualificaria como interrupçmR�
YROXQWiULD�GD�JUDYLGH]��(VWDV�JUDYLGH]HV�H[LVWLUmR�VHPSUH��H��SRU�LVVR��R�DERUWR�p�
XP�WHPD�TXH�HVWi�VHPSUH�SUHVHQWH��(VWD�VXD�SHUSpWXD�DWXDOLGDGH�MXVWLILFD�D�VXD�
importâQFLD�� VH�p�XP�DVVXQWR� WmR� LPSRUWDQWH�� VDEHU� VH�p� FRUUHWR�RX�QmR��GH�XP�
SRQWR� GH� YLVWD� PRUDO�� p� DOJR� TXH� VHULD� PXLWR� HVFODUHFHGRU� SDUD� TXH� SRVVD� VHU�
SUDWLFDGR� �RX�QmR�� VHP� VHU� FULPH��RX�VHMD�� SDUD� VH� VDEHU� VH� LPSHGLU� R� DERUWR�p�
correto ou incorreto. Por outro lado, este tema obriga-nos a questionar os limites 
GD�QRVVD�KXPDQLGDGH��2�TXH�QRV�FRQIHUH�GLUHLWR�j�YLGD"�6HUi�TXH�VHPSUH�WLYHPRV�
GLUHLWR�j�YLGD"�6H�QmR��TXDQGR�SDVVDPRV�D�WHU"�(VWH�WLSR�GH�TXHVW}HV�UHYHOD�XPD�
JUDQGH�IDOWD�GH�HVFODUHFLPHQWR�QR�TXH�WRFD�j�QRVVD�QDWXUH]D�HQTXDQWR�SHVVRDV��
Nós temos uma grande falta de autoconhecimento e eu acredito que ao sabermos 
H� DSURIXQGDUPRV�RV�QRVVRV� FRQKHFLPHQWRV� VREUH�D�QRVVD�KXPDQLGDGH�� VHUHPRV�
HOXFLGDGRV�GH�XPD�IRUPD�TXH�QRV�IDUi�FRPSUHHQGHU�PHOKRU�TXH�Do}es são corre-
tas ou não. Nesta vertente, o debate e discussão sobre este tema em particular 
será algo tao esclarecedor que releva ainda mais a sua importâQcia. 
Em relaçmo aos dois filósofos A e B, não concordo com nenhuma das conclusões a 

que chegam, porque não aceito a proposiçmR�FRQGLFLRQDO�HP�TXH�VH�EDVHLDP��TXH�
HUD�´VH�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��HQWmR�R�DERUWR�p�HUUDGRµ��1HVWH�HQVDLR�
YRX�GHIHQGHU�TXH�p�IDOVR�TXH�VH�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�j�YLGD��HQWmR�R�DERUWR�p�HUUD�
GR��LVWR�p��TXH�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD�H�TXH�R�DERUWR�SRGH�QmR�VHU�HUUD�
do. 
Para defender esta minha posiçmo apresento o seguinte argumento. Se os fetos 

estão vivos e não ameaçDm a vida de alguém, então os fetos têP�GLUHLWR�PRUDO�j�
vida. Se os fetos têP� GLUHLWR�PRUDO� j� YLGD�� HQWmR� VHUi�SUHFLVR� XP�PRWLYR� IRUWH�
para a sua morte ser causada por outrem de forma correta moralmente. Logo, se 
os fetos estão vivos e não ameaçDm a vida de alguém, então será preciso um 
PRWLYR� IRUWH�SDUD�D�VXD�PRUWH�VHU�FDXVDGD�SRU�RXWUHP�GH�IRUPD�FRUUHWD�PRUDO�
PHQWH��(VWH�DUJXPHQWR�p�YiOLGR� Mi�TXH�WHP�D�IRUPD�GH�XP�VLORJLVPR�KLSRWpWLFR�
(forma de inferêQFLD�YiOLGD���6HQGR�YiOLGR��FRP�DV�SUHPLVVDV�YHUGDGHLUDV��D�FRQ�
FOXVmR� WDPEpP� R� VHUi�� 3DVVR� HQWmR� j� MXVWLILFDomo das premissas. A primeira 
premissa diz que os fetos, estando vivos e não ameaçDndo a vida de alguém, têP�
GLUHLWR� j� YLGD��2� IHWR� FRPR� VHU� YLYR� FRP�H[SHULrQcias futuras hipotéticas tem o 
GLUHLWR�GH�YLYHU�SRUTXH��DR�ID]r-OR��QmR�S}H�HP�FDXVD�D�YLGD�GH�RXWUHP��QR�HQWDQ�
WR��HVWH�GLUHLWR�j�YLGD�p�XP�GLUHLWR�j�YLGD�HP�VHQWLGR�IUDFR��LVWR�p��QmR�p�TXH�FDX�
sar a sua morte simplesmente porque sim seja correto, mas, em situaç}es em que 
se justifique, causar a sua morte não será imoral. Esta relaçmR�HVWi�EHP�SUHVHQWH�
QD�VHJXQGD�SUHPLVVD�´VH�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��HQWmR�VHUi�SUHFLVR�XP�
motivo forte para a sua morte ser causada por outrem de forma correta moral-
mente”. Deste modo, concluo que se os fetos estão vivos e não ameaçam a vida de 
alguém, então será preciso um motivo forte para a sua morte ser causada por 
outrem de forma correta moralmente. Porém, como o silogismo hipotético conclui 

uma proposiçmo condicional, preciso de completar o raciocínio. Se os fetos estão 
vivos e não ameaçDm a vida de alguém, então será preciso um motivo forte para a 
sua morte ser causada por outrem de forma correta moralmente. Os fetos estão 
vivos e não ameaçDm a vida de alguém. Logo, será preciso um motivo forte para a 
sua morte ser causada por outrem de forma correta moralmente. Esta inferêQFLD�
p� YDOLGD�XPD� YH]� TXH� WHP�D� IRUPD� GH� XP�Modus Ponens�� -XVWLILFR� D� SULPHLUD�
SUHPLVVD�SRU�VHU�D�FRQFOXVmR�GR�PHX�DUJXPHQWR�QR�LQtFLR�GR�SDUiJUDIR�H�SRU�WHU�
PRVWUDGR�SRUTXH�p�TXH�HUD�YHUGDGH��$�VHJXQGD�SUHPLVVD�GL]��RV�IHWRV�HVWmR�YLYRV�
e não ameaçDm a vida de alguém. Esta premissa mostra os casos em que o meu 
raciocínio se aplica, ou seja, gravidezes em que não há nenhum fator de risco que 
ameace a saúde da mãe, ou seja, a maioria das gravidezes. Sendo estas condiç}es 
cumpridas, isto é, nestes casos, será preciso um motivo forte para a sua morte 
ser causada por outrem de forma correta moralmente. A meu ver, numa fase 
LQLFLDO��TXDQGR�R�RUJDQLVPR�TXH�VH�SRGH�YLU�D�WRUQDU�XP�EHEp�QmR�WHP�DLQGD�XP�
sistema nervoso ativo, as suas experiêQFLDV�IXWXUDV�VmR�DLQGD�PXLWR�KLSRWpWLFDV��
H�SRU�LVVR�WHP�XP�GLUHLWR�j�YLGD��VLP��PDV�XP�D�TXH�XP�PRWLYR�SHVVRDO�GD�PmH�VH�
sobrepõe já as consequêQcias são mais evidentes, dado que ela leva uma vida 
complexa e pelo menos em parte realizada. Assim, numa fase inicial em que o 
IHWR� QmR� GHVHQYROYHX� XP� ´PXQGR�PHQWDOµ�� SRU� DVVLP� GL]HU�� R� GHVHMR� GD�PmH� p�
suficiente para que causar a morte do feto não seja imoral. Note-se que em mo-
PHQWR�DOJXP�GLVVH�TXH�R�IHWR�HUD�GHVSURYLGR�GH�XP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��SRUTXH�
na minha posiçmR�QmR�p��$SHQDV�FRQVLGHUR�TXH�RV�IHWRV�WrP�XP�GLUHLWR�j�YLGD�TXH�
QmR�p�LQYLROiYHO��SHOR�PHQRV�DWp�GHWHUPLQDGD�IDVH�GR�VHX�GHVHQYROYLPHQWR��$JR�
ra, eu não tenho autoridade para defender quais os limites de tempo de gestaçmo 
para os quais o aborto não será imoral, visto que não tenho os conhecimentos 
para determinar estes parâPetros, mas não duvido que seja possível estabelecê-
los. Assim considero que o aborto pode não ser errado e que os fetos têP direito à 
vida, sendo esta a conjunçmo a proposiçmo necessária para negar que “se os fetos 
têP� GLUHLWR�j� YLGD�� HQWmR� R�DERUWR�p� HUUDGR”, pois a negaçmo de uma proposiçmR�
FRQGLFLRQDO�p�D�FRQMXQomo da afirmaçmo do seu antecedente (os fetos têP�GLUHLWR�j�
vida) e a negaçmR�GR�VHX�FRQVHTXHQWH��R�DERUWR�QmR�p�HUUDGR���$VVLP��FRQFOXR�TXH�
p�IDOVR�TXH�VH�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�j�YLGD��HQWmR�R�DERUWR�p�HUUDGR��QmR�FRQFRUGDQ�
do com nenhum dos filósofos. 
Embora esta posiçmo seja a que mais sentido faz para mim, admito que há certos 

aspetos com que alguém possa discordar que o fazem rejeitar a minha conclusão. 
Uma possível objeçmR�D�DSRQWDU�j�PLQKD�DUJXPHQWDomR�p�D�GH�TXH�IDoR�XPD�Pi�
interpretaçmo das consequêQcias do direito à vida. Não será o direito à vida, por 
definiçmo, a característica que torna incorreto que causem a nossa morte intencio-
nalmente? Não será o direito à vida algo que torna em qualquer circunstâQFLD�
LPRUDO�VHU-QRV�UHWLUDGD�D�YLGD�TXDQGR�QmR�p�GH�DFRUGR�FRP�D�QRVVD�YRQWDGH"�(X�
considero que esta objeçmR�p�EDVWDQWH�UHOHYDQWH�SDUD�R�FRQWH[WR�HP�TXH�VH�LQVHUH��
$ILQDO�GH�FRQWDV��QyV�XVDPRV�HVWH�FRQFHLWR�GHVWD�IRUPD��'L]HPRV�TXH�R�GLUHLWR�j�
YLGD�p�D�FDUDFWHUtVWLFD�TXH�WHPRV��DSHQDV�SRU�H[LVWLUPRV�FRPR�SHVVRDV��TXH�UHYH�
OD�TXH�VRPRV�GLJQRV�GH�YLYHU��e�R�GLUHLWR�QR�TXDO�RV�RXWURV�VH�EDVHLDP��Mi�TXH�p�
DTXHOH�TXH�JDUDQWH�TXH�PHUHFHPRV�YLYHU��H�p�QHFHVViULR�YLYHU�SDUD�TXH�SRVVDPRV�
GHVIUXWDU� GH� TXDOTXHU� RXWUR� GLUHLWR� TXH� QRV� SHUPLWH� OHYDU� XPD� YLGD� GLJQD� H�
UHDOL]DGD��e�HVSHFLDOPHQWH�IHLWD�D�DVVRFLDomo de que por sermos dignos de viver a 
decisão de terminar a nossa vida não deve vir de outrem a não ser nós. De facto, 
WXGR�LVWR�p�YHUGDGH��PDV�p�FRPR�HVWH�GLUHLWR�VH�DSOLFD�jV�SHVVRDV��6HUi�XP�IHWR�
XPD�SHVVRD"�3DUD�PLP�XP�IHWR�p�DSHQDV�XPD�SHVVRD�HP�SRWrQcia, mas tal como 
isso não quer dizer que tenha as mesmas características de uma pessoa (como 
WHQKR�D�FHUWH]D�TXH�D�PDLRULD�GDV�SHVVRDV�FRQFRUGDUi���LVVR�WDPEpP�QmR�VLJQLILFD�
TXH� WHQKDP� RV� PHVPRV� GLUHLWRV� �RX� SHOR� PHQRV� DSOLFDGRV� GH� LJXDO� IRUPD��� 2�
GLUHLWR�j�YLGD�p�XP�GLUHLWR�TXH�WHPRV�SRU�H[LVWLUPRV�HQTXDQWR�SHVVRDV��H�RV�IHWRV��
da minha perspetiva, não são pessoas, apenas pessoas em potêQcia. Não seria 
retirada a vida ao feto contra a sua vontade, porque o feto, pelo menos nas condi-
ç}es que atrás referi, não tem vontade. Deste modo não façR uma interpretaçmR�
LQFRUUHWD�GR�GLUHLWR�j�YLGD�QHP�QHJR�TXH�RV�IHWRV�R�WrP, apenas o aplico de uma 
forma que se adequa mais às suas características e às consequêQFLDV�TXH�WHUi�QD�
YLGD�GRV�RXWURV��HVSHFLILFDPHQWH�D�PmH� 
(VWD�p�D�SRVLomo com que mais me identifico. Esta posiçmR�p�D�TXH�GHFLGL�GHIHQGHU�
SRUTXH��SDUD�PLP��p�D�PDLV�SODXVtYHO��7RGDYLD��WDPEpP�UHFRQKHoR os pontos onde 
D�PLQKD�SHUVSHWLYD�DSUHVHQWD�PDLV�IUDJLOLGDGHV��3RU�H[HPSOR��DSHQDV�PH�UHILUR�D�
JUDYLGH]HV�RQGH�D�YLGD�GD�PmH�QmR�HVWi�HP�ULVFR��PDV��LQIHOL]PHQWH�QHP�WRGDV�DV�
gravidezes acontecem nestas condiç}es e a minha argumentaçmo não inclui estes 
casos. Por outro lado, falo de fetos como pessoas em potêQcia, com experiêQcias 
futuras hipotéticas, contudo, nem todos os fetos são assim. ReconheçR que a 
minha argumentaçmo não engloba casos de gravidezes com fetos com doençDs 
congénitas que lhes impossibilitam um futuro. Embora não seja esclarecedora no 
que toca a gestaç}HV�GH�DOWR�ULVFR�SDUD�D�PmH�RX�D�FRPR�GHYH�VHU�DSOLFDGR�R�GLUHL�
WR�j�YLGD�D�IHWRV�VHP�IXWXUR�SRVVtYHO��HVWD�SRVLomR�p�D�TXH�PDLV�PH�FRQYHQFH�HVWDU�
FHUWD�H�p�D�TXH�PDLV�IDFLOPHQWH�DFHLWR��&RQFOXLQGR��HX�QmR�FRQFRUGR�FRP�QHQKXP�
dos filósofos porque o raciocínio de ambos se baseia numa proposiçmR�FRQGLFLRQDO�
TXH�QmR�DFHLWR��$FUHGLWR�TXH�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�j�YLGD��VH�EHP�TXH�DSOLFDGR�GH�
forma diferente em relaçmR�D�FRPR�p�DSOLFDGR�jV�SHVVRDV��H�R�DERUWR�QmR�p�HUUDGR�
�SHOR�PHQRV�DWp�R� IHWR�GHVHQYROYHU�XP�VLVWHPD�QHUYRVR�DWLYR���H�PHVPR�FRP�DV�
IUDJLOLGDGHV�TXH�UHIHUL�HVWD�p�D�WHVH�TXH��SDUD�PLP��p�PDLV�SODXVtYHO�� 
 
 

[Ver página 9] 

OLIMPÍADAS NACIONAIS DE FILOSOFIA 2022 



Página 17 

 

Confluências 

OLIMPÍADAS NACIONAIS DE FILOSOFIA 2022 
 

Bárbara Baião, 11º H 
 

QUARTO LUGAR (Menção Honrosa) 
 
 

Se os fetos têm direito moral à vida, o aborto é errado. 
 
1HVWH�HQVDLR�LUHL�DSUHVHQWDU�D�PLQKD�RSLQLmR�HP�UHODomR�DR�SUREOHPD�DSUHVHQ�

WDGR��6H�RV�IHWRV�WrP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��R�DERUWR�p�HUUDGR��2�ILOyVRIR�$�DFHLWD�D�
condicional apresentada, e, a partir de modus ponens� UDFLRFLQD� TXH�� 2V� IHWRV�
WrP�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��ORJR�R�DERUWR�p�HUUDGR��2�ILOyVRIR�%�DFHLWD�D�FRQGLFLRQDO�
DSUHVHQWDGD��QR�HQWDQWR��D�SDUWLU�GHOD��UDFLRFLQDUi�SRU�modus tollens��2�DERUWR�
QmR�p�HUUDGR��ORJR�RV�IHWRV�QmR�WrP�R�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD� 

Este problema apresenta extrema importância na sociedade atual uma vez 
que condiciona o direito ou proibição de uma pessoa gestante exercer o seu 
direito de escolha. Ao ser aceite a perspetiva do filósofo A, estaremos, enquanto 
sociedade, a negar a uma pessoa gestante o seu direito de decidir, ou não, abor-
WDU�� R�TXH� OHYD�D� LQ~PHURV�SUREOHPDV�QmR� Vy� VRFLDLV�� FRPR�GH� VD~GH��XPD�YH]�
TXH� p� FODUR� TXH� D� SURLELomR� GR� DERUWR� QmR� LPSHGH� TXH� RV�PHVPRV� DFRQWHoDP��
PDV�TXH�VHMDP�UHDOL]DGRV�GH�IRUPDV�SRXFR�VHJXUDV�H�PHVPR�GXYLGRVDV��$�SURL�
ELomR�GR�DERUWR�SRGHUi��VHU�DVVRFLDGD�D�SDtVHV�PHQRV�GHVHQYROYLGRV�FRP�SUREOH�
mas como a fome, pobreza e falta de condições sanitárias são acentuados. 
1D�PLQKD�WHVH�LUHL�GHIHQGHU�D�SHUVSHWLYD�GR�ILOyVRIR�%��FRP�D�TXDO�FRQFRUGR��2�

DERUWR� QmR� p� HUUDGR�� ORJR� RV� IHWRV� QmR� WrP� R� GLUHLWR�PRUDO� j� YLGD�� 1D�PLQKD�
RSLQLmR�R�DERUWR�QmR�p�HUUDGR�GHYLGR�D�GLYHUVRV�IDWRUHV�TXH�SDVVDUHL�D�H[SOLFDU��
Ao trazer uma nova vida para a Terra, a parte mais “simples” de todo o processo 
VHUi� D� JHVWDomR� �H[FHWR� FDVRV� SDUWLFXODUHV��� 'R� PHX� SRQWR� GH� YLVWD�� RQGH� VH�
LQLFLD� UHDOPHQWH� WRGR�R�SURFHVVR�p�D�SDUWLU�GR�QDVFLPHQWR��RQGH�RV�HGXFDGRUHV�
têm nos seus ombros toda a responsabilidade adjacente a ser um pai a preparar 
XP�QRYR�VHU�SDUD�D�YLGD� 
&XLGDU��SURWHJHU��HGXFDU��DPDU�VmR�DSHQDV�DOJXQV�GRV�SDSpLV�GRV�HGXFDGRUHV�

GH�XPD�FULDQoD��ORJR��p�ORJLFR�DILUPDU�TXH�Ki�XPD�LPHQVD�TXDQWLGDGH�GH�FRQGL�
o}HV�TXH�p�QHFHVViULR�HVWDUHP�UHXQLGDV�SDUD�TXH�VHMD�SURStFLR�R�FUHVFLPHQWR�H�
GHVHQYROYLPHQWR�GHVWD�QRYD�YLGD��2UD��VH�XP�JHVWDQWH��VH�p�TXH�p�FRUUHWR�FKD�
mar gestante a alguém que não tenciona levar a termo a gravidez) não possui 
as condições necessárias para oferecer uma vida com qualidade a este feto, 
porque razão será imoral escolher não o fazer e realizar um aborto? 
$SUHVHQWR� XP� SRXFR�PDLV� DSURIXQGDGDPHQWH� D�PLQKD� SHUVSHWLYD� DFHUFD� GR�

GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��6HUmR�DV�FRQVHTXrQFLDV�GR�DERUWR��SDUD�D�VRFLHGDGH"�4XHP�
´VHQWHµ� DV� FRQVHTXrQFLDV� GH� XP� DERUWR� VHP� VHU� D� SHVVRD� JHVWDQWH"�� SLRUHV� GR�
TXH�DV�GR�QmR�DERUWR"�1D�PLQKD�RSLQLmR�p�EDVWDQWH� FODUR�TXH�QmR��&RQVLGHUD�
mos justo submeter um ser a uma vida possivelmente de miséria, solidão, po-
breza, falta de amor, etc. quando na verdade nem foi escolha sua? Na minha 
opinião não. Será justo crescer num meio onde não foi desejado (aponto também 
para a diferença, na minha perspetiva, entre não ser desejado e não ser planea-
do, uma vez que o segundo não implica que o ser não seja desejado)? Na minha 
RSLQLmR�QmR��*RVWDULD�DJRUD�GH�ODQoDU�XPD�~OWLPD�SHUJXQWD�HP�UHODomR�DR�WHPD�
GR�GLUHLWR�j�YLGD��&RQVLVWLUi�R�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD�VLPSOHVPHQWH�QR�GLUHLWR�GH�
nascer ou no direito de nascer, sim, mas com condições reunidas para um favo-
rável crescimento e desenvolvimento? 
)RUoDU�XPD�SHVVRD�JHVWDQWH�D�OHYDU�D�VXD�JUDYLGH]�DR�WHUPR�FRP�D�MXVWLILFDomR�

GH�TXH�R�IHWR�WHP�GLUHLWR�j�YLGD�SRGHUi��D�ORQJR�SUD]R��WUD]HU�JUDYHV�FRQVHTXrQ�
FLDV�QmR� Vy� SDUD� R� GLWR� IHWR� FRPR�SDUD� D� SHVVRD� JHVWDQWH�� XPD�YH]� TXH� IRUoDU�
alguém a ter um filho não será o mesmo que a própria pessoa tomar por si essa 
GHFLVmR��2�TXH�GHSUHHQGR�GD�SHUVSHWLYD�GR� ILOyVRIR�$�p�TXH�p��SRUWDQWR��PRUDO�
WUD]HU�SDUD�R�SODQHWD��FRQVLGHUDQGR�TXH�D�YLGD�Vy�FRPHoD�D�SDUWLU�GR�PRPHQWR�
HP�TXH�QDVFH�RX�TXH�p�WRPDGD�D�GHFLVmR�GH�OHYDU�D�JUDYLGH]�DWp�DR�WHUPR��XP�
VHU�VHP�JDUDQWLD�GH�FRQGLo}HV�GR�TXH�QmR�R�WUD]HU�GH�WRGR��8PD�YLGD�GH�SRVVtYHO�
PLVpULD� p�PHOKRU� GR� TXH� QHP� FKHJDU� D� QDVFHU�� (VWD� p� XPD� LGHLD� GD� TXDO� HX�
GLVFRUGR�� SRLV�� SHQVR� TXH� p� DOWDPHQWH� LQMXVWR� H� DWp� LPRUDO� QmR� SHUPLWLU� TXH�
DOJXpP�WRPH�GHFLV}HV�DFHUFD�GR�VHX�FRUSR��GD�VXD�YLGD�H�GH�DOJR�TXH�SDUD�VHP�
SUH�D�DOWHUDUi��PHVPR�TXH�GHFLGD�GDU�HVWD�QRYD�YLGD�SDUD�DGRomR��HVWD�GHFLVmR�
WHUi��QRYDPHQWH��GH�SDUWLU�GD�SHVVRD�JHVWDQWH�H�QmR�GH�WHUFHLURV��H�FRP�FHUWH]D�
TXH�PDUFDUi�SDUD� VHPSUH� D� YLGD�GD�SHVVRD� TXH� WRPRX� HVWD� GHFLVmR���$OpP�GR�
SRQWR�GH�YLVWD�TXH�Mi�DSUHVHQWHL��DFUHVFHQWR�DLQGD�R�IDFWR�GH�XP�HPEULmR��IHWR�-�
em fases mais avançadas – não ser, ainda, um ser racional, não tendo assim a 
FRPSHWrQFLD� SDUD� DYDOLDU� VH� HVVD� YLGD� TXH� OKH� HVSHUD� p� DOJR� TXH� TXHUHUi� HQ�
TXDQWR�D�SHVVRD�JHVWDQWH�D�SRVVXL�H�R�GHYHUi�ID]HU� 
$�UHDOL]DomR�GH�XP�DERUWR�QmR�PDWD�XP�EHEp�� LPSHGH�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�

XP�IHWR�SDUD�XPD�RXWUD� IDVH�GH�GHVHQYROYLPHQWR�HP�TXH�VH� WRUQDUi�XP�EHEp��
8P�IHWR�QmR�p�XP�VHU�UDFLRQDO�H�FRP�HVStULWR�FUtWLFR�H�GH�UHIOH[mR��ORJR��FDEH�j�
pessoa gestante pensar no que será melhor não só para si como para esta possí-
vel nova vida a longo prazo e avaliar qual a melhor decisão a tomar (assim, deve 
WHU�D�SRVVLELOLGDGH�GH�ID]HU�XPD�HVFROKD���4XHP�GHYH�GHFLGLU�VH�R�DERUWR�p�HUUD�
GR�p�D�SHVVRD�JHVWDQWH�HP�UHODomR�j�VXD�JHVWDomR��6HU�SHUPLWLGD�D�UHDOL]DomR�GR�
DERUWR�QmR� LPSOLFD�TXH� WRGDV�DV�SHVVRDV�GHYDP�DERUWDU� �DWp�SRUTXH� LVVR� VHULD�
DEVXUGR��� LPSOLFD� VLP� TXH� TXHP� R� GHFLGLU�� SRGHUi� ID]r-OR� GH� IRUPD� VHJXUD� H�
FRQVFLHQWH� 

4XHP� FRQFRUGDU� FRP� D� SRVLomR� GR� ILOyVRIR� $� QmR� p� LPSHGLGR� GH� R� ID]HU�� WDO�
FRPR� TXHP� FRQFRUGD� FRP� D� SRVLomR� GR� ILOyVRIR� %� WDPEpP� QmR� R� GHYH� VHU�� 2�
SUREOHPD� FRPHoD� TXDQGR� D� SHUVSHWLYD� GR� ILOyVRIR� $� p� OHYDGD� FRPR� ´UHJUDµ� H�
FRORFD�HP�FDXVD�D�OLEHUGDGH�GH�HVFROKD�� 
&RPR�REMHomR�j�WHVH�DSUHVHQWDGD��H[SRQKR�D�LGHLD�GR�ILOyVRIR�$��´2V�IHWRV�WrP�

GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD�� ORJR�R�DERUWR�p�HUUDGRµ��8VXDOPHQWH�� RV�GHIHQVRUHV�GHVWD�
LGHLD�OHYDP�R�GLUHLWR�j�YLGD�D�XP�JUDX�PDLV�HOHYDGR��FRQVLGHUDQGR�RV�LQWHUHVVHV�
de um feto (ser não racional e sem espírito crítico e de reflexão) de igual forma 
TXH�OHYDP�RV�LQWHUHVVHV�GH�XPD�SHVVRD�UDFLRQDO�H�FRP�HVStULWR�FUtWLFR�H�GH�UHIOH�
[mR�HP�FRQVLGHUDomR��WHQGR�DWp�RV�GR�IHWR�DFLPD�GRV�GH�XPD�SHVVRD��QHVWH�FDVR�D�
pessoa gestante). 

Como referi anteriormente neste ensaio, os defensores da perspetiva do filóso-
IR�$�QmR�WrP�HP�FRQVLGHUDomR�R�TXH�SRGHUi�DFRQWHFHU�DR�QmR�VHU�UHDOL]DGR�XP�
DERUWR��'HIHQGHP�R�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD��PDV�D�SHUJXQWD�p�– a que tipo de vida? 
Usarei gravidez na adolescência como exemplo demonstrativo. O impacto de 
XPD� SHVVRD� DGROHVFHQWH� WHU� XP� ILOKR� WmR� FHGR� QD� YLGD� QmR� FRORFDUi� HP� FDXVD�
apenas a sua vida, podendo não ter outra hipótese não abandonar os estudos e 
procurar um emprego para ter capacidade de sustentar esta nova vida que lhe 
IRL�LPSRVWD��FRPR�WDPEpP�D�GR�VHX�ILOKR�TXH�VHUi�HGXFDGR�SRU�XPD�SHVVRD�TXH�
SRU�VL�Vy�DLQGD�VH�HVWi�D�GHVHQYROYHU��1mR�GLJR�TXH�QHQKXPD�SHVVRD�DGROHVFHQWH�
terá capacidades de criar um filho e de o educar exemplarmente, mas essa terá 
de ser uma escolha feita por si após reflexão e não imposta, remetendo nova-
mente para a importância da liberdade de escolha e da possibilidade de realiza-
omR�GH�DERUWR� 
2XWUD�GHIHVD�SRVVtYHO�GR�PHX�SRQWR�GH�YLVWD�HP�UHODomR�DR�SRQWR�GH�YLVWD�GR�

ILOyVRIR�$�p�TXH�D�LGHLD�GR�DERUWR�QmR�VHU�HUUDGR�SRVWD�HP�SUiWLFD�QD�VRFLHGDGH�
não implica que as pessoas não possam escolher ter filhos, significa apenas que 
quem escolher não o fazer tem essa possibilidade, enquanto a ideia do filósofo A 
colocada em prática na sociedade impede a coexistência com a perspetiva B, 
UHWLUDQGR� OLEHUGDGH� LQGLYLGXDO�H�GH�HVFROKD�DRV� FLGDGmRV� �QD� LGHLD�TXH�HVWRX�D�
GHVHQYROYHU�XP�IHWR�QmR�p�FRQVLGHUDGR�XP�FLGDGmR��� 
2XWUD�GHIHVD�SRVVtYHO� SDUD� D� SHUVSHWLYD�GR� ILOyVRIR�$� p� TXH� TXHP�D�GHIHQGH�

HVWi�D� LPSRU�DOJR�D�RXWUD�SHVVRD�TXH�QHQKXPD�LPSOLFDomR�WHP�FRP�D�VXD�SUy�
pria vida e sendo defensor do direito a uma vida livre, esta estará a ser violada, 
DSUHVHQWDQGR�XPD�LQFRHUrQFLD� 
2XWUD�REMHomR�EDVWDQWH�FRPXP�TXDQGR�GLVFXWLGR�R�WHPD�GR�DERUWR�VHU��RX�QmR��

HUUDGR��p�D�GH�TXH�DV�SHVVRDV�GHYHP�WHU�QRomR�GDV�SRVVtYHLV�FRQVHTXrQFLDV�GDV�
suas ações e que, ao terem relações sexuais, independentemente do cuidado 
WLGR��Ki�VHPSUH�D�KLSyWHVH�GH�HQJUDYLGDU��6H��DR�WHUHP�UHODo}HV�VH[XDLV�VDEHP�
TXH�D�JUDYLGH]�p�XP�SRVVtYHO�UHVXOWDGR��HQWmR�GHYHP�WHU�HVVH�IDWRU�VHPSUH�HP�
consideração e saber lidar depois com as consequências das suas anteriores 
decisões. A esta objeção eu respondo apresentando três ideias. 

Primeiramente, não sabemos as condições de como ocorreu o processo de en-
JUDYLGDU�� SRGHQGR� VHU� UHVXOWDGR� GH� DOJXP� WLSR� GH� DEXVR� FRPR� YLRODomR�� SRU�
H[HPSOR��1HVVH�FDVR��QmR�Vy�D�SHVVRD�Mi�p�VXEPHWLGD�D�XP�GRV�PDLRUHV�WUDXPDV�
e abusos possível como ainda tem de ser relembrada desse facto todos dias 
durante pelo menos nove meses (dependendo depois da decisão tomada após o 
nascimento). 

Em segundo lugar, quando se fala em consequências das ações, estamos a 
falar destas para quem? No caso da gestação não são só os progenitores envolvi-
GRV��PDV�WDPEpP�D�QRYD�YLGD�FULDGD��4XHP�OLGD�FRP�DV�FRQVHTXrQFLDV�GH�XPD�
JUDYLGH]�QmR�VmR�Vy�RV�JHVWDQWHV�H�HVVH�p�R�IDFWR�TXH��GR�PHX�SRQWR�GH�YLVWD��VH�
SHUGH�QHVVD�SHUVSHWLYD� 
7HUFHLUD� H� ~OWLPD� LGHLD� TXH� DSUHVHQWR� FRPR� UHVSRVWD� D� HVWD� REMHomR� p� IHLWD�

através de uma analogia. Quando andamos de carro temos a noção que podemos 
sofrer um acidente, independentemente do cuidado tido (isso não implica que 
não devamos ter cuidado ao conduzir porque podemos ter um acidente de qual-
quer das formas, uma vez que estes cuidados a ter reduzem drasticamente a 
probabilidade de acidente, no entanto não a eliminam). Sabemos que podemos 
sofrer um acidente independentemente do cuidado tido, mas andamos de carro 
QD�PHVPD��HPERUD�KDMD�RXWUDV�IRUPDV��PDLV�VHJXUDV�DWp��GH�ORFRPRomR� 
&RQFOXLQGR��HX�FRQFRUGR�FRP�R�UDFLRFtQLR�GR�ILOyVRIR�%��´2�DERUWR�QmR�p�HUUDGR��

ORJR�RV�IHWRV�QmR�WrP�R�GLUHLWR�PRUDO�j�YLGD” pois, num tema de tamanha impor-
tância como o trazer de uma nova vida, há vários fatores a ter em consideração, 
tendo de ter sempre em conta não só o valor moral da realização de um aborto, 
como as consequências da não realização do mesmo. Considero que cada pessoa 
TXH� WHP� D� SRVVLELOLGDGH� GH� VHU� JHVWDQWH� GHYH� WHU� WDPEpP� D� SRVVLELOLGDGH� GH�
HVFROKD�� XPD� YH]� TXH� Vy� HOD� p� FDSD]� GH� DYDOLDU� D� VXD� FDSDFLGDGH�� RX� QmR�� GH�
OHYDU� XPD� JHVWDomR� D� WHUPR�� (P� UHODomR� DR� GLUHLWR�PRUDO� j� YLGD� GH� XP� IHWR��
SHQVR�TXH�HVVD�LGHLD�p�EDVWDQWH�UHODWLYD�H�QDGD�FODUD��XPD�YH]�TXH�QmR�VDEHPRV�
TXH�YLGD�p�HVVD�TXH�VHUi� LPSRVWD�VRE�HVVH�QRYR�VHU�H�DWp�RQGH�p� MXVWR�HVWDU�D�
ID]r-OR��&RQFRUGR�FRP�R�GLUHLWR�PRUDO�D�XPD�YLGD�OLYUH�H�FRP�FRQGLo}HV��DR�IDODU�
GH�FRQGLo}HV�QmR�PH�UHILUR�DSHQDV�D�ILVLROyJLFDV��PDV�WDPEpP�LQWHOHFWXDLV�RX�GH�
GHFLGLU�TXH�VHU�SDL�p�DOJR�TXH�TXHU�RX�QmR�GLVSRU-VH�D�ID]HU���RQGH�XP�VHU�KXPD�
no vive num ambiente enriquecedor e seguro para o seu crescimento. Nem todas 
DV�SHVVRDV�WrP�D�SRVVLELOLGDGH�GH�IRUQHFHU�HVVDV�FRQGLo}HV�D�XP�QRYR�VHU��ORJR��
GHYHP�WHU�D�SRVVLELOLGDGH�GH�UHIOHWLU�VH�p�DOJR�RX�QmR�D�TXH�VH�GLVS}HP�� 
 

[Ver página 9] 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

Projeto de cidadania & Educação ambiental 
 

No dia 3 de maio de 2022, as turmas 
C e E do 11º ano deslocaram-se à lagoa 
de Óbidos, na Foz do Arelho, para, em 
colaboração com o GEOTA (Grupo de Es-
tudos de Ordenamento do Território e 
Ambiente), participarem numa atividade 
do projeto Coastwatch (projeto europeu de 
educação ambiental para a sustentabilida-
de e cidadania participativa - coordenado, 
em Portugal, pelo GEOTA).  

Neste dia, durante a maré baixa, percorremos, com a prestável ajuda da 
coordenadora nacional do Co-
astwatch (Carla Pacheco), 500 me-
tros de costa, onde observámos o 
tipo de ocupação acima da zona cos-
teira, a qualidade das entradas lí-
quidas de água doce, através do uso 
de fitas colorimétricas, os seres vi-
vos que habitam as zonas costeiras, 
os riscos e ameaças destas mesmas 
zonas e, por fim, analisámos tam-
bém os resíduos presentes na costa 

(macro, meso e micro resíduos) e recolhemos o lixo com que nos fomos deparando na zona da areia. Após a fase 
de observação, realizámos um questionário ambiental, fornecido pelo Coastwatch, onde colocámos informações 

relacionadas com a zona de observação e a sua 
biodiversidade, de forma a contribuir para a 
monitorização do litoral. 

Durante esta caminhada, observámos inú-
meras espécies marinhas, que a maioria de 
nós ainda não tinha tido a oportunidade de 
ver. Temos o exemplo das lebres do mar, que 
vimos mais do que uma vez, e, após alguma 
pesquisa, descobrimos que faz parte da famí-

lia das lesmas do mar e que são herbívoras, alimentando-se apenas de 
algas. Considerámos esta experiência muito enriquecedora, e aconse-
lhamos todos a, se tiverem oportunidade, participar neste projeto do Coastwatch em colaboração com o GEOTA.  

 

Gostaríamos de agradecer a estas duas entidades, por nos terem permitido fazer parte deste projeto, e a todos 
os docentes que nos acompanharam nesta aventura e a tornaram possível. 

 

11º C 
 
 
 
No mesmo dia, à tarde 
e após o almoço, houve 
igualmente uma visita 
à Reserva Natural do 

Paul de Tornada 
(a poucos quilómetros 
de Caldas da Rainha). 



Página 19 

 

Confluências 

LATIM & 
 

 
 
 
 

Uma interessante e 
 

cativante 
 

intervenção (com o ‘som’  
 

de Coimbra a 
 

encerrar, 
 

em Grande)! 

 

OFICINA DE CERÂMICA GREGA E AULA 
 

DE GREGO ANTIGO VIVO 
 

Na semana de 2 a 6 de maio, o Professor Mario Díaz Ávila, 
docente de Grego Clássico na Escola Secundária Enric Valor de 
Picanya, em Valência, e membro da direção da Associação ‘Cultura 
Clásica’, em Espanha, visitou algumas escolas portuguesas, públi-
cas e privadas, e contactou com diversos professores de Latim e de 
Grego, ao abrigo do programa europeu Job Shadowing. 

Na visita que fez à E.S. Camões, no dia 4, o Professor Mario Díaz 
Ávila dinamizou um ateliê de cerâmica grega (com a confeção de 
altos-relevos e de pratos gregos) e ministrou uma aula de Grego 
Antigo – Língua Viva, para os alunos e professores de Latim, e ou-
tros interessados curiosos.  

& GREGO 

 

Os alunos de Latim do 11.º ano estiveram no Museu de Lisboa – Teatro Romano, no 
dia 4 de maio, onde tiveram oportunida-
de de reconhecer in loco a presença imperi-
al de Roma na antiga e estratégica cidade 
de Olisipo. Nesta visita guiada ao Museu e 
ao sítio arqueológico do Teatro Romano, 
houve oportunidade de ver a exposição 
"Vitrum. Vidros na história de Lisboa".  

VISITA DE ESTUDO AO TEATRO ROMANO 
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ABRIL 

 



UMA ESCOLA ABERTA 
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UMA ESCOLA DE 
ENCONTROS E DE 

DIÁLOGO 
 

UMA ESCOLA 
INCLUSIVA 
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CRÓNICA 
 

A noite à nossa porta 
 

«Tão longa foi a noite que/ tardava a madrugada». Desde que foi Abril que em 
abril se celebra Abril. O 25 de Abril. Chegados quase ao cinquentenário, come-
mora-se um Abril maior, quer dizer, um Abril mais dilatado e espaçoso, com 
quatro anos de eventos recordatórios, para que se não esqueça jamais «a treva 
[que] tudo cobria». 

É preciso alentar a história, fazer com que não se apague da memória um 
passado povoado de silêncios e de muitas dores, um passado tolhido, penoso e 
duro que foi de derrubar. Porque ela, a história que é nossa, está e deve conti-
nuar estando em nós e em quem nos prolonga. 

«Tão longa foi a noite que/ tardava a madrugada/ e tanto foi o tardar que/ ma-
drugou». Para os adolescentes de hoje, como para muitos jovens crescidos de 
décadas, Abril é coisa de tempos distantes, de um outro século, de quando ain-
da não eram gente, e por isso incapazes de imaginar haver quem fosse impedi-
do de ser e de sonhar. E a falta que os sonhos fazem, a falta só de sonhá-los, 
qual pedra filosofal. 

É assim preciso que Abril adentre a escola em cada alvorecer, a escola toda, e 
brinque nos pátios com as cores copiosas das estações, e invada depois as salas 
de todas as formas e em todas as artes e ofícios, porque continua sendo 
«urgente descobrir rosas e rios/ e manhãs claras», mesmo que a descoberta seja 
apenas urdida de palavras, mas com muitos versos e imagens na íris. O impor-
tante é não esquecer. 

«Tão longa foi a noite que/ tardava a madrugada/ e tanto foi o tardar que/ ma-
drugou// Agora/ nascido o sol/ anoiteceu de repente». É o que acontece a quem 
se distrai e adormece. Ou, acordado, deixa escapar os sinais, ignorando que to-
dos os dias são dias de reparar e de questionar, dias de aprender. Abril foi por-
que se fez. Porque se fez luz na escuridão, porque se fez liberdade, liberdade a 
sério. «– Liberdade, que estais em mim,/ Santificado seja o vosso nome». Po-
rém, o resplendor que rompeu, aqui como em outros cantos e recantos, pode 
ensombrecer a qualquer instante, porque o nosso Abril tem de ser também o 
Abril dos outros, porque quando os outros o falham, falhamo-lo nós também. 
Há que recordar e proteger o Abril de todos, em comunhão de paz, para que a 
predicada fraternidade não seja expressão oca de lançar ao vento como cinzas, 
mas a realização do espírito e da matéria em cada abraço. Um Abril universal, 
uma homenagem amiudada. 

É preciso que à liberdade conquistada se lhe incorpore continuamente o tem-
pero da lembrança e a mantença da cidadania em geração, e que às investidas 
torpes que surjam se exijam tréguas e contas. Abril terá de ser isto, esteja onde 
estiver o homem, contanto que justo e solidário. Sem vacilações. Abril não pode 
combinar nunca, dentro ou fora de portas, com freios ou ameaças, com sangue 
ou com GUERRA. 

«Tão longa foi a noite que/ tardava a madrugada/ e tanto foi o tardar que/ ma-
drugou// Agora/ nascido o sol/ anoiteceu de repente/ e tão longa é a noite à nos-
sa porta». 

 
[in «Human», Maio/Junho de 2022] 
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ESBOÇOS 

 

O problema está nas máquinas 
 

O conjunto de palavras que me cruza a língua 
é das mãos que sai, e fica vivo, vivo como um 
banco, um barco ou uma tigela. 

São objetos inteiros como qualquer peça que 
pela primeira vez no ar se desenhe, são corpos 
de energia que se libertam, mas que nada signi-
ficam.  

Avançam na obscuridade, num estreito nunca 
vivido, fundando o espaço para a claridade das 
coisas. Este é o vigor da invenção, do precioso 
não saber. 

As ferramentas que criam os objetos crescem 
da vegetação, na caótica vegetação que se acu-
mula nas palmas das mãos e que nos guarda a 
liberdade quando perdemos a memória.  

São os objetos os guardiões singulares das coi-
sas das mãos. As coisas das máquinas são estra-
nhas, estão-nos sempre enfiadas dentro dos 
olhos, com os seus monótonos sons e brilhos.  

Os objetos das mãos são eternos, se não os 
olharmos, eles veem-nos mesmo depois de nós, 
no escuro. E calam segredos da desumanidade, 
da desumanidade que há no ventre das máqui-
nas e de quem as calibra assim, como inócuas. 

Os objetos dizem-nos que esta infestação do 
nada que mata é formada pelos impalpáveis e 

invisíveis micro sedimentos em que estamos 
imersos, resíduos criados nas múltiplas engre-
nagens.  

Nos objetos das mãos há uma lei própria de 
vida, são rebeldes e fazem frente ao viscoso frio 
que há nas massas das coisas apáticas e na velo-
cidade dos engenhos que nos vidram. 

O seu tesouro é resistir a toda a indiferença, 
com a sua desordem falam da vida dos corpos, 
das tensas mas naturais linhas de viver e de 
morrer… 

A morte dos corpos é singular, mas na guerra 
não há morte singular porque se morre do que 
vomitam as bocas das máquinas.  

É a velocidade das engrenagens, como parasi-
ta das coisas, que atira contra o sangue, que es-
guicha em ondas de aço e que desfaz em pedaços 
a carne, em lugares onde nem os corvos passam. 

Na guerra mandam as máquinas, porque sub-
traíram ou amputaram as falas e nos desapos-
saram das coisas das mãos. 

Que regressem de novo as mãos, as coisas das 
mãos, misturem-se as palavras de uma canção 
noturna dentro de um cálice transparente e ele-
ve-se, eleve-se alto, mas não se entorne mais 
vida. 

Não se criem máquinas, não se produzam 
mais máquinas com barrigas frias e pescoços de 
apontar, máquinas de morte para uso de olhos 
desumanos e loucos…  
 

Jorge Castanho 
Texto e imagem 

 

[Fb, 03/04/2022] 

 

NÃO HÁ OBRAS QUE CORTEM A RAIZ AO PENSAMENTO 
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Com o generoso apoio do 
Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 

http://www.escamoes.pt 

BE/CRE 

http://esccamoes.blogspot.com/ 

A todos quantos dedicadamente colaboram com a 
cedência de textos, fotos e cartazes para este Boletim, 

uma palavra de reconhecido agradecimento. 

Página institucional da  
Escola Secundária de Camões 

 

https://liceucamoes.wixsite.com/camoes 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Isabel Baldé 
(Física e Química) 
 
[Abril 2022] 
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No término de mais um 
ano letivo atormentado 

ainda pela Covid, 
aproxima-se um período 

de merecido descanso 
(para alguns, após os exames). 

 

O desejo de 
BOAS FÉRIAS! 


