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Aquilo a que chamamos vida, com um espeto 
nas pontas 

 

Curioso é que, através da vivência da vida, apren-
demos e lidamos com tudo aquilo que passa pela 
nossa frente, seja ótimo seja terrível.  

Terrível que te humilhem perante os outros, que 
critiquem as tuas ideias, que te rebaixem e que te 
tratem como lixo, como se fosses um cão vadio sem 
dono. 

Mesmo assim, lidamos e aprendemos: antes adorar
-me a mim próprio, do que satisfazer esta gente que 
nada te interessa. 

Tu és quem te levantas todos os dias, quem faz 
alguma coisa de diferente, quem aprende coisas no-
vas, conversas novas, isto tudo a cada dia que vai 
passando, e o relógio vai andando. 

Para quê dar explicações àqueles que te acham um 
incómodo, para quê preocupar? 

(…) 
Mas isso não irá excluir-me ainda mais? 
Não vivemos numa sociedade onde tens de estar 

‘incluído’ para te dares bem? Não vivemos numa so-

ciedade onde a gente anda para a frente, seguindo 
os demais como as ovelhas quando vão para o cur-
ral? 

Tu és o ganso no meio dos cisnes. És aquele, víti-
ma daquele olhar suspeito, aquele com quem o pes-
soal não fala, e se fala é para os seus interesses. 
Aquele que é maltratado e por quem ninguém sente 
arrependimento, porque és só ‘mais um’. Mais um 
sem qualquer importância neste Mundo de 7 Mil 
Milhões. 

És tu. És tu e nada poderás fazer para mudar. 
Apenas viver este sofrimento que, um dia, acabará 
com a pergunta “Porque é que hesitei?”. 

Porque é que hesitei naquele momento em que po-
dia ter acabado tudo, e passado para um sítio me-
lhor? Porque é que hesitei, e continuei a viver? Gos-
tarei eu de ser um peso para os meus familiares? 
Gostarei eu de ocupar o tempo dos outros com um 
mosquito? 

O sofrimento é eterno. O amor nada cobra, e quem 
mais gosta de ti é a dor. 

A vida, essa: a felicidade temporária, a dor eterna. 
 

Diogo Brissos Dias, 10º J 

 

Um merecido final feliz 
 

Como eu imagino o dia em que nos dirão que estamos livres deste 
vírus que nos enclausura há quase uma volta inteira em torno do 
sol. 

Imagino um dia bastante soalheiro, em que até o sol irá estar sor-
ridente e a querer marcar a sua presença. Será um dia quente, mas 
não demasiado.  

Imagino a levantarmo-nos da cama cedo, acordando com a notícia 
de que estamos livres, livres deste vírus que nos aprisionou e nos fez a todos seus reféns, que nos tirou a 
nossa adorada liberdade. 

Imagino toda a gente na rua, desde os mais novos aos mais graúdos, com um grande sorriso de orelha a 
orelha, todos aos abraços e aos beijinhos, para tentar compensar aquele afeto de que fomos privados du-
rante este tempo. Como panorama de fundo imagino o som calmo dos passarinhos.  

Imagino o cheiro a felicidade no ar. Não vos sei ainda dizer a que é que cheira, mas sabê-lo-ei quando 
chegar este dia. 

Imagino um dia de reencontros daqueles mais queridos, sem a preocupação com o distanciamento social, 
no meio dos abraços apertados entre as lágrimas e os sorrisos. 

Imagino um país em festa, de sol a sol, imagino fogos de artifícios, concertos em todas as ruas, toda a 
gente a dançar e a cantar, uma festa como nunca se viu igual. Uma festa em honra de todos nós que pas-
sámos por isto, que nos privámos de muita coisa para podermos fazer muitas mais no futuro, mas, em es-
pecial, uma festa em honra de todos os que estiveram na linha da frente, em combate com este inimigo 
sem rosto, que deixaram de ter uma vida para salvar milhares de outras. 

Mas, para isto sair da nossa cabeça para a realidade, temos de fazer mais um esforço, aguentar mais um 
pouco, para que todos nos possamos abraçar de novo. Enquanto não é possível, imaginem-no, que é a úni-
ca maneira segura de o fazerem por agora.  

 

Érica Rodrigues, 11º G  
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O ginásio dos dedos 
 

Os telemóveis são objetos revolucionários, importantíssimos e indispensáveis para a vida dos seres hu-
manos. Seria impensável, hoje em dia, qualquer pessoa viver sem um ecrã, de aproximadamente 12 centí-
metros, na sua mão. Até a minha avó utiliza um!  

A grande acessibilidade à informação disponibilizada na internet sobre qualquer tópico, a facilidade com 
a qual nós comunicamos uns com os outros, numa questão de segundos, independentemente do lugar onde 
estamos, são só alguns dos muitos privilégios dos quais todos nós podemos usufruir. 

Irrefutavelmente, são inúmeras as consequências positivas da utilização dos telemóveis. No entanto, com 
a introdução dos mesmos, passámos de um mundo velho, obsoleto, mas genuíno, para um mundo novo, 
moderno, mas feio.  

Aqui, neste mundo com telemóveis, as videochamadas substituem o contacto físico, os abraços calorosos, 
os beijos famintos e ternurentos, isto, obviamente, se não estivéssemos em plena pandemia. As mensagens 
que enviamos pelos telemóveis substituem as cartas de papel que antigamente escrevíamos com tanto 
amor; as horas que passamos em redes sociais substituem os convívios entre família e amigos, e as longas 
tardes, risonhas e mágicas, passadas na rua, pelas crianças, a brincar, transformam-se em tardes medo-
nhas e insossas agarradas a aparelhos eletrónicos. Aqui, neste mundo novo e moderno, tornamo-nos mais 
desumanos e artificiais.  

Com a chegada dos telemóveis, passámos, infelizmente, da Idade da Pedra para a Idade do aumento da 
graduação dos óculos. 

 

Kevin Meggi, 11º G  

 

Memórias 
 

Memórias? Algumas são já tão longínquas que mais 
parecem meros fantasmas da imaginação. Outras fa-
zem-nos sorrir. Depois existem as que nos dão nostal-
gia, saudade e até vontade de reviver determinados 
momentos que antigamente eram a nossa realidade 
quotidiana e que agora parecem ter sido apenas fanta-
sias. Já passou tanto tempo…. 
No outro dia, por volta da meia noite, estava deitada 

e comecei a divagar. Vieram-me à cabeça memórias de 
quando não havia uma pandemia global a amedrontar-
nos a vida, de quando era permitido 
estarmos com os nossos avós, amigos, 
primos, sem receio de pôr a vida de-
les em causa e de nós próprios correr-
mos perigo de vida. 
Aqueles momentos que antigamente 

eram habituais, por exemplo, apa-
nhar um autocarro para ir ter com os 
amigos, os abraços, as gargalhadas, 
tudo isso foi substituído por máscaras, gel desinfetan-
te… 
Nesses tempos, pensávamos em viver ao máximo a 

vida, conviver, cantar, dançar, fazer novas amizades. 
Hoje vivemos com medo de tudo. Sabemos que todos os 
nossos entes queridos e nós próprios corremos perigo e 
que se lhes acontecer alguma coisa não os poderemos 
ver. 
Creio mesmo que até assumi uma posição ainda mais 

maternal relativamente aos meus avós. Agora já não 
são eles que me dizem coisas como “podes ir, mas às X 
horas tens de estar em casa”, pelo contrário, sou eu 
que lhes digo coisas como “por favor evitem as idas ao 
supermercado, encomendem online” ou “se forem dar 
um passeio não vão para sítios que tenham outras pes-
soas”. 
Aquelas idas ao cinema com os meus avós, uma tradi-

ção que tínhamos desde que eu era pequena, transfor-
maram-se em escassas e curtas visitas ao patamar de-
les, com metros de distância e o sorriso de emoção que 
tenho ao vê-los está oculto por uma máscara de poli-

propileno. À medida que a pandemia 
piora, mais tempo fico sem os ver. E 
já lá vão meses disto… 
Estava eu com estes pensamentos 
aleatórios com base em memórias e 
veio-me à cabeça uma noite de verão 
passada em 2019 quando estava com 
alguns amigos na praia a aproveitar-
mos e a divertirmo-nos imenso. Na 

altura nunca poderia imaginar que, passados poucos 
meses, iríamos entrar nesta situação desgraçada.  
A lembrança daqueles tempos tão diferentes provoca-

me um nó na garganta e um aperto no coração, mas dá
-me sobretudo uma vontade imensa de voltar aos bons 
e velhos tempos! Na verdade, éramos tão felizes e não 
sabíamos… 
 

Mª Constança Tavares d’Almeida, 11º H 
 

(Foto de Lurdes Fernandes) 
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“As Serviçais” 
e uma reflexão 
sobre o racismo 

 
O racismo e a segre-
gação racial são os 
temas abordados no 
filme “As Serviçais”. 
Este é um tema que 
deve ser abordado com 
mais frequência dado 

que devemos relembrar os erros e injustiças cometidas 
no passado para evitar que sejam realizados de novo, 
ou seja, devemos considerar os eventos passados para 
aprendermos e melhorarmos as nossas atitudes e posi-
ções atuais e futuras. Defendo que no nosso mundo não 
deve haver lugar para o racismo ou para qualquer po-
sição que incite a segregação racial. De seguida, irei 
analisar o filme e defender a minha posição. 

O filme “As Serviçais” é um drama que estreou em 
2011, baseado no bestseller de Kathryn Stockett. O fil-
me passa-se durante a segregação racial dos Estados 
Unidos, em 1963, em Jackson, Mississippi.  

No filme conseguimos ver, de certa forma, a existên-
cia de duas culturas diferentes, a “cultura branca” e a 
“cultura negra”. Em cada cultura existem diferentes 
ideias, maneiras de pensar e agir em sociedade. Pode-
mos ver uma “cultura branca” baseada na superiorida-
de sobre a classe considerada inferior, a negra, o que 
demonstra o seu sentido de poder e superioridade e 
aponta para o clima de racismo vivido nos anos 60. O 
filme expõe bastante bem estas diferentes estruturas 
de pensamento, contrastando estas duas culturas. 

O filme retrata a história de uma mulher caucasiana, 
Eugenia “Skeeter” Phelan que está determinada a tor-
nar-se escritora. Skeeter, ao contrário da maioria da 
sua classe, não concorda com os ideais da tal “cultura 
branca” e está decidida a escrever sobre a situação de 
racismo e segregação racial vivida na altura pois acre-
dita, não só que deve escrever sobre algo que ache im-
portante, mas também que deve chamar a atenção pa-
ra este problema de forma a tentar mudar algumas 
mentalidades. Ela começa por entrevistar as mulheres 
negras da cidade, que deixaram as suas vidas para tra-
balhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a 
própria Skeeter faz parte. Aibileen Clark, a emprega 
da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder 
uma entrevista. Apesar das críticas, Skeeter e Aibileen 
continuam a trabalhar juntas e, aos poucos, conseguem 
novas adesões. 

Depois desta reflexão sobre o filme “As Serviçais”, 
analisaremos o tópico em questão, o racismo e a segre-
gação racial, e o porquê de não poderem ter lugar no 

mundo atual. 
O racismo é um tema muito falado, especialmente 

nos tempos que correm dado que estamos a viver uma 
época que vai ficar marcada na história exatamente 
por esta temática. Pelo mundo inteiro têm ocorrido ma-
nifestações e revoltas em prol da igualdade de oportu-
nidades e direitos e pelo fim da opressão e brutalidade 
policial contra as minorias. Eu sou a favor destas re-
voltas e manifestações. Como Martin Luther King dis-
se “a riot is the language of the unheard”, está na hora 
das pessoas serem ouvidas, de haver uma resposta po-
sitiva a seu favor e de se dar uma mudança. De certa 
forma foi isso mesmo que Skeeter fez em “As Servi-
çais”, deu uma plataforma, uma voz aos que não ti-
nham direito a uma voz. 

Primeiramente, defendo que é absurdo que a cor de 
pele de um indivíduo defina quaisquer capacidades ou 
aptidões desse indivíduo. Com base num estudo feito 
nos Estados Unidos, um indivíduo que envie uma can-
didatura a um emprego tem uma probabilidade baixa 
de ser aceite se o seu nome soar a um nome de pessoa 
negra. Isto acontece porque ainda existem pessoas que 
aparentemente associam a cor da pele a uma ética e 
capacidade de trabalho inferior. Mas porquê? Eu, pes-
soalmente, não consigo conceber como é que esta asso-
ciação é feita, não consigo perceber porque é que o soar 
do nome de uma pessoa poderia influenciar as suas 
oportunidades de ter sucesso na área de trabalho, de 
construir a sua vida e de fornecer posses financeiras à 
sua família. Esta associação, passo a reforçar, é com-
pletamente inválida e sem fundamento. 

Em segundo lugar, o racismo está também a pôr em 
causa o direito à sua própria vida. No caso concreto dos 
Estado Unidos, é um facto que, existe uma taxa eleva-
da de casos de assassinatos de indivíduos negros de-
sarmados por parte da polícia.  

Após a visualização do filme “As Serviçais” consegui-
mos perceber melhor o conceito de racismo e a situação 
da segregação racial. O racismo tem consequências 
todos os dias e frequentemente tira às minorias a opor-
tunidade de viver uma vida melhor ou mesmo de viver 
uma vida, por um fator tão simples e superficial como 
a cor da pele. Temos que educar as pessoas à nossa 
volta para combater a ignorância e poupar a vida de 
muitos cuja cor da sua pele é interpretada como uma 
arma. Devemos fazer justiça pelos injustiçados, dar voz 
àqueles a quem lhes foi tirada e combater a opressão e 
a brutalidade policial contra as minorias pois, afinal de 
contas, o trabalho da polícia é proteger, não comprome-
ter a vida de muitos. Com isto, afirmo que não há lugar 
neste mundo para o racismo ou para qualquer posição 
que incite à segregação racial. 

 
Daniela Mendes, 11º H 
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O mundo atual e as tecnologias  
 
No mundo atual somos confrontados, cada vez mais, com o individualismo, com pessoas preocupadas, atarefa-

das e constantemente em relação com um “mundo virtual”. Pessoas que não conseguem gerir o seu tempo, aca-
bando por priorizar muitas vezes o mundo não real, deixando de parte os encontros com amigos, os almoços de 
família, a leitura de livros, as idas ao cinema, etc. 

O contacto físico foi preterido pelo contacto por ecrã. As pessoas esquecem-se de dizer ‘bom dia’ por estarem 
ocupadas em colocar um like numa publicação de Instagram. As pessoas deixam de se conhecer fisicamente, 
havendo amigos virtuais e relações que começam através das redes sociais. 

As tecnologias que foram criadas para desenvolver o conhecimento, aproximar as pessoas e facilitar a comuni-
cação, hoje já se afastam muito do objetivo inicial. 

Se a internet não tem coisas boas? Milhares. Aumenta facilmente o nosso conhecimento sobre todos os temas 
do mundo, alerta-nos para assuntos preocupantes, informa-nos, faz-nos rir e também nos aproxima. O problema 
está na forma como usufruímos de todas essas funções, pondo-as à frente de tudo o que é real, vivido e sentido. 

No final, quem sofre com todos estes erros cometidos somos nós. Nós e quem nos rodeia, pois escolhemos dei-
xar de parte a vida real, escolhemos não ver, sentir, e viver determinados momentos importantes dos quais nos 
recordaríamos para sempre. Poderá tornar-se num problema que afeta o bem-estar e a saúde, depende somente 
de nós e das nossas ações. Devemos aprender a gerir o nosso tempo e a dar importância àquilo que é real. 

 
Leonor Vintém, 11º G 

 

O dia em que a liberdade voltou a sonhar 
 
Os dias são escuros e monótonos, apenas uma dúzia 

de pessoas anda pelas ruas a fazer as suas míseras 
tarefas enquanto todas as outras trancam as suas por-
tas ao mundo exterior. O medo domina as ruas da mi-
nha cidade, sufocando todos os que contra ele se mani-
festam. Eu, por ou-
tro lado, aprecio des-
de a janela, a beleza 
da luz que a lua 
transmite, desejan-
do um dia poder vol-
tar a sonhar. Deito-
me e ouço os meus 
pais a sussurrar so-
bre o que é proibido 
falar, e viro-me na 
cama tentando dei-
xar de escutar aque-
la conversa. Sei que 
mais vale não ouvir, 
pois basta um pe-
queno desvio de in-
formação e os meus pais vão presos. Acabo por adorme-
cer com uma certa inquietação, tal como todas as noi-
tes.  
Assim que amanhece, visto a minha farda escolar e 

preparo o meu lanche para ir para a escola. Pela pri-
meira vez, em vários anos, vejo o meu pai a sorrir ao 
pequeno-almoço dizendo que boas coisas estão para vir. 
Não entendo o que ele quer dizer com aquilo, mas deci-
do não questionar e seguir caminho para a escola. O 

dia parece infinitamente longo, e não consigo parar de 
pensar no sorriso tão rasgado que o meu pai tinha hoje 
ao pequeno-almoço e a minha curiosidade começa a 
aumentar. 
Outro dia passa, nada de novo parece surgir e acabo 

por esquecer o assunto a que o meu pai se referia ao 
sorrir.  

A esperança de algu-
ma coisa mudar co-
meça a desaparecer, 
até que um dia ao 
levantar-me começo 
a ouvir, na rádio, 
que algo está a acon-
tecer. Olho para o 
calendário, é dia 25 
de Abril. Os meus 
pais estão em gran-
de alvoroço na cozi-
nha, e quando lá 
entro a minha mãe 
dá-me um grande 
abraço e diz que tu-
do está a correr co-
mo planeado. Confu-

sa, eu pergunto-lhe, o que é que está a acontecer, e ela 
responde-me que finalmente vamos poder ser nova-
mente livres para sonhar.  
Lembro-me sempre da frase do meu pai naquela ma-

nhã: “sim, hoje é o dia em que a liberdade voltará a 
sonhar…”. 

 
Alba N. A. Fernández, 11º G 
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Para mim, as bailarinas de Edgar Degas são a repre-
sentação da liberdade. 

Esta liberdade traduz-se nas escolhas que tomamos e 
que nos levam a atingir os nossos objetivos. 

Mas, por vezes, para tomarmos estas decisões, temos 
de seguir as nossas emoções e instintos sem pensar 

muito, e daí vêm as cabeças de animais. 
 
 
 
 
 

Maria Leonor Raposo, 12º F 
(texto e desenhos da A.) 

 
 
 
 

Ser professor 
 

“Não queiras ser professor”. Foi esta a reação dos 
meus pais quando, há uns tempos, lhes disse que 
talvez um dia gostasse de vir a ensinar crianças e 
adolescentes e ser professor numa escola. Pelos vis-
tos, segundo eles, ser professor é uma profissão in-
grata, porque muitas vezes não se é minimamente 
recompensado pelo esforço e empenho entregues ao 
ofício. 

Embora este argumento me pareça verdadeiro, eu 
não vejo a realidade dessa maneira. Ao longo da mi-
nha infância e adolescência, já tive várias inclina-
ções relativas à profissão que me faria feliz quando 
“crescesse”, e posso dizer que foram bastante díspa-
res, pois passavam do artista plástico ao engenheiro 
químico industrial. Apesar desta indecisão e volatili-
dade, as minhas ideias sempre foram recebidas com 
um sorriso benévolo por parte dos meus pais. Assim, 
a única aspiração segregada foi ser professor. Por-
que ser professor é muito difícil nos tempos que cor-
rem. Porque os professores sofrem com a falta de 
oportunidades profissionais, desvalorização da car-
reira, falta de reconhecimento por parte de muitos 
dos alunos (e até dos pais destes) e sofrem com o 
stress que isso causa. Os meus pais sabem, porque a 
minha tia e a minha prima são professoras. 

Todavia, esta espécie de sonho nunca me abando-
nou, e quando eles o tentavam refutar eu relembra-
va os professores que o desencadearam. Foi no sexto 
ano de escolaridade que me surgiu esta ideia. Está-
vamos no final do ano letivo, quando eu e os meus 
colegas já tínhamos realizado os testes, e o meu pro-
fessor de Português propôs a concretização de um 
trabalho acerca do livro O Principezinho. O objetivo 

era simples: apresentar dois capítulos do livro de 
maneira a cativar o público. Desta forma, o profes-
sor dividiu a turma por grupos e, curiosamente, es-
colheu-me a mim para liderar um deles. Fiquei sur-
preso, uma vez que na época eu era um aluno sem 
qualquer ambição escolar, pouco participativo e céti-
co relativamente às minhas capacidades de lideran-
ça. Assim, mesmo com algum nervosismo, encarei o 
desafio, tirando partido de toda a minha imaginação 
e capacidade para que o resultado superasse as ex-
pectativas daquele voto de confiança dado pelo pro-
fessor.  No dia da apresentação, fizemos um pequeno 
teatro acompanhado por ilustrações da nossa auto-
ria, o que julgo ter agradado muito a todos os que 
assistiam porque, ao terminarmos, o professor 
aplaudiu-nos a ideia e o esforço, e reforçou que todos 
temos capacidade de fazer melhor, ou até o melhor, 
quando nos dedicamos com paixão.  

Este momento crucial mudou por completo a mi-
nha atitude não só para com a escola, mas para com 
as adversidades do dia a dia. Nesse dia percebi o 
quanto um professor é importante na vida da crian-
ça, do jovem e do estudante, e o impacto que tem no 
seu crescimento como pessoa. Ainda que, infeliz-
mente, tenha perdido o contacto desse professor, os 
seus apelos ao brio, sensibilidade e empenho acom-
panham-me até hoje como valores absolutos. Desta 
forma, comecei a pensar que um dia talvez pudesse 
vir a ser um bom professor, daqueles que podem 
mudar para muito melhor o desempenho e a vida 
escolar de gerações de alunos. Um professor feliz e 
empenhado, resiliente e altruísta é, para mim, um 
daqueles heróis invisíveis que povoam o nosso dia a 
dia e fazem a diferença na vida de todos quantos 
têm a sorte de se cruzar no seu caminho. 

 

Rodrigo Branco, 11º E 
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BIOLOGIA E GEOLOGIA 
 

 

11º B 
Beatriz Coelho, Diogo Lopes e 
Maria João Pereira 

11º B 
Beatriz Siva, Hugo Faustino e 

Sara Fonseca 

11º D 
Filipe Barreiros e Margarida 
Morais 



Página 10 

Confluências 

 

UMA ESCOLA COM HISTÓRIA 
 

O Liceu Nacional de Lisboa, atual Escola Se-
cundária de Camões, foi o segundo liceu de Lis-
boa, criado em 1902 por Carta de Lei, de 24 de 
maio. 

 

Inicialmente a funcionar no Palácio da Regalei-
ra, no Largo de São Domingos, partilhava as suas 
instalações, no rés do chão, com uma leitaria e 
uma loja de mobílias. Dois anos mais tarde com a 
divisão de Lisboa em três zonas escolares, o Liceu 
Camões adota a designação de Liceu Central e 
passa a ser o principal da zona onde fica situado – 
primeira zona. 

 

Em 1907, o Governo autoriza a aquisição de ter-
reno, construção de um edifício e compra de mobi-
liário. O local escolhido, Largo do Matadouro Mu-
nicipal, foi alvo de fortes críticas por ser conside-
rado ermo, de difícil acesso e distante para os alu-
nos. 

 

O projeto, criado em 1907 pelo Arqt. Ventura 
Terra, tornou-se numa referência da arquitetura 
escolar, sendo o primeiro liceu moderno de Lis-
boa, promovido pelo Estado no âmbito de uma po-
lítica de fomento do ensino secundário e sendo 
também exemplo da capacidade de resolução de 
problemas associados a uma obra deste género. 

 

Na sua construção recorreu-se aos novos materi-
ais da época: ferro e tijolo. 

 

Neste novo edifício já havia uma cantina, pape-
laria, livraria e estava englobado um conjunto de 
infraestruturas associadas à prática do exercício 
físico, dos quais se destacam os espaços para gi-
nástica e banhos. No início de 1908 – janeiro – 
iniciam-se as obras que surpreendentemente ter-
minam vinte e um meses depois. 

 

Em 1909, a 16 de outubro, inaugura-se o novo 
Liceu que, entretanto, em 9 de setembro de 1908, 
muda oficialmente a sua designação para Lyceu 
de Camões. 

 

Pelo Liceu Camões passaram grandes vultos da 
História e da Cultura do nosso país, quer como 
alunos quer como professores: Mário de Sá-
Carneiro, Vergílio Ferreira, Aquilino Ribeiro en-
tre outros. 

 
 

(AO/90) 

Liceu Camões [1928] 
 

Liceu Camões [1928] 
 

Liceu Camões [1933] 
 
 
 
 
 
 
Fotógrafo: Joshua Benoliel 

in Arquivo Municipal de Lisboa 
 

[https://www.facebook.com/lisboadeantigamente/] 
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CONSELHO GERAL - DELIBERAÇÃO 
 

Deliberação sobre a recondução do professor 
 

João Jaime Antunes Alves Pires 
 

no cargo de Diretor para o quadriénio 
2021/2025 

 

 
De acordo com o estatuído no ponto 2 do art.º 25.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao 
Conselho Geral deliberar sobre a recondução do Dire-
tor ou a abertura do procedimento concursal.  

O Conselho Geral da Escola Secundária de Camões, 
reunido em vinte e três de março de 2021, determinou 
a recondução do professor João Jaime Antunes Al-
ves Pires no cargo de Diretor para o quadriénio 
2021/2025.       

A decisão decorreu da apreciação do trabalho desen-
volvido pelo Diretor, da análise do cumprimento dos 
objetivos e estratégias definidos no “Projeto de Inter-
venção do Diretor” apresentado aquando da sua candi-
datura para o quadriénio 2017/2021, do seu papel di-
namizador para a concretização do Projeto Educativo 
da Escola e dos Planos Anuais de Atividades.   

O Conselho Geral considerou a formação específica 
na área da gestão escolar e a sua longa experiência 
profissional fatores que aconselharam a recondução do 
professor João Jaime Pires. Ademais, revela ser um 
líder competente, mobilizador de vontades, com grande 
espírito de abertura a novas ideias e a novos desafios. 
A sua visão estratégica assenta, entre outros aspetos 
relevantes, na inclusão, no compromisso com a quali-
dade do ensino, no fomento de boas práticas pedagógi-
cas e na dignificação das relações humanas.   

A reversão do processo de degradação do espaço físico 
da escola tem sido uma preocupação permanente do 
professor João Jaime Pires. As múltiplas diligências 
que tem efetuado com vista à informação e sensibiliza-
ção para a urgência da realização de obras de recupe-
ração do edifício escolar, a divulgação da informação 
junto da comunidade educativa e da população, em 
geral, com o envolvimento de órgãos de comunicação 
social, são reveladoras de um caráter determinado e 
combativo, que não desiste perante os grandes obstá-
culos que encontra pelo caminho.   

O professor João Jaime Pires entende que a escola 
deve conciliar rigor, exigência, competência com afeti-
vidade, solidariedade, autonomia e espírito crítico, as-
segurados por uma visão humanista e por uma forma-
ção contínua e diversificada do seu pessoal docente e 
não docente.  

O Conselho Geral considerou que o projeto de inter-
venção como diretor e o Projeto Educativo foram cum-
pridos e, em muitos aspetos, ultrapassados. 

Tendo em conta o nível de excelência com que o Dire-
tor em exercício desempenhou o cargo, o Conselho Ge-
ral decidiu, por unanimidade, atribuir a menção de 
distinção e louvor ao professor João Jaime Pires, des-
tacando, nesta apreciação, a perseverança inabalável 
com que tem enfrentado todos os desafios em prol de 
uma escola de futuro." 

 
Conselho Geral, 23 de março de 2021. 
 

A Presidente do Conselho Geral, 
 

Maria Gabriela Pestana Fragoso de Almeida 

 
 
 
 
 

 

Caros Professores, Funcionários, Alunos, Pais 
e Encarregados de Educação e representantes 

da comunidade local… 
 

O último projeto de intervenção (2017/2021) pretendeu 
assumir um compromisso com um processo de melhoria e 
o estabelecimento de condições para o alcançar, mas o 
desafio foi continuar a acreditar na cultura da participa-
ção e no envolvimento de toda a Comunidade Educativa. 
Assumir a escola como “lugar onde se entra e sai livre-
mente como no pensamento”, enquanto motivação para 
as aprendizagens, o desenvolvimento da curiosidade, da 
intervenção social e do espírito crítico; um lugar onde to-
dos têm lugar, são bem-vindos e têm voz; um lugar que 
forma públicos de cultura; um lugar que vai continuar a 
preservar a memória em espaços requalificados, estas 
foram algumas das linhas de intervenção que se foram 
reforçando ou concretizando. 

Mas tudo isto só foi possível porque a escolha, a decisão 
e o risco foram partilhados com as pessoas que acreditam 
no nosso projeto. E é com a ajuda de todos que pretendo 
manter o mesmo espírito combativo na luta por aquilo 
que considero ser uma escola pública de qualidade, e que 
brevemente toda a comunidade educativa possa desfrutar 
de uma Escola requalificada. É esse o espírito que me 
move, a vontade que mantenho num irremediável sinal de 
recomeço, numa viagem, onde todos somos passagei-
ros, plena de razão e significado. 

Muito Obrigado pela vossa CONFIANÇA! 
João Jaime   

 Fotos de Hugo Cunha 

GRATO PELA CONFIANÇA! 
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Exercícios de 
cidadania 

 

O lixo marinho 
esteve em deba-
te no passado 
dia 25 de mar-
ço, quinta-feira, 
na Escola Se-
cundária de Ca-
mões.  
 

Virtualmente, via plataforma Microsoft Teams, 
alunos, professores e outros participantes, de for-
ma entusiasta, ouviram e interagiram com os ora-
dores/comunicadores. 
 

O seminário teve início com a comunicação do alu-
no João Devesa, que apresentou o website https://
cwcamoniano.ddns.net/, criado pelo próprio e 
por outros dois colegas do curso de Técnico Profis-
sional de Gestão de Sistemas Informáticos, tendo 
sido apresentado ao concurso Sitestar7 
(promovido pela DECO jovem). O website foi cons-
truído para dar a conhecer as atividades do pro-
jeto CoastWatch, que se realiza na escola desde 
há seis anos. Seguiu-se a comunicação do nosso 
colega Nuno Cunha, que nos deu a conhecer os 
pósteres criados, no projeto de cidadania e desen-
volvimento da sua turma, visando uma interpre-
tação dos 17 objetivos do desenvolvimento susten-
tável da agenda 2030 da ONU (https://unric.org/
pt/objetivos-de-desenvolvimento-
sustentavel/). 
 

Terminada a apresentação dos projetos de cidada-
nia dos alunos do 2º N e 3º N, seguiu-se a comuni-
cação de Manuel Nascimento, engenheiro do am-
biente e dinamizador da conta Instagram 
mar_a_deriva (hiperligação para aceder a conta 

do Instagram: https://www.instagram.com/
mar_a_deriva/?hl=pt), que nos apresentou a sua 
atividade de apanha voluntária de lixo marinho, 
enquanto cidadão ativo preocupado com a susten-
tabilidade ambiental, documentada com fotos e 
vídeos do lixo que recolhem. O convidado/orador 
referiu que há duas décadas que oferece parte do 
seu tempo de lazer na recolha de lixo, com predo-
minância nas praias entre Torres Vedras e Peni-
che, precisamente o local onde vive desde o casa-
mento com Lídia Nascimento, impulsionadora 
também desta prática cidadã em Portugal. 
 

Manuel Nascimento referiu, ainda, a tipologia de 
lixo que ocorre nas praias, com predominância dos 
resíduos de artes de pesca, apontou as fontes po-
luidoras, a idade de objetos encontrados, por 
exemplo brindes (bonecos) da marca de gelados 
“Rajá” vendidos no nosso País, nas décadas de 
60/70 do século passado, e bastante lixo dos anos 
1980, a articulação que mantém com “catadores” 
em Espanha, sendo este um fenómeno bastante 
atual nos países europeus com litoral, e das zonas 
do País onde o problema do lixo marinho mais se 
verifica, entre outros assuntos. 
 

A iniciativa terminou com breves palavras da pro-
fessora Paula Monteiro e do diretor da Escola, 
professor João Jaime Pires, que, felicitando os 
alunos pela organização e realização do webinar, 
destacou a importância da participação dos jovens 
no ativismo ambiental. 
 

Gabriel Corrêa e Gonçalo Antunes, 11º N 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

 

A criação artística de 
 

Clara Silva (12º F) 
 

foi construída como resposta ao projeto de cidadania e desenvolvimento, mobi-
lizando, para o efeito, objetos de plástico de consumo doméstico. Uma criação 

que corresponde a um conceito de ética e atavismo ambiental. 
Ao usar os plásticos, quer contribuir para a consciencialização sobre os danos 
que o homem, através do consumo exagerado, pode causar ao planeta (e à saú-

de humana) e, ao mesmo tempo, chamar a sua atenção para a ação. 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

Este assunto será retomado 
no próximo número do 

Confluências. 
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Em que momento e porquê o ativismo ambiental? Co-
mo entrou na sua vida? 
– Embora tenha tido sempre preocupações ambientais, tornei
-me ativista ambiental, na verdadeira assunção da palavra, 
em 2016, quando tive conhecimento de que haviam sido con-
cessionadas extensas áreas, em terra e no mar, destinadas à 
exploração de petróleo e gás em Portugal, designadamente 
na Costa Alentejana. Tendo crescido em Sines, onde convive-
mos diariamente com a indústria pesada ligada aos combus-
tíveis fósseis e com os seus efeitos negativos, senti uma re-
volta muito grande ao saber que num momento de crise cli-
mática pretendiam adicionar mais essa camada de agressão 
ambiental ao território, e num contexto em que todos os obje-
tivos de desenvolvimento começavam a estar alinhados com 
a descarbonização da economia. Comecei por participar em 
sessões de esclarecimento sobre a temática organizadas por 
outros Movimentos, depois comecei a organizá-las, e, haven-
do mais “massa crítica”, fundámos, eu e outras pessoas que 
não concordavam com o desenvolvimento dessa atividade, 
um Movimento Ambientalista Informal na região do Alentejo 
Litoral, o ALA – Alentejo Litoral pelo Ambiente –, e do qual 
fui uma das pessoas responsáveis pela sua dinamização. 
 

Recorda alguma atividade, enquanto estudante, que a 
tivesse despertado para estas práticas? 
– Enquanto estudante, a questão ambiental só se colocou de 
forma mais séria e consequente na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que foi 
onde me licenciei em Geografia. Antes disso, cheguei a orga-
nizar plantações de árvores quando fui dirigente associativa 
no Secundário, mas nessa época ainda tinha pouca consciên-
cia da gravidade da crise climática que se aproximava, embo-
ra já se falasse e estudasse o assunto. Para mim, o Ativismo 
surgiu fora da escola e em várias dimensões da vida. 
Devido aos acidentes e episódios de poluição na minha regi-
ão, sempre houve muita contestação ambiental, e sempre 
participei ativamente nas iniciativas organizadas pela minha 
comunidade. Lembro-me particularmente dum episódio que 
me marcou bastante, e apesar de nessa altura ter apenas 9 
anos, ainda tenho muito presente o pânico e os impactos que 
provocou. Presenciei o acidente com o petroleiro Marão, em 
14 de julho de 1989, pois estava na praia, na baía de Sines, 
no dia em que aconteceu. O acidente originou uma grande 
maré negra que afetou toda a costa alentejana. Os seus efei-
tos foram sentidos durante muitos anos. Recordo-me de ir à 
praia anos mais tarde, já adolescente, e regressar a casa com 
crude agarrado ao corpo. Acho que foi esse episódio que me 
despertou para o impacto e a violência que o nosso comporta-
mento pode ter sobre o planeta. Talvez tenha sido essa expe-
riência tão negativa a razão que me fez envolver de forma 
tão convicta na luta contra a prospeção e exploração de Pe-
tróleo e Gás. 

Por outro lado, as problemáticas ambientais sempre estive-
ram enquadradas nos currículos escolares das áreas das Ci-
ências Naturais e da Geografia. 
 

Em que associações ou ONG participa ativamente? 
– Atualmente não participo ativamente em nenhuma associ-
ação ou ONG devido à falta de tempo. Contudo, como referi, 
fui uma das fundadoras do ALA – Alentejo Litoral pelo Am-
biente –, movimento informal de cidadania e de defesa do 
ambiente que esteve ativamente envolvido na luta contra a 
prospeção e exploração de petróleo e gás em Portugal. Parti-
cipei nalgumas reuniões da Climáximo e da Campanha dos 
Empregos para o Clima. Sou cooperante da Copérnico e asso-
ciada da Zero. Sou ainda sócia de mais cinco associações. 
Acho muito importante envolvermo-nos e darmos o nosso 
contributo, de forma descomprometida, à nossa comunidade, 
sermos os atores da nossa própria história naquele que é 
nosso espaço social, e participarmos ativamente na constru-
ção do nosso futuro comum, mesmo que muitas vezes isso se 
faça com avanços e recuos. Hoje não tenho tanto tempo livre 
como gostaria e como tive noutras alturas, mas espero voltar 
à atividade em breve. 
 

Nas associações em que participa qual o âmbito de 
intervenção? 
– O âmbito de intervenção das outras associações das quais 
faço parte, para além das relacionadas com o Ambiente que 
já referi, relacionam-se com a cultura, solidariedade social e 
intervenção cívica e política. Vou dando o meu contributo em 
vários domínios da vida coletiva em função do tempo disponí-
vel e da urgência das causas. 
 

Se pretender participar ativamente em alguma área 
de intervenção, quais os passos mais importantes para 
tornar-me um/a ativista? 
– Na minha opinião, para se ser um ativista é preciso acredi-
tar profundamente naquilo que se está a defender/fazer. 
Muitas vezes essa grande convicção não se manifesta logo, 
surge depois. Muitas vezes deixamo-nos inspirar e liderar 
pelos outros, e isso é uma coisa boa, porque há pessoas muito 
interessantes e inspiradoras, com uma grande capacidade de 
concretização, mas é importante que depois de nos sentirmos 
inspirados e motivados, estudemos bem a matéria para sa-
bermos fundamentar as nossas posições. Devemos desenvol-
ver o nosso espírito crítico sobre as causas e as organizações, 
refletindo sobre as críticas que nos fazem, sabendo que para 
convergir e ganhar força, para atingir os objetivos que quere-
mos alcançar, é preciso saber ceder, trabalhar em equipa, ser 
tolerante e aceitar a diferença e, sobretudo, saber distinguir 
o acessório do principal. 
 

(Continua na página ao lado) 

ATIVISMO AMBIENTAL - UMA MUDANÇA NECESSÁRIA 
 

Entrevista a Eugénia Santa Bárbara 
 

Ativista ambiental, nasceu em 1980 (40 anos) e cresceu em Sines. Estudou Geografia e Planeamento 
Regional na FCSH. Trabalhou como Geógrafa na Câmara Municipal de Sines e, desde 2016, traba-

lha na Câmara Municipal de Lisboa. 
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As gerações mais novas são mais sensíveis à promoção da sustentabi-

lidade ambiental. 
As outras gerações apreenderam e enraizaram um terminado estilo de 

vida e têm mais dificuldade em assimilar a mudança. 
 

Na intervenção cívica, quais os obstáculos com que se 
depara? 
– Sobretudo a falta de tempo livre, porque tenho a minha 
vida profissional da qual não posso prescindir, porque é o que 
garante a minha subsistência, mas também a complexidade 
de algumas matérias, a falta de informação disponível e a 
falta de processos participativos e transparentes. Nalguns 
casos, e no que diz respeito às matérias e/ou problemas ambi-
entais, por exemplo, quando se estuda os impactos negativos 
de uma Central de Hidrogénio, é necessário um grande co-
nhecimento técnico que os ativistas das associações e movi-
mentos muitas vezes não têm. Na maior parte das vezes não 
há como colmatar esse vazio, pois as pessoas que fazem parte 
das associações ou não têm tempo para estudar devidamente 
os dossiês, porque o associativismo não é a sua profissão, ou 
porque dominam outras áreas do saber que não aquela em 
particular, e não têm recursos financeiros para contratar 
especialistas e advoga-
dos. 
 

Na sua opinião, quais 
os grandes temas am-
bientais à escala naci-
onal que são objeto de 
discussão? E à escala 
global? 
– Atualmente, à escala 
nacional e global tudo 
está em discussão, em-
bora julgue que as maté-
rias relacionadas com a 
energia e a transição 
energética, por ter maior 
impacto nas emissões de 
GEE, por envolver ní-
veis de financiamento 
maiores e empresas 
multinacionais que ope-
ram à escala global com 
muito poder, tenham 
adquirido maior importância e visibilidade. 
 

O Acordo de Paris está a comemorar cinco anos (em 
abril). Estamos no bom caminho? 
– Não, julgo que não, embora a consciência coletiva relativa-
mente à crise climática seja muito maior do que há cinco 
anos. E esse facto é incontestavelmente um grande avanço. 
Mas não estamos no bom caminho porque, apesar de haver 
maior consciência sobre a crise climática, há poucas ações 
que consigam ter impacto suficiente para inverter este cami-
nho para o abismo. Mesmo que se tenha conseguido desacele-
rado o crescimento das emissões à escala global, somos cada 
vez mais, consumimos cada mais e emitimos cada mais. E o 
problema não se resolve com consciência, é preciso ação! 
 

E na cidade de Lisboa? Quais as grandes questões/
temas em debate para a vida da cidade? 

– A transição para a sustentabilidade urbana é a questão 
central para o planeamento, governo e transformação das 
cidades nos próximos anos. Atualmente, e de acordo com a 
ONU, cerca de 55 % da população mundial vive em cidades, 
sendo que em 2050 esse número será de 70%, pelo que a sus-
tentabilidade urbana tem um lugar central na resolução da 
crise climática. 
Em Lisboa há ainda mais desafios do que transformações, 
embora nos últimos anos tenha havido avanços muito positi-
vos e visíveis, por exemplo, na área da mobilidade (terrestre). 
Os restantes e urgentes desafios estão ou em fase de planea-
mento ou começaram muito recentemente a ser implementa-
dos, como a questão da eficiência energética, designadamente 
nos edifícios, ou o surgimento da discussão em torno do abas-
tecimento alimentar à cidade. O aumento das áreas verdes 
urbanas começou a ser recentemente executado, com impac-
tos positivos na qualidade do ar mas também no 
“arrefecimento” da cidade face ao aumento esperado da tem-
peratura, assim como outras medidas relacionadas com a 
manutenção e recuperação dos ecossistemas e a gestão da 
água potável e águas residuais. Mas é preciso exigir e fazer 

mais e melhor. 
 

A atual geração está 
preparada para a pro-
moção da sustentabi-
lidade ambiental? 
– Na minha opinião, as 
gerações mais novas são 
mais sensíveis à promo-
ção da sustentabilidade 
ambiental porque têm 
consciência que está em 
causa a sua qualidade de 
vida no curto, médio e 
longo prazo, e por isso 
estão mais disponíveis 
para a mudança. As ou-
tras gerações apreende-
ram e enraizaram um 
terminado estilo de vida 
e têm mais dificuldade 
em assimilar a mudança. 
Mas todos vamos ter de 

mudar, os novos e os menos novos e, tendo em conta essa 
urgência, é preciso ter capacidade para comunicar a mensa-
gem da transição e da mudança de forma positiva e funda-
mentada, de forma a criar pontes e entendimentos entre as 
diferentes gerações. 
Se formos capazes de minimizar os impactos da crise climáti-
ca no curto e médio prazo, e se fizermos a transição desejada, 
significa que teremos sido capazes de resolver também outros 
problemas sociais e económicos, e significa também que a 
humanidade evoluiu e se tornou melhor, e ser parte ativa 
dessa transformação, apesar das suas muitas contradições, 
avanços e recuos, deve dar-nos alegria. 
 

Turmas – 10º N e 11º N� 
 

(Guião elaborado a partir de brainstorming)� 
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OFERTA PROFISSIONAL 

PATRIMÓNIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES 

 
 
(Fev.2021) 
 
0,&526&Ð3,2�Ð7,&2�&2032672� 
 
“Instrumento produzido entre 1908 e 1911, que tem vindo a permitir 
uma viagem ao mundo invisível para milhares de estudantes da nossa 
escola.” 

 

 

 
 
 
 

(Març. 2021) 
 

RÉGUA DE CÁLCULO 
 

“Fomos à Lua com réguas de cálculo...”  

Incentivar a partilha e a valorização do nosso património e sensibilizar para a sua história e diversidade são os 
objetivos desta iniciativa que traz a público, mensalmente, uma peça dos seus acervos. O potencial expositivo 

do património da Escola Secundária de Camões é enorme, possibilitando múltiplas abordagens. Podem ser rea-
lizados estudos a partir de um edifício ou de um espaço, de um objeto ou de um conjunto de objetos (livros, ma-
nuscritos, fotografias, mapas, pinturas, esculturas, peças associadas a uma celebração ou a um testemunho, es-

pécimes de história natural, instrumentos científicos, entre outros a ponderar). 
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Impossível não me referir, com muito carinho, ao Grupo de Teatro da 
Escola Secundária de Camões (GTESC). Ele, que acompanhou toda a 
minha travessia nesta escola desde o primeiro ano em que fui nela 
colocada, em 2009. Neste espaço ia concretizando a aprendizagem a 
partir da singularidade de cada elemento do grupo; ali ia pondo em 
prática as minhas convicções sobre o ato de aprender/ensinando ou 
ensinar/aprendendo. Cansada do obsoleto e centenário sistema peda-
gógico, foi no teatro que encontrei espaço para arejar os terrenos inós-
pitos das desmotivações que ia identificando, tanto nos alunos como 
nos colegas. 
No GTESC, cada elemento do grupo podia ir percorrendo o seu pró-
prio caminho, pesquisando sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, 
construindo o seu vocabulário vocal e gestual. Acreditei convictamente na possibilidade de ir exerci-
tando formas de crescimento, atenção, escuta, expressão, autonomia e criação e considerei que, de 
alguma forma, este espaço de teatro poderia contribuir para uma comunidade educativa mais aberta 
e alegre. Ao longo deste tempo, foi-se pesquisando e cruzando textos dramáticos, poéticos, filosóficos, 
jornalísticos e outros aos quais demos voz e corpo, e que foram nutrindo o nosso estar no espaço do 
teatro escolar. Apresentámos à comunidade educativa dezenas de trabalhos.  
Foi difícil manter a motivação inicial. As atividades de tempo curto, mais superficiais, porventura 

mais aliciantes, impuseram-se transversalmente em toda a sociedade. O teatro tem outra dimensão - 
germina numa camada mais profunda que se desenrola num tempo demorado. No entanto, o projeto 

floresceu pela certeza inquestionável dos nossos objetivos e 
pela perseverança inabalável que o alimentou. Com o gru-
po de teatro aprendi um Mundo. A todos os que cruzaram 
e viabilizaram o GTESC, agradeço. Sentidamente agrade-
ço às dificuldades superadas tanto como aos momentos de 
partilha, às emocionantes estreias, aos nervos que nos uni-
ram...   
Agradeço à direção da escola, a todos os alunos, colegas e 
funcionários que o integraram ou que connosco trabalha-
ram.  Um Bem-haja especial aos colegas Filipe Duarte e 
Graça Gomes, alicerces deste percurso. Até já. 
 

(Mª Clara Silva) 

 
 
Dr. Vergílio Ferreira arbitrando um jogo de futebol 
entre Professores, no Camões . O jogador em evidencia é o 
Prof. Sant'Ana Cardoso (foto de 11 de Junho de 1970). 
 

Equipa de arbitragem e de Professores no encerramento 
do ano letivo 1969/1970 (foto de 11/07/1970, Drª Regina 
Kasprzykowki). 

 
 
 

Imagens e texto gentilmente cedidos por 
Artur L. Antunes)

IMAGENS COM HISTÓRIA 
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CRÓNICA 
 

 
 

 

 

&RP�OLYURV�GH�HVFULWRUHV�IXQGDPHQWDLV�FRPR�&DP}HV��&DPLOR��*DUUHWW��(oD��%HUQDUGLP�5LEHLUR��
&DPLOR�3HVVDQKD��0DUTXHVD�GH�$ORUQD�RX�&HViULR�9HUGH��D�FROHomR�%LEOLRWHFD�)XQGDPHQWDO�GD�/L�

WHUDWXUD�3RUWXJXHVD��WDPEpP�GLVSRQtYHO�QR�VLWH 
ZZZ�LPSUHQVDQDFLRQDO�SW 

SDUD�GHVFDUJD�JUDWXLWD��p�XPD�HGLomR�GD�,PSUHQVD�1DFLRQDO� 
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ESBOÇOS 
 

Corpos desamparados  
 

Às quintas, às oito, era o dia de desenhar no estú-
dio do Nino.  
Ficava numa rua comprida, depois de três ruas 

que, cruzadas, nos afastavam do centro histórico, 
em direção à Macarena. Era numa espécie de gara-
gem, num quintal com um portão.  
A referência para lá se chegar era o aroma vindo 

de um longo muro, ou a seguir ao último prédio do 
lado direito ou, melhor ainda, um pouco depois de 
uma dama-de-la-noche se estirar na cal e expandir 
o seu cheiro nas tardes de primavera. 
Éramos poucos. A Cármen, professora de pintura, 

que usava pastéis secos; o dono da casa, que mode-
lava com barro; Eric, o estadunidense, que pintava 
com aguarelas; Paul, inglês, contrabaixista da or-
questra, que também tocava na Calle Sierpes e 
que desenhava a carvão, e eu, que o fazia com san-
guínea e que lhes falava sobre Lisboa. 
Por vezes, aparecia também a namorada do Nino, 

uma ucraniana que cuidava de uma velha cadela 
preta. 
Cada um guardava-se na sua língua e na sua téc-

nica, como em um apartheid de presenças e de ges-
tos. Era um mosaico ideal para mantermos a con-
centração durante as duas horas de poses, dividi-
das em três ou quatro sessões por separadores de 
pingos de vinho, sorvidos em copos de plástico. 
Os modelos eram os da escola, dos teatros, ou 

gente que precisava de, por pouco, deixar imprimir 
a sua pele no papel. Não havia fotos, as únicas len-
tes presentes eram as daqueles materiais secula-
res. 

Naquela noite de 11 de março, depois de quatro 
esboços, fomos comer falafel a um bar iraquiano, a 
três ruas mais adiante.  
Caminhámos num bafo de ar morno pelas calles 

sem ninguém, desertas como o bar, e todos, nas 
nossas línguas, transportávamos os ecos da negra 
madrugada ressoada desde Madrid. 
O dono do bar aparecia nos nossos lápis como um 

homem sem cor e sem voz, e nós, sem demora, de-
pois de nos aconchegarmos, levantámo-nos da me-
sa com copiosos agradecimentos e cada qual cru-
zou a seu modo a ausente noite. 
Todos os dias, eu partia cedo do bairro de Triana, 

junto à iglesia de la O, onde tinha a base. 
Naquela manhã dos atentados nas estações de 

Atocha e El Pozo, um pouco antes das 8, o meu ve-
lhinho rádio de cabeceira não deixava de relatar a 
tragédia. Quando saí, calei-o para que não me en-
chesse mais a casa de ambulâncias, de comboios 
esventrados, de números, de gritos e de suposições. 
À noite, ele que me pressentia chegar pelo lado da 

ponte de Eiffel, não parou de me recordar os núme-
ros, os nomes, as idades e os desenhos das partes 
dos corpos encontrados nos comboios, nas estações 
e nos discursos dos políticos, e eu fi-lo regressar ao 
luto, com um clic, para a posição de off.  
Abri a pasta e vi que os modelos que desenhara 

tinham ficado pequeninos, muito pequeninos, como 
seres débeis no meio de uma praça vazia, e fiquei a 
pensar que nunca tinha visto corpos tão desampa-
rados. 
 

Jorge Castanho 

Texto e foto do A. 
[facebook.com/jorge.m.castanho, 06/03/2021] 

 

Dezembro de 2020 
 

Gabriela Dias 
 

(Ex-professora de Filosofia) 

 

Janeiro de 2021 
 

Susana Parisot 
 

(Ex-chefe dos Serviços Adminis-
trativos) 

 

Março de 2021 
 

Helena Sá 
 

(Ex-professora de Físico-
Química) 

 

Fevereiro de 2021 
 

Bráulio Pereira 
 

(Assistente operacional) 
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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 dedicadamentee 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mª Clara Melo da Silva 
(História) 

 
 
 

BOM 


