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A uma galáxia de distância 
 
 

A uma galáxia de distância 
nas asas de uma borboleta 
um novo ser emerge 
sonhando vir a ser poeta 
 

Dourado trágico e belo 
imagina algo distante 
alma com quem partilhar 
tamanha dor agonizante 

 

Para a imensidão e universo 
as suas únicas companhias 
brada forte e com paixão 
as suas tristes poesias 
 

Outro mundo existe longe 
em que algo desperta então 
um monstro ouve a melodia 
que lhe chega ao coração. 
 

Clara Monteiro, 12º L 

 

Relações amor-ódio 
 
Eu posso gostar de ti e odiar-te ao mesmo 

tempo.  
Impossível? Não, vivo-o quase todos os dias. 

É das relações amor-ódio a que não se conse-
gue escapar, e quem não sentir isto está a 
fazer tudo errado. As lutas carinhosas, as 
discussões interessantes, as piadas que ficam 
para sempre… tudo marca, e vou sempre gos-
tando mais de ti. Ver-te crescer foi um dos 
maiores privilégios. 

Irritar-me até (depois de) dizer chega, é 
bom?  

Não, mas tudo tem um propósito. Este amor é infinito, e 
simplesmente não pode ser definido nem explicado. É um 

amor intenso que só se sente quando algo está mal ou 
pensamos no pior, porque, até se pensar nesses cenários, 
eu não gosto de ti, e tu… bem, deves sentir o mesmo. 

Tudo cresce e só cresce a cada momento, a 
cada episódio das séries infantis que ve-
mos, quando discutimos na casa de banho 
a ver quem é que fica com o lavatório, a 
cada caminhada que damos e fazemos 
com que os nossos pais se fartem de nós 
pela barulheira… 
A lista continua, é interminável, porque, a 
cada dia, se adicionam mais motivos para 
eu te adorar. Mas na verdade: 

    Eu não gosto de ti, mana. 
 

Matilde Gomes, 11º L 

 

De vez em quando aparece alguém 
Alguém que te faz baixar as defesas 
Destruir os muros 
Abrir as portas e janelas 
Deixar a luz entrar 
 

 

Alguém que te faz esquecer os medos 
Os traumas, o que prometeste a ti mesmo 
Alguém que torna o desconhecido 
Que tanto te assustou no passado 
Em algo curioso, algo que desejas 
 

 
De vez em quando aparece alguém 
Com quem é fácil conversar e confiar 
Alguém que torna o silêncio ensurdecedor 
Num silêncio confortável 
Que consegue dizer mais do que cem palavras  
 

Quando encontrares alguém assim 
Mantém-no por perto. 
Obrigada por seres o meu alguém 
E espero ser esse alguém de alguém. 
 

Ana Clara Brito, 11º L 

 

Esta pessoa é muito especial para mim, pois foi ela que fez de mim quem eu sou 
hoje e me deixa feliz mesmo quando não há motivo para tal. 

Também é ela que me dá força para me levantar da cama, ir para a escola e dar 
o meu melhor para ser alguém no futuro. 

Quando penso neste ser humano, o meu coração enche-se de emoção, alegria e 
amor. 

Aproveito esta oportunidade para o reconhecer e te fazer brilhar um pouco 
mais. Brilhaste ontem, hoje brilhas, e não tenho quaisquer dúvidas de que ama-

nhã brilharás. O teu sofrimento é também o meu, porque remarcado na tua história vejo também a minha sombra. 
A tua existência é inerente à minha. Sem ti, nenhuma das minhas palavras seria proferida com entendimento. Tu 

desafogas o meu coração e a minha mente, dás veracidade às minhas ações, és o refúgio das minhas mágoas e lamú-
rias. 

A profundidade com que te descrevo reflete-se na tua inexistente existência algures nestes 7 biliões de pessoas. 
 

Tiago Luzia, 11º L 

 
 

O MEU 
 

ALGUÉM 

UMA PESSOA ESPECIAL 



Página 4 

Confluências 

 

SCRIPTOMANIAS 
 

Exercício de reescrita 
 

"Sempre é uma companhia" (Manuel da Fonseca) 
 

Novo dia, mesmo ofício. Já antes do sol nascer me levantara. Peguei na foice e numa maçã que colhera na tarde passa-
da e pus-me a caminho do trabalho para mais uma jorna igual às outras, ceifar até ao sol se pôr. Após as longas horas 
de trabalho ao sol, como era frequente, fui o primeiro a chegar à venda do Batola: 
— Duas das habituais, companheiro. 
Era já por hábito, sempre que entrava na venda, pagar um copo ao meu amigo de longa data e batermos uns dedos de 
conversa. 
— Novidades Batola? – perguntei quase retoricamente. 
Desde a morte do Rata que a vila ainda ficara mais à parte do mundo. Para Batola, o Rata era quase como um jornal 
de notícias, era ele que ao viajar trazia novidades do mundo lá fora. Conta-se até que um dia teria ido a Beja. Pobre 
Rata, aquela sua perna era já um fardo. 
Mas é então que me deparo com uma resposta algo invulgar: 
— Nem te passa pela cabeça, amigo, nem te passa pela cabeça! – exclama Batola com um sorriso que há muito não era 
visto — Tenho aqui algo para te mostrar! 
De baixo do balcão retira uma caixa de madeira com um retângulo azul e quatro grandes botões negros. 
— É este aquele aparelho que o Rata tanto nos falava? – questionei também já eu entusiasmadíssimo. 
— Precisamente, uma telefonia! 
— António, isto vai ser uma autêntica revolução aqui na aldeia. 
— Há apenas um senão, a telefonia ainda não é nossa, veio à experiência durante um mês. A última palavra é da mi-
nha mulher. 
A relação entre os dois não era nada fácil nem saudável, havia até rumores de que quando Batola bebia um copo a 
mais a espancava. Pobre mulher, não lhe bastava ter de tomar conta da venda quase sem ajuda. 
Pouco tempo depois já todos os ceifeiros tinham entrado na taberna atraídos pelo ruído da novidade e das notícias de 
guerra. 
Nessa noite só de lá saíram depois da toada do aparelho se calar.  
— Que transformação, António, já há muito que não se via a aldeia com tamanha animação e vida. 
O mês passou a voar, foi com certeza o mais rápido de que a aldeia teria memória. Todos os dias ao final da tarde as 
pessoas juntavam-se para ouvir aquela voz poderosa que falava de cidades conquistadas, divisões vencidas, bombarde-
amentos, ofensivas. Fez-se até certo dia uma festa na venda onde se ouviu música e se dançou até os pés mais não 
aguentarem.  
A véspera do dia do juízo final foi o único em que toda a aldeia saiu da venda muda e taciturna. A ideia de solidão era 
agora novamente arrebatada, aquela poderosa voz apagava-se para não mais se ouvir. 
Deixei-me ficar mais um pouco na venda com o Batola, estávamos já sozinhos, não queríamos que aquela noite findas-
se. 
— À nossa! 
— À nossa! 
Pousámos os copos e ficámos em silêncio, mudos como dois cães que de novo tinham sido abandonados e colocados em 
cativeiro. 
Calados estávamos quando ouvimos a porta da venda. Era a mulher do Batola que entrava com um ar submisso, pare-
cia tão acabada como nós. 
— António – murmura ela, adiantando-se até ao meio da venda. – Eu queria pedir-te uma coisa… Olha… Se tu quises-
ses, a gente ficava com o aparelho. Sempre é uma companhia neste deserto. 

Os olhos de Batola sorriram como há muito não faziam. A última vez que o vira assim teria sido no nascimento do 
seu segundo filho.  

A partir daí Batola parecia um homem novo. Era ele que de manhã trabalhava na venda e ainda ajudava a mulher 
na parte da tarde. À noite, depois da ceifa, toda a aldeia se juntava para ouvir as notícias de guerra e fazer bailaricos 
ao som de música popular. No final do mês, vinham até pessoas de fora, juntavam-se para fazer uma jantarada na ven-
da com toda a família. Pela primeira vez em 15 anos, Batola via os filhos novamente. Todos os meses se reuniam os 
quatro: António, a mulher e os dois filhos.  

Já eu mudei de rumo. Agora que o meu camarada vivia feliz já não precisava de mim. Passei os meus seguintes anos 
a viajar por Portugal. Cheguei até um dia a ir ao Porto, que formosa cidade. 

Findou-se a minha vida na aldeia da Alcaria. Passei os meus dois últimos anos onde me sentia em casa. 
 

Rodrigo Soares, 12º B 
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A Escola Secundária de Camões / Liceu Camões reconhecerá sem-
pre no seu ex-aluno um dos grandes vultos da história do teatro por-
tuguês, Jorge Silva Melo.  

 

Além de prestar homenagem ao prodigioso ator, talentoso encena-
dor e cineasta singular, manifestamos a nossa gratidão por ter mantido sempre uma relação 
de afeto com a escola, ao acolher com generosa simpatia as propostas de colaboração que, ao 
longo dos tempos, nos uniram. 
 

O Diretor, 
João Jaime Antunes 

 
 
[Como fizemos menção no Confluências nº 51, fora atribuído a Jorge Silva Melo, a 18 de maio do ano passado, pela Universidade de Lisboa, 

o grau de Doutor Honoris Causa.] 

 
 

Consumidos pelo consumismo 
 
 

“A educação para a bondade foi substituída pela instrução para o cinismo. As 
consequências estão à vista e são desastrosas: aos 15 anos, a alma dos nossos filhos cheira a cinzas. 

O chamado “bullying”, ou sistema de aterrorização permanente, resulta de 
exemplos concretos, quotidianos: a prioridade dada às boas notas sobre os bons comportamentos, a 

rasura da diferença moral entre verdade e mentira, o estímulo à conquista de bens materiais, seja por 
que método for, a transformação do amor num brinquedo temporário de exaltação do narcisismo e a 

consideração da amizade como um mecanismo de promoção social.” 
 

Inês Pedrosa, in Sol, 12.03.2014 
 
 

Tendo a acreditar que se duas personalidades, que, pessoalmente, admiro bastante (como Karl Marx e S. 
Francisco de Assis), tivessem coabitado o nosso mundo não teriam grande apreço mútuo. No entanto, um deles 
dizia: “A burguesia arrancou à relação familiar o seu véu sentimental e reduziu-a a uma pura relação de dinhei-
ro”; o outro dizia: “Quando abandonares esta Terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido, so-
mente o que tens dado”. Apesar das divergências entre estes dois pensadores, os dois conseguiriam concordar 
numa coisa ao ver o nosso mundo evoluído do séc. XXI: fomos consumidos por uma sociedade materialista. 

No excerto acima, podemos verificar um ponto de vista semelhante. Quando a autora refere que, nos dias de 
hoje, a prioridade dos jovens são sempre as boas notas e não os bons comportamentos, tendo a concordar. Na 
Grécia antiga, os filósofos tinham discípulos que ambicionavam alcançar o maior conhecimento possível sobre o 
mundo e sobre o Homem (a própria palavra ‘filosofia’ significa, etimologicamente, «amor ao conhecimento»). 

Hoje, nós, jovens, não somos motivados para procurar sempre mais conhecimento. Nós somos moldados pela 
nossa sociedade materialista para vivermos obcecados com um número de zero a vinte, arredondado à segunda 
casa decimal, e que ‘reflete o nosso conhecimento’. Quanto mais alto for este número, maior será a probabilida-
de de entrarmos num bom curso (e por ‘bom’ entenda-se um curso com muita saída para o mercado de trabalho 
e com altos salários, e não um curso pelo qual tenhamos gosto). 

Depois, entrando nesse curso, podemos pôr em prática aquilo para que fomos preparados a nossa vida toda: 
comprar, comprar, comprar e comprar, poupar, poupar, poupar e poupar, e termos amor por bens materiais fú-
teis, e isto até ao dia em que abandonamos este mundo e verificamos que fomos consumidos pelo consumismo. 

 
Luís Gomes, 11º C 

JORGE SILVA MELO [07/08/1948 - 14/03/2022] 
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Emoções em torno da 
 

Guerra Anti-Humanidade 
 

A Humanidade, não só a Ucrânia, enfrenta uma 
guerra, uma invasão que viola o direito internacional e atinge os seres humanos, retirando-lhes todo o tipo de 
direitos, sobretudo o essencial, que é a VIDA. 

Pensava-se, na Europa, que dificilmente voltariam os conflitos militares ao seu seio ou junto da sua fronteira. 
Mas foi mentira. A Guerra chegou, sabendo nós que as armas não são a solução dos problemas e que é impossí-
vel a utilização da força humana para fazer acordos e soluções vantajosos para as partes em litígio. A violência 
armada é o grito de quem tem poder material e militar, mas não consegue convencer o outro pacificamente. Foi 
o que aconteceu nos últimos dias no país da minha origem. 

Por este modo, comentarei e exporei o que acho deste horror que nos caiu em cima. 
No dia 24 de fevereiro de 2022, um homem, Putin, e o governo que lidera, bem como os generais imperialistas 

e os oligarcas corruptos aproveitaram-se do seu enorme poder e invadiram sem motivos válidos um país inde-
pendente, democrático, que estava perto de melhorar a vida do seu povo inteligente, trabalhador e corajoso. As 
razões que apontaram não justificam esta invasão. Ela é, sobretudo, decorrente da vontade de enfrentar a NA-
TO e a União Europeia no controlo da Ucrânia como território charneira e limite da sua área de influência ge-
oestratégica na Europa. Por isso, move guerra ao governo que tenta aproximar, depois de consulta democrática 
favorável, o povo ucraniano ao ocidente europeu e à NATO. 

Há muito tempo que esta oposição radical entre a opção europeia e a vontade da Rússia tem originado con-
frontos, lutas de poder e mesmo guerra civil. Mais recentemente, tudo começou com a queda da União Soviética 
e, no mesmo ano, com a independência da Ucrânia com 90% dos votos. A 8 de dezembro de 1991, os presidentes 
da Ucrânia, da Rússia e da Bielorrússia declararam o fim da URSS e estabeleceram a Comunidade de Estados 
Independentes. Assim sendo, criou-se uma nova moeda e criaram-se incentivos para o investimento estrangeiro, 
abrindo-se as portas para a Europa e o seu modelo de desenvolvimento. Foi um tempo difícil de ajustamentos 
económicos e sociais que levou muitos ucranianos a emigrarem para melhorarem a sua vida, ambicionando re-
gressar um dia à sua Pátria que desejavam ver livre e próspera. 

Alguns anos se passaram, e os governos ucranianos passaram a estar envolvidos com fenómenos de corrupção, 
com dificuldades de reconstrução e, sobretudo, sempre pressionados pelo poder russo que aspira voltar à 
“grandiosidade” do império czarista e da própria URSS. 

Em 1993, a Rada Suprema decidiu que o arsenal nuclear que estava estacionado no país passaria a pertencer 
à Ucrânia, facto que a tornava terceira potência nuclear do mundo, ameaçando possíveis projetos expansionis-
tas russos. Após grande pressão, o governo ucraniano acordou devolver o armamento à Rússia com a promessa 
de não ser ameaçada e invadida (Memorando de Budapeste). 

A Ucrânia, embora independente, não deixou de ver que os seus políticos estavam submetidos à Rússia. Os 
ucranianos tinham e têm tudo o que um povo em mudança necessitava, mas 
tristemente os líderes ditos “nacionais” não deixavam que o país prosperasse, 
devido à sua má gestão. Inúmeras ve- zes foi desviado dinheiro do orçamento 
do estado, para rechear os bolsos dos políticos sob o controlo da Rússia. Os 
presidentes eleitos “vendiam” aos pou- cos a Ucrânia, censurando todo o tipo 
de informação e manipulando o povo. 

Entre as tendências políticas ucrani- anas, encontrava-se aquela que buscou 
estabelecer relações mais estreitas com a União Europeia sem virar costas à 
Rússia. Este plano acabou por levar a uma proposta de intenção de aderir à 
União Europeia como forma de proporcionar condições para o aperfeiçoamento da democracia e o desenvolvi-
mento económico. Contrariamente ao sentimento coletivo, maioritário do povo, o presidente pró-russo Yanu-
kovych recusou-se a assinar o acordo, a pedido da Rússia, e mais uma vez, submetendo o país aos grandes inte-
resses russos. Depois disso, foi assinado um empréstimo de biliões com a Rússia, o que, naturalmente, provocou 
uma agitação civil em Kiev, originando confrontos violentos com as forças policiais (sob controlo russo) que re-
primiram e mataram os manifestantes ucranianos que apenas queriam decidir o seu destino. 

 
 

[Continua na página ao lado] 
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[Continuação da página anterior] 
 
Após a revolta de 2014, foi eleito um novo governo, agora pró-Europeu, 

tendo-se a Rússia recusado a reconhecer o novo governo interino, cha-
mando a revolução de um “golpe de Estado”, e iniciou depois uma invasão 
encoberta na península da Crimeia, que anexou. 

No meio de todo o movimento do povo ucraniano, Petro Porochenko, 
com o seu discurso manipulador e “bonito”, prometeu combater a corrup-
ção, aprisionar os políticos corruptos, mudar o parlamento, acabar a 
guerra civil, recuperar a Crimeia já ocupada e anexada e outras promes-
sas do foro económico. O povo, cego, pensou estar tudo bem, mas Porochenko não cumpriu o prometido. Os cor-
ruptos conseguiram debilitar tanto o governo ucraniano que grande parte da riqueza do país foi vendida ou des-
truída em termos militares e económicos. 

Em 2019, num estado coletivo de descontentamento e desejo de ordem e progresso, Zelensky ganha as eleições 
com 72% de votos e assume a liderança na Ucrânia, começando a reformular todo o parlamento, prometendo 
acabar com a guerra, que vinha desde 2014 e acabar com a corrupção. Assim sendo, foi fundado um Tribunal 
Específico para esse combate. Sabe-se que os atos corruptos foram diminuindo, o orçamento de estado não so-
freu desvios, etc. Sendo um presidente vindo do povo, ele mesmo sentia as dificuldades económicas e sociais, o 
fraco desenvolvimento, e tinha como objetivo melhorar a qualidade de vida. Após serem feitas análises e refor-
mas em vários setores estratégicos, foram tomadas medidas que distanciavam a grande influência russa, facto 
que desagradou a Moscovo e ao governo de Putin. 

Efetivamente, a Ucrânia estava a mover-se num sentido e estilo de vida ocidental, que o povo escolhera, mes-
mo que ameaçado por uma guerra. Infelizmente, a invasão aconteceu, justificada “por questões de segurança do 
povo russo”. Isso é mentira! O povo russo, tal como o ucraniano, vive em condições muito más, sem liberdade e 
com aparente qualidade de vida. Penso que se acaso a Ucrânia prosperasse e se desenvolvesse democraticamen-
te acabaria por contagiar a Rússia e isso seria um perigo para o governo tirano de Putin. 

A invasão e a destruição que reduziu um país rico a escombros foi ditada pelo desejo de domínio do mundo e 
da sobreposição da Rússia em relação à NATO, não foi para 
defender nem os interesses do povo ucraniano nem os do 
povo russo. Que faremos nós para lutar contra um gigante 
que nos quer esmagar e impe- dir de ser livres? Existem 
muitas emoções neste ambi- ente de trágica dor. A todo o 
lado, mesmo nas aldeias onde já só quase vivem idosos, che-
gou a guerra. Que ameaça oferecem eles a Putin? Há 
mísseis que dizimam cidades, domicílios, supermercados, 
escolas, infantários, hospi- tais, infraestruturas necessá-
rias à VIDA. 

Como é possível que milha- res de soldados sejam atira-
dos para o confronto pensan- do que iam para manobras 
militares e não para uma guerra? Ou que iam salvar o 
povo ucraniano e ser recebidos com abraços e flores? Na realidade, na guerra “a verdade é a primeira coisa que 
morre”. 

Da guerra, restará a soberba dos prepotentes que se julgam senhores do mundo, a destruição e a ruína dos 
sonhos e objetivos de pessoas inocentes, forçadas a sair do local que construíram para o seu futuro. Os homens 
ficaram a defender a sua Pátria, mesmo contra a sua vontade de fazer a guerra. Por outro lado, mulheres, filhas 
e filhos, foram forçados a esconder-se debaixo de pontes, nos subterrâneos, no metro, onde as condições de vida 
são inimagináveis. Depois, milhares e milhares fogem esperando encontrar um lugar onde recomeçar tudo de 
novo. 

Povos irmãos em guerra sem quererem. Guerra porquê? Para quê? 
Só na paz e no diálogo é que deveríamos encontrar pontes, cooperação, para que construíssemos um mundo 

melhor para todos. 
 

Sérgio Horzov, 12º E 
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Naquele fim de 
manhã, ao ver o pajem inquietamente parado à minha 
porta, e ao ouvir o alvoroço que se gerava ao longo da rua, 
apercebi-me de que o plano já tinha avançado tal como combi-
nado. Confesso que me sentia um pouco nervoso em relação a 
como o dia poderia progredir. O jovem, coitado, entusiasmava-
se demasiado, e a dúvida que predominava sobre o porquê de o 
ter escolhido para desempenhar o papel mais significante no 
desenrolar da ação, ser a sirene que dá início à revolução, as-
sombrava a minha cabeça há semanas. Mas, pela misericórdia 
de Deus, os meus primeiros instintos estavam corretos e hoje 
posso dizer que confiar neste rapaz foi o melhor que fiz. O rapa-
zito fez tudo como devia e, tal e qual a como seria de imaginar, 
anunciar que D. João, Mestre de Avis, tinha sido assassinado, 
foi mais do que suficiente para o povo, a nossa arma mais valio-
sa, sentir o direito de se impor. 

Dando um último golo de confiança, acabei o segundo copo de 
vinho e peguei na coifa que se encontrava pousada em cima da 
mesa, desde a noite anterior. De seguida, num curto espaço de 
tempo, fui montar o velho Dionísio, o pobre cavalo que vivia 
nas traseiras da casa. Também ele parecia agitado e, juntando 
todas aquelas emoções do animal com a minha falta de prática, 
proporcionaram-se duas quedas antes de poder seguir lado a 
lado com o pajem. Pelas ruas da cidade, com altas expectativas 
do que iria suceder, acompanhei os seus brados. 

— Acorramos ao Mestre, amigos, acorramos ao Mestre, ca 

filho é d’el-rei dom Pedro… — e enquanto declarávamos heroi-
camente, podia imaginar ouvir mulheres segredar a minha 
dedicação e lealdade para com o reino. As crianças corriam e 
saltavam, os cães ladravam para todas as direções e os homens 
seguiam-nos com as suas graves vozes, tochas, rastelos e anci-
nhos. Creio que foi um dia glorioso, claramente não só para 
mim e para o meu nome, mas também e, mais importante, para 
o nosso povo. Sentia-se pela cidade a ânsia de encontrar um 
culpado e, ouvir balbúrdia e gritaria em relação ao Conde Joam 
Fernandez e a rainha deu-me o prazer final, o prazer que asse-
gurou o objetivo final do plano.  

Em circunstância alguma, sendo eu, num tempo passado, tão 
próximo de D. Fernando e, amando a nação como amava, não 
acharia correto enganá-la. Contudo, por um bem coletivo e de-
sejo de paz, tendo delineado eu próprio tão controverso plano, 
apresentei o Mestre, agora o tão aclamado D. João I, numa 
varanda por cima de centenas de cabeças, que glorificavam 
aquela que sobreviveu a uma encenada, porém dita trágica, 
morte. Desta forma, naquele dia, consegui proteger o meu povo 
da mão do inimigo.  

Dona Leonor, mesmo tendo a vontade, sozinha nunca conse-
guiria livrar-se das mãos castelhanas. E não tendo ela a míni-
ma intenção de o fazer, comprovando-se na incompetência que 
demonstrava ter, tomei eu uma posição tão necessária à inde-
pendência do nosso país.  

 
Amélia Rodrigues, 10º E 

 

Chamo-me 
Salvador Pra-
tes, sou da Ser-
ra da Arrábida 
e mesteiral de 
mantas de lã 
negra para ven-
der em romari-
as. Isto foi o que 
vi quando estive 
no meio do alarido 
do povo para sal-
var o Meestre de 
Avis. 

Estava eu a ven-
der as minhas 
mantas negras 

como o carvão, junto à Sé de Lisboa, 
quando, de repente, fiquei minguado de 
gentes à volta.  Alguém exclamava:  

 — Matom o Meestre, matom o Meestre 
nos Paaços da Rainha! Acorree ao Mees-
tre que matam! 

Eu segui as gentes, mas não na frente, 
porque não queria ser apanhado pelo 
alvoroço; mas, ao mesmo tempo, preocu-
pava-me com o Meestre. Se ele morresse, 
o nosso país seria dominado por Castela. 
Esta questão atormentava-me e, durante 
o pequeno espaço até aos Paaços da Rai-
nha, eu olhava a minha alma e enxergava 
os fantasmas dos irmãos perecidos na 
guerra. Chegado aos Paaços, estavam 

todos a gritar e a suplicar a Deus. Uns 
brandiam forquilhas e reuniam lenha 
para queimar a porta e forçar a entrada. 
Outros insistiam em usar escadas. A ple-
be blasfemava contra D. Leonor Teles, a 
rainha regente, e contra o Conde Andeiro, 
seu conselheiro e amador. Do chão exala-
va um olor nauseabundo. Ouvi dizerem: 

 — Morte à aleivosa e ao treedor caste-
lhano! 

No meio da turba, vi um amigo, Sancho 
Ribeiro, e falei-lhe erguendo a voz, pois a 
gritaria era muita: 

 — Sancho! Como está a situação?!  
 — Salvador! Está toda a gente desespe-

rada, não temos um plano para entrar. O 
nosso Meestre jaz morto! – disse choran-
do. 

 — Não te preocupes! Ele é corajoso e 
forte o suficiente para tirar a aleivosa do 
trono e enfrentar o treedor. Ele sobrevi-
verá e tornar-se-á nosso rei! Oxalá. Olha 
quem chegou! É o chanceler Alvoro Paaez 
vindo do outro lado da cidade.  

 — Sim, é bom presságio. Vamos conti-
nuar a tentar a entrada! - exclamou San-
cho, hesitando entre o entusiamo e o de-
sespero e solevantando uma forquilha e 
uma tocha. 

Vi, então, cerca a mim, corações lusita-
nos tão ardentes a vencerem Castela e a 
pérfida rainha. Todos a lutar pela inde-
pendência do reino.  

Uns começavam a dizer que se o Mees-
tre estava vivo, que se mostrasse. Outros 
duvidavam ainda. Então, subitamente, o 
Meestre apareceu numa grande janela e 
clamou: 

 — Amigos, apacificae vos, ca eu vivo e 
são som a Deos graças! 

Logo o meu desassossego se transfor-
mou em coisa sossegada. O mesmo suce-
deu com as gentes que ali se encontra-
vam. Nesse momento, caindo uma chuva 
miúda que a todos aspergia, pergunta-
vam as gentes: 

— Que nos mandaes fazer, Senhor? que 
querees que façamos? 

O Meestre agradeceu e, antes de seguir 
a cavalo com Alvoro 
Paaez, pelo Rossio, 
dirigindo-se aos 
Paaços do Almirante, 
disse-nos que não ha-
via de nós mais mes-
ter. Mas nisso se enga-
nou: mais mester o 
Meestre teria de nós, 
mesteirais e outros 
que tais, para edificar 
mais e mais imensos 
Portugais. 

 
Afonso Torres, 

10º E 
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CARTOONS — VARIAÇÕES 
 

O cartoon de António relembrou-me uma cari-
catura do meu pai que, por coincidência, também se 
chama António.  

Esta imagem tem bastantes aspetos semelhantes 
aos de uma caricatura pelo facto de aparecer Fernando 
Pessoa de forma distorcida. O cartoonista aparenta 

ironizar os traços marcantes do escritor, como, por exemplo, o seu 
nariz com uma dimensão muito maior e o seu rosto de uma largura 
irrealista. Neste desenho, também se vê Pessoa a utilizar uns óculos 
que refletem a multiplicação da sua figura, as sobrancelhas encontram
-se ligeiramente arqueadas, dando ênfase ao seu ar zangado, e a sua 
boca está fechada como se pretendesse mostrar seriedade.  

O aspeto provavelmente mais relevante, na minha ótica, é a presen-
ça do clássico chapéu do escritor, visto que é um item que não pode 
faltar na sua representação. Por fim, aparece um pouco do que tem 

vestido, mostrando que era um homem elegante e se vestia formal-
mente. 

O cartoon aparenta ser um modelo de Fernando 
Pessoa bastante realista, mantendo a seriedade e a 
disposição de quem se mostra descontente com o que 
o rodeia. O fundo preto dá um destaque interessante 
relativamente a esse descontentamento, visto que ele 
só vê e ouve essa escuridão ao seu redor. 

Para concluir, considero que a caricatura demons-
tra os traços principais do escritor. António capturou, 
da forma mais detalhada possível, a sua perspetiva 
de encarar o mundo, em como o seu aspeto da forma 
exagerada, porém, adequada.  

 

Beatriz Rapazote, 12º LH (ESRAD) 
[Texto e desenho] 
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Caricatura do meu pai 

 

A minha opção pelo cartoon de Júlio Pomar 
não nasce exclusivamente de uma vontade estética, 
porque Fernando Pessoa é muito mais do que as 
imagens que o caracterizam, mas também por uma 
questão simbólica. Este cartoon é o que mais me 
seduz e onde melhor consigo sentir a aura do escri-

tor, caracterizada pelo traçado simples e interligado do desenhador. 
Nesta imagem, pode-se visualizar o que mais marcou Fernando Pes-

soa, a sua subdivisão heteronímica e o palco escolhido para a sua ex-
pressão social convulsa, as mesas dos cafés. Os seus heterónimos mais 
conhecidos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, estão 
sentados numa mesa de café (possivelmente “A Brasileira”) juntamen-
te com o seu criador, Fernando Pessoa, dando a ideia de que, apesar de 
distintos, fazem parte de um só e que apenas se dividiram para melhor 
exprimirem as ideias de um génio da criação literária. Estão desenha-
dos com traços simples e interligados, o que, de forma bastante clara, 

traduz uma das grandes verdades da vida do escritor, a mistura da 
realidade mundana com a ficção das suas personagens.  

Na minha opinião, este cartoon é uma retratação genial da vida de 
Fernando Pessoa, no qual Júlio Pomar, com um traçado simples e 
geométrico, consegue alcançar uma caracterização muito fiel da marca 
pessoana, deixada na memória dos Lisboetas, durante uma existência 
boémia e assídua nas noites de uma cidade voraz. Olhamos para o 
cartoon e conseguimos imaginar o ambiente que se vivia em torno 
daquela mesa. De forma bastante pertinente, Pomar deixa também 
caracterizada no desenho a sua opinião mais expressiva da vida do 
poeta, escolhendo desenhar aquilo que melhor o identifica. 

Para concluir, resta-me apenas salientar a perspicácia artística do 
Júlio Pomar, que, dotado de uma enorme simplicidade, conseguiu jun-
tar realidade e ficção, ao ponto de conseguir estimular a minha imagi-
nação poética e as minhas mais fortes emoções, apenas com estes sin-
gelos traços. 

Fernando Rei, 12º LH (ESRAD) 

 
No cartoon de João Fazen-

da, Alberto Caeiro, Ricardo 
Reis e Álvaro de Campos são 
retratados pelas cores primá-
rias: o azul, o vermelho e o 
amarelo. Se juntarmos sucessi-

vamente esses pigmentos, conseguimos criar 
várias outras cores que podiam dar à luz vá-
rios outros heterónimos de Fernando Pessoa. 

A falta de cor, o preto, presente na parte do 
cartoon que representa Fernando Pessoa co-
mo ortónimo, é a forma de João Fazenda dar 
ênfase ao facto de Pessoa ser a sombra de si 
próprio. Ao desmontar a sua personalidade e 
curiosidades na arte da escrita acaba por dar 
destaque aos heterónimos que são a cor da sua 
trajetória, essa cor que pode ser representada 

como a felicidade do seu pensamento ou várias 
outras representações do pensamento para 
além daquilo que existe em matéria. 

Fernando Pessoa não tem limites, por isso o 
branco no centro do contorno preto, onde pode-
ríamos imaginar que seria o coração, dá a 
entender haver mais heterónimos para serem 
criados pelas infinitas ideias que Fernando 
Pessoa conseguia produzir na sua obra. 

Ao pesquisar sobre este cartoon para ter 
mais contexto sobre o mesmo, descobri que 
João Fazenda criou estes desenhos direciona-
dos ao público infantil para explicar de forma 
acessível quem era Fernando Pessoa. Eu, se 
fosse criança, ficava intrigada pelas cores e 
pela simplificação das formas no desenho que 
trazem um certo mistério, mas conforto, em 
simultâneo, bem diferentes de certas caricatu-

ras ou desenhos de Fernando Pessoa que ten-
tam realçar o nariz, os óculos, o chapéu o que, 
de alguma forma, dá um 
realce assustador e superior 
com que as crianças talvez 
não se identifiquem tanto. 

Apesar de eu ter feito uma 
leitura complexa do cartoon, 
acredito que tem uma leitu-
ra objetiva e compreensível 
para quem tem uma ideia de 
Fernando Pessoa e do seu 
trabalho, por isso é que é tão 
bonito e agradável à vista. 

 

Constança Bonzinho, 12º LH 
(ESRAD) 

[Texto e desenho] 

 

No cartoon de João Beja, a 
representação do ortónimo 
sentado à mesa do café, rodea-
do das silhuetas dos seus três 
heterónimos mais conhecidos é 
bastante clara. 

Fernando Pessoa, obviamente, é a figura 
principal que dá origem às silhuetas feitas à 
sua imagem, dando uma clara ideia da frag-
mentação do “eu” (ortónimo) e dos seus outros 
“eus” (heterónimos) e do quanto estes têm 
características suas. Podemos observar que 
até a posição de uma das mãos é semelhante 
entre o ortónimo e um dos heterónimos. As 

silhuetas transmitem-me uma ideia de obser-
vação, dos heterónimos em relação ao seu 
criador, e o facto de estarem em pé atrás do 
seu ortónimo podem transmitir várias sensa-
ções ou ideias distintas como se buscassem a 
inspiração através de um olhar ao mundo de 
uma perspetiva visual mais elevada. O facto 
de as figuras se encontrarem preenchidas com 
letras é também bastante interessante, como 
uma alusão à escrita de cada um deles, mas 
também poderá ser representativo do próprio 
Fernando Pessoa escrever em folhas soltas, 
em cadernos de notas, no verso de cartas e até 
em panfletos. Podemos mesmo observar que a 
figura do lado direito aparenta ter uma folha 

solta na mão.  
João Beja caracterizou perfeitamente Fer-

nando Pessoa, dando-lhe um ar taciturno, e 
pensativo, como na sua dor de pensar, indeci-
so sobre qual heterónimo se sentia naquele 
momento, à mesa do café onde habitualmente 
se sentava e escrevia. 

Em suma, este cartoon reflete na perfeição 
as características de Fernando Pessoa, con-
tendo bastantes pormenores que mostram 
através da arte as pessoas de Pessoa. 

 
Luísa Candeias, 12º CT 

(ESRAD) 
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Caricatura do meu pai 
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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
 

Como Associação de Estudantes, pretendemos que na escola haja, cada vez mais, um 
ambiente em que todos os alunos se possam sentir confortáveis, informados e felizes. 

Temos diversos projetos em andamento, mas dos já realizados destacamos a realização de 
um debate entre juventudes partidárias (na semana que antecedeu as eleições legislati-

vas), feiras de roupa em segunda mão (tendo em vista a consciencialização dos alunos re-
lativamente ao consumo) e o apoio na criação de um núcleo feminista no Camões. 

Esperamos continuar a desenvolver outras atividades durante este ano letivo e a ‘ouvir’ 
sempre as necessidades e as questões colocadas pelos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Da esquerda para a direita: Henrique Sousa (Secretário da Assembleia Geral); Clara Silva (Tesoureira); Safir Eizner 
(Presidente); Carolina Ramos (Vice-presidente); Francisca Syder (Presidente do Conselho Fiscal); Inês Trindade (Vice-

presidente da Assembleia Geral); Laura Robert (Secretária-geral); Simão Barata (Vogal da direção); Catarina Pinto (Relatora 
da Assembleia Geral); Sara Robert (Secretária do Conselho Fiscal); Maria Lourenço (Secretária-adjunta da Assembleia Geral); 

Catarina Quintas (Presidente do Departamento de Literatura); Madalena Rodrigues (Presidente da Assembleia Geral)]. 

 

QUAL FÉNIX RENASCENDO... 
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OS LUSÍADAS - 1572 (1ª Edição) 

 
Crónica a propósito dos 450 anos de Os Lusíadas 

 
 

João de Melo 
 

“Camões e a contra-epopeia” 
 
 

Impossível não amar a obra épica e lírica de Camões em toda a 
extensão das suas variáveis de género, tempo e estéticas. É bem o 
meu caso. Mas não uso de reservas nem de preconceitos quanto à 
veneração da epopeia se ideologicamente lida como verdade históri-
ca e exaltação impoluta do passado luso. Longe de mim opor ressal-
vas de cariz literário a Os Lusíadas, o «opus magnum» da nossa 
literatura. A minha geração foi patrioticamente educada na leitura 
e no estudo dessa obra em sintonia de concordância com a ideologia 
do salazarismo. Crescemos na tentativa de nos libertarmos dela, 
opondo-lhe a nossa afirmação e a independência da nossa leitura. 
Largos anos mais tarde, já na condição de docente, nunca condicio-
nei os meus alunos a um ensino-aprendizagem do poema à luz de 
premissas ideológicas e outras reservas do género. 

O mesmo não direi sobre a necessidade de ilustrar os alunos na 
exigência de uma análise simultaneamente inscrita no passado e no 
presente. Ler o ontem com olhos de hoje é já em si uma atitude críti-
ca e pedagógica, com a qual julgo ter-me dado bem. Daí começar por 
incutir-lhes noções elementares sobre Renascimento, Classicismo e 
Humanismo, para justificar melhor a inscrição do cânone literário a 
que o autor de Os Lusíadas teve de atender. Era exigível ler a obra 
em duplo, no passado e no presente, quanto à disciplina e à confis-
são “patriótica” do maior génio da literatura portuguesa. Estudáva-
mos os planos temáticos do poema: narrativa da viagem à Índia, 
evocação da História da Portugal ao rei de Melinde, recurso (lúdico 
ou canónico) à mitologia do Maravilhoso pagão versus cristão, estru-
tura, pensamento histórico e o mais a que Camões teve de cingir-se 
por norma e código da edificação épica. 

Nos nossos dias, uma escrita similar à de Os Lusíadas não passa-
ria de uma atroz laudatória patriótica, tanto na sua falsidade factu-
al quanto na “imitação de uma verdade” a que chamamos ficção. 
Prefiro o Camões lírico a essa engenharia epopeica, sendo-me óbvio 
que estamos perante uma obra em parte cativa das suas vertentes 
estéticas — a tradicionalista na linha do “cancioneiro português”, a 
renascentista lírica da canção e do soneto (à maneira de Petrarca) e 
uma épica de matriz virgiliana, homérica e horaciana. Era-lhe disci-
plinarmente “obrigatório” monumentalizar os heróis do mar e ele-
var a tal condição uma gente aventureira, tida por invencível contra 

tudo e todos: castelhanos, mouros, piratas e 
quejandos. Sabe-se que o manuscrito de Os 
Lusíadas foi censurado antes da sua publica-
ção. Mas nunca estaremos certos nem seguros 
de que a sua escrita não tenha passado também 
pela “auto-censura” do autor quanto aos trâmi-
tes e limites da ideologia da História de então. 

A minha preferência pelo lirismo de Camões, 
mesmo o interiorizado na epopeia, apoia-se em episódios tão mar-
cantes como os de Inês de Castro (ninguém a cantou tão maravilho-
samente como ele), da formosíssima Maria e do Velho de Restelo, 
além das estrofes finais de alguns Cantos, nas quais o autor inveti-
va o destino, os infortúnios da vida e a surdez dos altos poderes 
para com os trabalhos da poesia. 

Enquanto os portugueses se comprazem na exaltação patriótica de 
Os Lusíadas (1572), os nossos vizinhos e “inimigos” espanhóis espe-
lham-se no pícaro do Don Quijote de la Mancha (1605) e riem com o 
anónimo do Lazarilho de Tormes (1554) — e nem por isso lhe caí-
ram parentes na lama. Nós passamos ao largo da contra-epopeia de 
Fernão Mendes Pinto, na obra-prima de Peregrinação (1614); franzi-
mos o cenho aos episódios da História Trágico-Marítima (1735/6), 
além de obras como A Arte de Furtar (1743), as sátiras de Gil Vicen-
te e os escritos de António Vieira. Da mesma forma, nunca assumi-
mos a atualidade da caricatura social que nos deixou de Eça de 
Queirós, etc. 

A contra-epopeia não está na consciência do nosso passado, nem 
pensamento do tempo presente. Não fomos melhores nem piores do 
que mouros e castelhanos nas guerras ganhas e perdidas. Como 
eles, pirateámos mares, fozes e costas marítimas, bombardeámos 
cidades, erguemos as nossas fortalezas futuras. No Brasil, foi um 
tal dizimar os débeis “índios” para os substituir por negros capazes 
de todos os trabalhos e chicotes — o mesmo que os espanhóis prati-
caram na restante América Latina. Quanto a esclavagismo, povoa-
mento à força de territórios então desertos, colonização e colonialis-
mo secular, nisso creio estarmos mais do que confessados, e por 
experiência própria. Veio-nos uma literatura anti-colonial como 
iminência de um novo Alcácer-Quibir (não necessariamente sebasti-
anista) de que nos falam a poesia e o romance Jornada de África, de 
Manuel Alegre (1989); vieram-nos livros e livros referidos às três 
frentes africanas da guerra colonial e também ao chamado “regresso 
das caravelas” (leia-se As Naus, 1988, de António Lobo Antunes, 
cujas personagens têm nomes históricos e que voltam vencidas e 
cabisbaixas, à primitiva pátria: Diogo Cão, Vasco da Gama, Francis-
co Xavier, Pedro Álvares Cabral, o próprio Luís de Camões, etc.). 

Não obstante esta onda expansionista de séculos, continuamos a 
ser o país da pobreza anterior e posterior à desventura colonial, 
incapaz de assumir a culpa e a redenção da contra-epopeia. A tudo o 
que hoje sabemos de nós mesmos falta uma consciência acusada e 
um sentimento público de culpa. E um qualquer gesto de súplica 
pelo perdão dos mortos. De cada vez que ouço o hino nacional na voz 
das multidões, a exaltar os “heróis do mar” e os “nossos egrégios 
avós”, e a gritar-me às armas e a marchar contra os canhões, sofro 
um calafrio interior, não sei se por de falta de fé patriótica ou se por 
agnosticismo da memória. 

Não vale imputarmos ao grande Luís de Camões qualquer respon-
sabilidade pela ideologia da epopeia. O que aqui se critica somos 
nós, no nosso imobilismo, nesta espécie de sanha grandiloquente de 
um imperialismo português que, pelos vistos, nunca existiu. Leiamo
-lo se possível em estado de inocência pura, quanto ao poder genial 
da sua lírica; mas façamo-lo também criticamente, ideologicamente, 
pelo direito que nos assiste de nos constrangermos por dentro ante o 
épico laudatório de Os Lusíadas. 

Camões criou uma obra ímpar e suscetível de várias leituras; mas 
teve, primeiro, de inventar uma língua para a escrever. Para nos 
legar. 
 

Jornal de Letras, 26 de janeiro a 8 de fevereiro de 2022 
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ENTREVISTA À EQUIPA DO 
CENTRO ECOLÓGICO EDUCATIVO DO PAUL 

DE TORNADA 
(Carla Pacheco e Teresa Lemos) 

 

Guião elaborado com recurso à técnica de brainstorming na aula da 
disciplina de Área Interdisciplinar 

 
 

1. O Paul de Tornada é uma reserva natural local 
situada no concelho de Caldas da Rainha, como se 
constituiu? Quais os protagonistas envolvidos na sua 
criação? 

 

Em 2 de julho de 2009, a Câmara Municipal das Caldas da 
Rainha (em estreita colaboração com o ICNF e com as Organiza-
ções Não Governamentais – Associação PATO e GEOTA) conclu-
iu o projeto de trabalho conducente à classificação do Paul de 
Tornada como Reserva Natural Local (Diário da República, Avi-
so nº 11724/2009). Deste modo, materializou-se uma cooperação 
entre a Administração Central (ICNF), Administração Local 
(Câmara Municipal) e Organizações não Governamentais 
(GEOTA e PATO) no sentido de reunir competências técnicas e 
vontades políticas para assumirem uma cogestão da Reserva. 

A Reserva Natural integra a lista de sítios Ramsar e tem a 
designação de “Zona Húmida”, de acordo com a Convenção de 
Ramsar (Convenção Sobre Zonas Húmidas de Importância Inter-
nacional) e a Rede Nacional de Áreas Protegidas.  

A Reserva Natural Local do Paul de Tornada cobre uma área 
de 53 há, dos quais cerca de 25 há permanentemente alagados. 
 
2 – No âmbito dos instrumentos de planeamento am-

biental, quais os adotados para a gestão do Paul de 
Tornada? 
 

A Reserva Natural é gerida pela Câmara Municipal das Caldas 
da Rainha. A Reserva Natural dispõe dos seguintes órgãos: a 
comissão diretiva e o conselho consultivo. A comissão diretiva é o 
órgão executivo da Reserva Natural. 

A Reserva é dotada de um plano de gestão que tem como prin-
cipais objetivos: i) a conservação da natureza e a valorização do 
património natural da Reserva Natural, como pressuposto de um 
desenvolvimento sustentável; ii) a promoção das atividades de 
educação ambiental, como pressuposto de uma relação mais har-
moniosa entre o homem e o ambiente; e, iii) a promoção do re-
pouso e do recreio ao ar livre em equilíbrio com os valores natu-
rais salvaguardados. 
 
 3. Quais as entidades públicas e privadas que gerem 

e exploram o Paul? 
 

A Reserva é gerida por uma Comissão Diretiva, constituída 
pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha (presidência), o 
ICNF e as Organizações não Governamentais (GEOTA e PATO). 
 
4. Sabemos que existem muitas espécies animais e 

vegetais em risco de extinção no nosso país. Nesta re-
serva há algumas dessas espécies ameaçadas que este-
jam identificadas? Como caracteriza a situação de ex-
tinção dessas espécies? 
 

Dotado de flora e fauna de importância considerável, verifica-
se a ocorrência de musaranhos de dentes brancos, morcego de 

ferradura pequeno, cágado-de-carapaça-estriada, espécies prote-
gidas em Portugal. Aves como o caimão, o tartaranhão-ruivo-dos-
pauis, a garça-vermelha, a águia-pesqueira, o garçote, a felosa-
unicolor ou o rouxinol-pequeno-dos-caniços também apresentam 
estatuto de conservação (muito) preocupantes ou (quase) amea-
çados. 
 
5. Tem-se dito que, nas últimas décadas, há espécies 

migratórias que se tornaram residentes nos nossos 
ecossistemas. Existe algum animal migratório residen-
te no paul? Que condições ambientais permitem a sua 
fixação? 
 

Observam-se na Reserva inúmeras aves migratórias, no entan-
to, e dentro das populações migratórias, existem indivíduos que 
não migram (por exemplo, alguns indivíduos de corvos marinhos 
de faces brancas permanecem no Paul todo o ano e não migram; 
alguns indivíduos dentro da população de garçotes e águias pes-
queiras também não migram). A disponibilidade de alimento, de 
habitat e condições ambientais favoráveis são os fatores mais 
importantes que permitem a sua fixação. 
 
6. Na reserva existem endemismos vegetais e/ou ani-

mais? Quais? 
 

Na Reserva existem endemismos ibéricos, como o lagarto de 
água, o tritão-de-ventre-laranja e a rã-de-focinho-pontiagudo. 

 
7. As espécies invasoras animais e vegetais são amea-

ças aos ecossistemas. Existem espécies invasoras na 
área do paul? Como fazem o seu controle? 
 

As espécies exóticas invasoras são potenciais ameaças aos ecos-
sistemas naturais e às espécies autóctones. As canas, os lagos-
tins vermelhos do Louisiana, os cágados exóticos (géneros como 
Trachemys, Graptemys e Pseudemys) e os peixes exóticos (carpa, 
pimpão, gambuzia) constituem as principais ameaças no Paul de 
Tornada. Relativamente às canas, procedemos regularmente ao 
corte mecânico e plantação de espécies de árvores autóctones que 
provocam ensombramento, o que não potencia o desenvolvimen-
to da cana. 
 
 

[Continua na página seguinte] 
 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
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[Continuação da página anterior] 
 

8. A educação ambiental é um dos objetivos da reser-
va, o que fazem nesta área? 

 

Pelas suas características e localização, o Paul de Tornada 
constitui um local privilegiado para a prática de educação ambi-
ental para a sustentabilidade e sensibilização para a conserva-
ção das zonas húmidas. Desta forma, dispomos de um Equipa-
mento para a Educação Ambiental (EqA) – o Centro Ecológico 
Educativo do Paul de Tornada Prof. João Evangelista, que dis-
põe de um serviço educativo permanente, com inúmeras ativida-
des direcionadas para toda a comunidade educativa e público em 
geral, privilegiando o contacto com a Natureza, a interdisciplina-
ridade e a descoberta direcionadas para toda a comunidade edu-
cativa e público em geral, privilegiando o contato com a Nature-
za, a interdisciplinaridade e a descoberta exploratória e sensori-
al. 
 
9. Para além da educação ambiental, que atividades 

de investigação e outras se desenvolvem no Paul? 
 

Regularmente realizam-se workshops temáticos e ações de 
formação. Recebemos estagiários de várias entidades que que-
rem desenvolver o seu trabalho no Paul de Tornada e estudan-
tes, voluntários, profissionais que desejam concretizar trabalhos, 
tarefas, atividades no Paul de Tornada. 

 
10. Deixe uma mensagem de motivação para quem 

leia esta entrevista possa vir fazer uma visita ao paul. 
 

365 dias no Paul de Tornada! Todos os dias do ano são especi-
ais no Paul de Tornada, um local que dispõe de trilhos no meio 
da Natureza, áreas de lazer, espaços privilegiados de observação 
e contemplação sempre disponíveis. 
 
Obrigado 
 
 

Alunos do 2º N do Curso de TGPSI 
(no âmbito do seu projeto de cidadania e desenvolvimento) 
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Emergência 
Oceano 

 
Não é nenhum segredo que o nosso planeta está a pas-

sar por um período sério de grandes mudanças a nível 
climático. Também não é nenhum segredo que uma das 
principais razões para estas mudanças são as ações hu-
manas, e que os oceanos são os ecossistemas mais afeta-
dos. Existem várias razões para tal, e muitas são as con-
sequências. 

Tal como em todo o plane-
ta, a temperatura dos ocea-
nos também está a subir. 
Situação que, devido à ex-
pansão térmica das águas 
superficiais, leva à subida 
do nível do mar – e uma 
reação térmica que faz com 
que o volume dos corpos 
aumente quando estes são 
aquecidos. As previsões 
quanto à quantificação da 
subida do nível do mar e 
seus impactes na linha de 
costa variam, pois não se 
sabe como as sociedades e 

os seus governos irão responder aos efeitos da mudança 
climática. 

Outro problema emergente é a degradação dos recifes 
de corais. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera 
causa o branqueamento dos corais, ou seja, os corais per-
dem a sua cor (dada a perda da zooxantela, com que os 
pólipos dos corais vivem numa relação de simbiose). Nes-
ta relação simbiótica, os corais oferecem abrigo, nutrien-
tes e dióxido de carbono, e a zooxantela oferece energia e 
fornece a coloração aos corais. Assim, quando a zooxan-
tela sai, os corais perdem uma grande fonte de energia e 
a sua coloração, tor-
nando-se brancos, 
podendo mesmo mor-
rer, por se encontra-
rem altamente de-
pendentes da zo-
oxantela para obte-
rem energia. 

Uma outra ameaça 
aos ecossistemas ma-
rinhos é a sobrepes-
ca, que é exatamente 
o que o termo sugere 
de imediato a quem o 
lê. Quando a captura 
de uma determinada 
espécie é maior do 
que a capacidade de 

reprodução da mesma, diz
-se que se entrou em so-
brepesca. As consequên-
cias são várias, como, por 
exemplo, as alterações na 
biodiversidade daquele 
ecossistema e/ou a escas-
sez de alimento para as 
populações costeiras e 
ribeirinhas, nomeada-
mente em áreas onde a 
alimentação à base de 
peixe é uma parte funda-
mental da dieta local. Es-
te último efeito pesa mais 
nas comunidades pobres 
dos países em desenvolvimento. 

Como foi enunciado, o planeta inteiro está a mudar 
para pior, e os oceanos são os ecossistemas que estão a 
ser mais afetados. A “emergência oceano” é uma realida-
de bem atual e um desafio que se impõe ao Homem. 
Existem várias organizações, empresas, governos e cida-
dãos, a várias escalas, a trabalhar empenhadamente na 
salvaguarda dos recursos naturais da Terra e, em parti-
cular, dos ecossistemas marinhos e costeiros. 

O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e 
Ambiente (GEOTA) – promotor do Projeto CoastWatch 
Europe –, escolheu para lema da campanha CoastWatch 
2021/22 “Emergência Oceano”. 

O Projeto Coastwatch realiza-se anualmente, com tra-
balho de voluntariado, para recolher indicadores ambi-
entais nas zonas costeiras portuguesas. Na escola, exis-
tem turmas a participar no Coastwatch. Uma ótima 
“avenida” para fazer a nossa diferença num planeta que 
necessita desesperadamente de ajuda. 

 
 

Maria Menezes Anapaz Caldas, 11º I 
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SEMANA DAS PROFISSÕES 

 

SEMANA DA LEITURA 
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EXPOSIÇÃO MENDEL 
 

 
 
 

 

 

 

A exposição Alfredo da Silva, que decorreu de 25 de novembro a 2 de janeiro 
de 2021, no espaço da Galeria da Junta de Freguesia de Arroios, surgiu do trabalho 
dos alunos do 12º F da Escola Secundária de Camões que, no ano letivo 2020/21, 
tomaram para tema do seu Projeto de Cidadania e Desenvolvimento a participação 
no Concurso Escolas – Alfredo Silva -150 anos, promovido pela Fundação Amélia de 
Mello. 

Juntaram-se, também, na concretização desta exposição, trabalhos da Turma do 
12º F que, no presente ano letivo, está a desenvolver o Projeto Somos do Tejo, proposto pela Associação Marinha 

do Tejo. 
Com o título Alfredo da Silva, esta iniciativa pretendeu: i) dar visibili-
dade social ao que se faz na Escola; ii) trabalhar a personalidade do 
industrial Alfredo da Silva, o seu tempo, as iniciativas que lançou e os 
empreendimentos que criou e iii) discutir, à luz do seu tempo, o contri-
buto do Grupo CUF para o desenvolvimento social e económico do Por-
tugal dos finais do século XIX e primeira metade do século XX. 
Os jovens que participaram na construção desta mostra revelaram ca-

pacidade de liderança, compromisso e foram empreendedores na forma como procuraram 
soluções para a interpretação da vida e obra de Alfredo da Silva, materializada na mostra 
dos seus trabalhos escolares. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12º F (2020/21) 
12º F (2021/22) 

 

Oficina de Artes 
 

Profª Felisberta Monteiro 

EXPOSIÇÃO ALFREDO DA SILVA 



UMA DEDICAÇÃO ‘À CASA’ 

Página 17 

Confluências 

 

E TANTAS OUTRAS COISAS QUE RETOMAM O SEU RITMO... 

 

Leonor Borralho 
(Artes Visuais) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aposentou-se em 
novembro de 2021 
(como registado na edição anterior) 
 
 

Começou por lecionar à noite, no Ensino Recorrente no-
turno, passando depois para o ensino diurno, assegurando 
as disciplinas de Desenho e História da Arte. 

Ao longo dos 25 anos de docência na Escola Secundária 
de Camões, desenvolveu afincado trabalho na recuperação 
de documentos do Arquivo (na sequência do incêndio ocor-
rido nas caves da escola em finais de janeiro de 2005), 
tendo sido igualmente responsável pela mudança das ins-
talações das Artes para o espaço da antiga escola António 
Arroio. 

Foi diretora de instalações, assegurando a gestão do 
acervo histórico (desenhos, estampas, etc.). 

 

 

 

Teresa Silva 
(Técnica Administrativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aposentou-se em 
janeiro de 2022 

 
 

A ‘dona Teresa da secretaria’, assim era conhecida, 
e assim fica carinhosamente na lembrança de todos, 

docentes, sobretudo, que a procuravam ao balcão 
dos serviços administrativos para lhe entregar ou 

requerer um qualquer documento, ou somente para 
lhe colher um avisado conselho. 

A todos  correspondia com a serenidade que lhe era 
própria, e sempre, sempre com aquele sorriso afável 

que permanentemente a perseguia.  

A aposentação, para quem cumpre uma vida de trabalho e de entrega ao seu ofício, é um direito merecido. E uma 
ocasião para, podendo suavizar o rigor dos horários, a pessoa se entregar com deleite a quanto foi ficando para trás. 
Nos casos presentes, e sem desmerecimento para todos os demais, um registo especial de gratidão e FELICIDADES! 
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Fermento bélico 
 
A primavera, mortinha por largar a máscara, antecipou-se e mandou bugiar 

os deuses, voltou as costas a deméter e perséfone, mãe e filha, e por isso anda 
ela prazerosamente por aqui, fevereiro adentro, desde o natal, confundindo de-
sabrolhares e dispensando a companhia da chuva. Ah, e como ela sabe a falta 
danada que a chuva faz à concórdia entre os infernos e o olimpo. Anda tudo 
desgovernado, a secura amena do inverno deu cabo do pasto e das reservas 
aquíferas, as sementeiras já não se fiam no seringador, e as praias um apeteci-
do apelo a banhos e bronzeios. 

De permeio, um país a duodécimos, pouco arreliado com posses adiadas e su-
frágios inconclusos, mas muito aliviado nas limitações covídicas, livre nas an-
danças e com ganas de recuperar o tempo perdido. Dois anos foram muitos me-
ses, muitos dias, muitas horas, e não pode haver agora mais desperdício numa 
vida de si tão curta e imprevista. Não pode. E, no entanto… 

No entanto, fica tudo do avesso, num instante. Nunca o mundo respirou quie-
tação em todas as paragens, nunca o homem fez por prezar inteiramente o seu 
semelhante, nunca o homem soube cuidar de ser homem. De desavenças a pele-
jas, de cupidezes a batalhas, de desinteligências a conflitos, a história é o que é. 
E nem a ficção, que a prolonga e tão bem cinzela, parece avivar a memória hu-
mana, por ser curta. 

Como num filme que ninguém leva a sério ou numas quaisquer imagens que 
coexistem imperturbáveis com a hora da refeição, ou com o bom dormir, a 
guerra bate-nos de repente à porta e sentimo-la nossa. Não é lá longe, algures 
num recanto do sul ou noutro torrão de gente estranha e indiferente do globo, 
mas ali muito perto, quase aqui, mesmo ao lado. Passámos num piscar de olhos 
a encher o peito de europa e a rever em direto o que julgávamos desaprendido, 
que a paz, enquanto valor universal, é demasiado frágil. Bombas atordoando a 
noite, abrigos subterrâneos e igrejas a sorver a dor coletiva em orações de de-
sespero, e comboios apinhados a lembrar outras atrocidades, e mulheres e cri-
anças despedindo-se em fuga com o vazio no olhar e a alma em lágrimas, e os 
homens, maridos e pais resistindo por dentro e por fora, ficando. É a guerra. A 
primeira do século XXI com armas a valer e fronteiras ténues, com a interde-
pendência global a pesar em cada palavra e em cada passo, com sanções econó-
micas e políticas ponderadas, com a cibernética silente e receosa, com informa-
ção e contrainformação. É a guerra. Nela se mata e nela se morre, e depois dela 
nunca mais há de a alma sarar as cicatrizes de quem fica, dos meninos que, só 
por sorte, se salvaram dos brinquedos com explosivos lançados de um céu sem 
ética e sem perdão. É a guerra, a alegoria orwelliana de um império em modo 
real. 

Há flagelos como pandemias, e, no entanto… Dois anos foram muitos meses, 
muitos dias, muitas horas, demasiada privação para que se acrescente agora o 
fermento bélico numa vida de si tão curta e imprevista. Não pode. 

 
António Souto 

 

[in «Human», Março/Abril de 2022] 
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Um livro fragmentado 
 

ESTÁTUAS TENRAS 
 

Os pequenos textos agrupados em forma de livro 
são um braçado de palhas soltas apanhadas ao lon-
go de uma vereda, desta vereda... 

No seu interior, há vestígios de um velho herbário de 
coisas perdidas, anunciadas por uma escultura de zi-
nabre, um referente que lhes serve de capa, com uma ore-
lha deambulando em torno de um centro, a auscultar-lhes 
os nomes. 

No absurdo casulo que se abre, há também asas de pólen 
e insetos de alambre dentro de um mel eterno, a ouvir, a 
ouvir, como uma boia pesada numa janela de névoa, de 
névoa longa a infiltrar o mundo. Um universo que está 
logo ali, multiplicado, detalhado como as infinitas pega-
das do flanco de um jaguar que passa... 

 …Ia dizer-te que os segredos das minhas criaturas de 
âmbar estão encriptados nessas manchas irrepetíveis da 
onça-pintada, como expressionistas nuvens contornadas, 
onde vi descansar o teu olhar, mas proponho-me nunca 
despir esses mistérios. 

Elas que agora se retiram para deixar à solta a perene 

luz errante, esvaecida à sorte, laçando o infinito noutra 
direção, mas com as coordenadas polares a puxar, a puxar 
para o mesmo centro... 

...E dentro, dentro da língua continuarão palavras como 
– Céu e Miragem –, mas não haverá espaço para um in-
cêndio morto, embora alguns sons estejam perdendo a 
febre, seguindo o vento da última água, mas que ainda 
lançam sementes neste relevo de regos incoerentes. 

O fim é esperado numa qualquer e irremediável colina, 
como um breve espinho doce e cru vestido de si mesmo, 
cravado na minha fala, que converterá o exílio num insa-
lubre paraíso, mas, continuando… 

Recolhi palhas para auscultar o puro ouro, porque é in-
compreensível viver com o que se sabe, curvando-nos 
sempre a esse mesmo parco saber. Exibo-as num molho 
de desapego, um feixe da beira da indiferente estrada, 
que faz bardo às páginas brandidas onde se exerce o fedor 
da lógica que há dentro das coisas. 

Este molho irregular gira ainda em torno de um núcleo, 
o desenho perdido, o desenho sem desenho, que se foi ur-
dindo nome a nome (…). 

 
Jorge Castanho 

[Fb, 6/1/2022] 

 

Estátuas tenras 
 

(Jorge Castanho) 
 
 

Obra apresentada no Auditório Camões a 18 de janeiro de 2022 
 

«Não me dou ao patético vaticínio de eternidades, nem me alcandoro às cátedras que arbitram o valor das obras, nem em-
presto a voz à vozearia proclamando grandezas. Reconheço o privilégio da amizade que me deu acesso a outro privilégio, o de 
ler os textos que Jorge Castanho foi deixando na vereda onde nos cruzamos e decidiu, entretanto, reunir em livro, segundo 
diz, como um braçado de palha recolhido nessa mesma vereda, hoje mesmo apresentado no Auditório Camões. O ensejo de 
nos voltarmos a cruzar, a possibilidade de recolher as suas palavras e o seu olhar impediram-me de faltar. Só Jorge Casta-
nho me faria subir a um palco, ainda que só depois de terminada a função.» 

«Jorge Castanho apresentou hoje no Auditório Camões, juntamento com o seu livro Estátuas tenras, dois vídeos: o pri-
meiro, intitulado “Line Code”, foi realizado com Alexandre Barão na cave do Liceu Camões, no qual desenha figuras de luz 
em tempo real e que havia sido inicialmente apresentado no âmbito do The New Art Fest’17| Bit Street, no Museu Nacional 
de História Natural e da Ciência, com a curadoria de António Cerveira Pinto; o segundo realizado com Filipe Garcia, convo-
ca os pássaros para uma viagem ao encontro da nossa própria imagem.» 

 

Sérgio Contreiras [Testemunho em FB, 18/01/2022] 
 
 
 

UM AGRADECIMENTO 
 

A devolver a estima aos que estiveram e aos que não puderam estar 
 

Que chegaram com um olhar que ampara, como um orvalho que alimenta as palavras, 
que se alimenta de palavras, elevando-as, 

abrindo-as como sementes, com o saber que lhes respira nas mãos… 
 

Agradeço ao diretor do Liceu Camões, João Jaime, ao poeta António Souto, à biblioteca da Escola Secundária José Sarama-
go, de Mafra, à revista Confluências, ao sr. João, à Dona Lucília Graça, aos alunos, ex-alunos, colegas, ex-colegas, artistas, 

filósofos, amigos… e a todos os que, perdendo o seu precioso tempo, 
assistiram entre as 18h e as 20h de ontem, à apresentação do livro Estátuas tenras, no auditório Camões, em Lisboa. 

  
Jorge Castanho [FB, 19/01/2022] 
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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 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Luís Margalho 
(Matemática) 
 
[Janeiro 2022] 

 
 
 
 
 

Teresa Almeida 
(Inglês) 

 
[Dezembro 2020] 

 
Por  lapso,  não foi aqui feito o devido registo por 

ocasião da aposentação. 

 
 
 
 
 

José Madureira 
(Filosofia) 
 
[Dezembro 2021] 

[EXAMES] Comunicado do Conselho de Ministros de 17 de março de 2022 
 

Foi aprovado o decreto-Lei que estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias quan-
to à avaliação, aprovação e conclusão do ensino básico e quanto à avaliação, aprovação de disciplinas e 
conclusão do ensino secundário e acesso ao ensino superior. 

(…) 

Nesse sentido, considera-se necessário realizar todos os instrumentos de aferição normalmente previs-
tos, as provas de 9.º ano para efeitos de aferição, bem como prorrogar as condições excecionais de 
conclusão do Ensino Secundário, havendo lugar à realização de exames nacionais apenas para 
efeitos de acesso ao ensino superior. 


