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Editorial 

Estamos todos a vivenciar uma nova realidade, fruto da pandemia Covid-19, que, para além de 

trazer muitas incertezas às nossas vidas, modificou hábitos e comportamentos. Estas 

mudanças, nomeadamente a nível escolar, levaram-nos, a todos nós, a reflectir sobre as nossas 

vidas, sobre a vida em comunidade e a novas preocupações sobre o futuro pessoal e social. 

A aventura de escrever continua a ser uma sedução que neste tempo de pandemia, com certeza, 

atraiu muitos professores, a ler, a contemplar tudo que se passa/passava à nossa volta. 

Confesso que a palavra contemplar não é a mais feliz para designar os momentos que todos 

vivemos. No entanto, talvez devesse ser essa palavra a resposta para aquilo que todos vivemos, 

sob pena de a natureza poder não conceder uma nova oportunidade à Humanidade. 

Já ouvimos com certeza todos que “Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes e a natureza, 

nunca“! Nunca como neste tempo em que vivemos, constatamos tantos desastres causados pelo 

ser humano e pela natureza, que esta frase precisaria de ser assimilada por nossa mente e nosso 

coração. Como temos visto também catástrofes, terramotos, enchentes e tanta coisa mais… 

Saibamos, todos, estar à altura dos desafios deste tempo. 

Neste Boletim, não poderia deixar de endereçar uma palavra a todos os professores que em 

circunstâncias muito difíceis souberam estar à altura dos tremendos desafios que lhes foram 

colocados. 

Espero que apreciem este Boletim que foi feito num tributo a esta maravilhosa profissão de 

professor, aquele construtor invisível do futuro! 

Desejo que se deliciem com ele como eu me deliciei a criá-lo! É que uma só coisa basta, a 

sensação de dever cumprido. Na missão que todos somos chamados a desempenhar, cada um à 

sua maneira! 

Sejam felizes! 

 

 

“ A terra, o sol, o vento, o mar são minha biografia, e são meu rosto. Por isso não me peçam cartão de identidade…”  

Sophia de Mello Breyner Andresem   

  



 

6 

AS IDEIAS SÃO O SOM DO CORAÇÃO 

 

Ideograma Chinês 

 

 

 

 

Tudo tão simples e simultaneamente tão poderoso! 
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A importância do professor 

 

Professor vem do latim: profiteri, que também significa entregar uma mensagem. O problema de 

alguns professores é que não têm mensagem nenhuma para entregar; (em todas as áreas do saber 

isso acontece, não devia); felizmente, há muitos, a maioria, que a têm e de uma maneira 

avassaladora, intensa e gratificante! E como isso é tão bom. Saibamos reconhecê-los! 

 

E por falar em Reconhecimento leia-se o que a Chanceler alemã Ângela Merkel, disse 

relativamente aos professores. Leiam e absorvam a mensagem. Brutal…  

“ Os professores não são pessoas comuns e pessoas comuns não são professores. 

Por favor, não escolham ser professores até que você esteja preparado para isso”. Os 

professores na Alemanha, recebem os maiores salários do País. E quando juízes, 

médicos e engenheiros reivindicam à Chanceler Ângela Merkel equiparação 

salarial, ela responde: ” Como eu posso comparar vocês com quem ensinou vocês?“  

E reparem no que Luís Sepúlveda diz:”A sociedade uruguaia decidiu que o trabalho 

mais importante, e que deve ser honrado e premiado, é o de professor. Foi proposta 

uma lei segundo a qual nenhum parlamentar do Uruguai, nenhum ministro, nem 

sequer o presidente, pode ter um salário superior ao de um professor primário. É um 

passo fundamental no caminho para a normalidade, para uma justa hierarquia dos 

valores: reconhecer o trabalho importantíssimo de uma categoria profissional que 

tem a missão de transmitir às novas gerações o conhecimento, a cultura, a tradição, 

todo um sistema de saberes”   
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Na ponta de uma caneta… 

 

Esconde-se a vontade de encontrar a liberdade que foi coartada, suspensa ou adiada, novos 

mundos que nos conhecem mas que só esperam que lhes demos a mão com o coração que a 

guia e nos projecta em horizontes que estão há tanto tempo à nossa espera! 

Se eles soubessem que a ponta de uma caneta, podia salvar, porque nos pode conduzir para 

junto de sonhos que só esperam de nós um beijo no silêncio, cúmplice e amante, de um mundo 

que só espera que lhe demos tudo, porque o tudo ainda será com certeza pouco. 

Na ponta de uma caneta pode começar a conquista de novos horizontes que só esperam quem 

acenda a chama de um mundo que apenas quer quem o deseje como uma criança almeja um 

brinquedo visto e sonhado!   

Na ponta de uma caneta, explodem tantas vezes desejos silenciados pela noite, mas que podem 

fazer florir flores mil com um perfume que não tem fim. A tinta que dela escorre, parece fazer 

fluir rios que parecem correr intensamente pelas margens de uma indiferença que não 

consegue suster a força e a vitalidade de águas que dão vida à morte e fazem a alegria sepultar 

a descrença. 

Quem conseguir descobrir que da ponta de uma caneta pode estar a resposta e a salvação, na 

busca de um novo Mundo, poderá ter descoberto a chave há tanto tempo procurada!  
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Reflexões na Hora Certa 

 

Verdades da Profissão de Professor 
 

Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que 

desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam 

professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e 

necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. 

Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da 

educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. Há como que um 

convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, 

pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, 

fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos 

desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem “águias” e não apenas “galinhas”. 

Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.  

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. 

Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos 

pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em vôo. 

Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, 

porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser 

encorajado. 

Rubem Alves 

 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
https://www.pensador.com/autor/rubem_alves/
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Olha Mundo (BD Mafalda) 

 

Tens razão para estares 

zangado com a humanidade… 

Ela esquece-se que o essencial 

pode perder-se de um 

momento para o outro… 

Estás a perder a paciência com 

tanta gente que não te respeita, não é verdade? 

O azul do mar e o verde das florestas estão cada vez mais doentes, não é? 

Faz-lhes ver – a essa gente sem nome – que ou param de destruir o planeta, ou destroem-se a si 

e a todos nós…  

Mandaste-lhes um vírus e eles ainda não acordaram… 

Alerta-os que é cada vez mais tarde e que se faz tarde e amanhã já é tarde…    

Diz-lhes que têm de acordar! 

Se assim não acontecer, iremos chegar num instante ao FIM!  
 

Contagem decrescente 

 

 

Oxalá assim seja! 
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O Olho do Vírus 

 

Ele está à espera do que cada um de nós vai fazer, 

do egoísmo que vai demonstrar 

do testemunho que vai dar, 

se vão continuar a dizer que o vírus é ficção 

se vão continuar a desrespeitar a natureza  

se vão continuar a dizer que a economia é que importa 

se vão continuar a pensar que são os donos do Mundo 

se pensam que o que é invisível não existe 

porque se assim for 

a Humanidade  não sabe o que a espera!  

O Olho do vírus está à espreita! 

 

Desenhos de outros vírus 

 

 

 

Lave as mãos frequentemente 
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Inquérito a Professores e a alunos sobre a situação de Pandemia vivida 

 

Perguntas 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto professor(a)/aluno(a) e 

cidadão(â)? 

2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

3.ª Como antevês o futuro? 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

 

 

Prof. António Coelho 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto professor e cidadão? 

R. Enquanto professor tem sido uma experiência muito exigente, foi necessário reformular e 

adoptar novas práticas e metodologias de ensino, num contexto de grande flexibilidade, para 

que nenhum aluno ficasse excluído do processo, garantindo, ao mesmo tempo, qualidade ao 

referido processo. 

Para mim, é difícil separar o papel de professor do papel de cidadão. Neste aspecto, a minha 

experiência tem sido marcada por uma grande apreensão relativamente à situação actual e às 

respectivas consequências. Por defeito de formação, o ensino da História implica uma constante 

reflexão sobre aquilo que já fomos e o que somos hoje. Esta situação não é estranha à 

Humanidade, nunca pensei passar por uma situação destas, apesar de já ter vivenciado 

situações de guerra, quando era criança. Enquanto cidadão e professor considero que é um 

dever cumprir as normas estabelecidas no combate à pandemia, lutar por um bem maior, que 

é o bem-estar e a saúde de todos nós. 
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2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

R. As aulas online são um mal menor, não há nada que substitua as aulas presenciais. No 

entanto, enquanto não estiveram reunidas as condições necessárias para o regresso ao ensino 

presencial, temos que apostar neste tipo de ensino para que as aprendizagens dos alunos não 

fiquem comprometidas. 

 

3.ª Como antevês o futuro? 

Estamos num momento muito decisivo para a História da Humanidade, não é só a pandemia 

que ameaça a nossa existência. Os problemas relacionados com as alterações climáticas, a 

procura e estabelecimento de determinadas soluções políticas e económicas, os diferentes 

conflitos armados, os desequilíbrios cada vez mais acentuados entre os países ricos e pobres, 

estão a contribuir para acelerar o fim da Humanidade. Esta pandemia veio também mostrar as 

dificuldades que temos em mudar os nossos hábitos e estilos de vida. No entanto, ninguém vai 

ficar indiferente, penso que esta reflexão está cada vez mais presente e interiorizada em cada 

um de nós. Estão reunidas condições para mudarmos o nosso paradigma de vida e construir um 

futuro melhor, onde a preservação da natureza, a construção de uma economia mais “verde” e 

de uma sociedade mais justa e fraterna, que não exclua, mas que integre todos, é fundamental. 

A História já nos mostrou que somos capazes de fazer o melhor e o pior, será um caminho longo 

e difícil que teremos de construir e que só conseguiremos alcançar com o contributo de todos 

para a construção desse futuro melhor. 

 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

R. Ocorrem-me muitas palavras dada a complexidade da situação, mas há duas que estão 

sempre presentes e interligadas: apreensão e esperança. 

Apreensão perante as incertezas que se acentuam cada vez mais sobre o nosso Mundo e 

esperança na construção de um futuro melhor para todos.  
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    Profª. Ana Gomes 

 

1ª. Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto professora e cidadã? 

 

Enquanto professora esta experiência tem sido desafiadora e, penso, que como em qualquer 

“nova” experiência encontramos momentos desmotivantes e desconcertantes como, também, 

momentos reconfortantes que nos fazem seguir em frente. As barreiras maiores que tenho 

encontrado neste tipo de  ensino é a pouca autonomia, responsabilidade e motivação, por parte 

de alguns alunos que é algo que deveremos repensar onde estamos a falhar e quem está a falhar 

(o plano curricular, os professores, a sociedade?…). Os alunos (e professores) ainda estão 

formatados para serem ouvintes de um professor que se encontra no centro do ensino 

aprendizagem e assim sendo os alunos ainda não possuem ferramentas para serem autónomos, 

para serem eles próprios agentes do ensino aprendizagem. Nesta fase de ensino a distância 

tivemos que nos adaptar a um mundo novo, enfrentar barreiras desafiadoras que penso que, 

no futuro, serão utilizadas como mais uma ferramenta dentro da sala de aula física a que 

estamos habituados e que todos sentimos tanta falta. 

Enquanto cidadã tenho tido um misto de sentimentos… Tenho-me adaptado a um modo de 

viver diferente, com novas rotinas e com as saudades do que mais gosto na vida: o estar com as 

pessoas e o viajar. No entanto, é revoltante ver algumas pessoas a pensarem apenas no seu 

“umbigo”, não cumprindo regras e ainda criticando quem as cumpre… é isso o que mais me 

custa, ver o crescimento da doença cada vez mais notória na nossa sociedade a “umbiguez”. 

 

2.ª. Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

As aulas online têm a suas limitações como todos sabemos face a variadíssimas situações 

específicas que comprometem o melhor desempenho quer dos alunos quer dos professores. 

Mas penso que não devemos comparar as aulas presenciais com as aulas online … É evidente 

que um ensino de qualidade requer aulas presenciais, mas penso que para a saúde de todos, 

esta era a única alternativa, pois sabemos que as escolas movem o país e milhares / milhões de 

pessoas.  
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3ª Como antevês o futuro? 

 

No início da pandemia pensava que o mundo iria ficar melhor, as pessoas iriam reflectir a sua 

forma de agir, pensando mais no próximo, mas acho que estava enganada ou estava a ser 

ingénua. Penso que com este processo a maioria das pessoas não se tornaram melhores 

pessoas, tornaram-se mais calculistas, frias, revoltadas, egoístas, impacientes … fizeram a sua 

especialização☺! Como disse inicialmente, a “umbiguez” ficou instalada de uma forma mais 

sólida na nossa sociedade. Mas claro que quem via a vida como “a partilha”, “o cuidar”, “o estar 

presente”, “ o dizer obrigada e desculpa” (…) esses sim ficaram ainda melhores pessoas, mais 

cuidadores, mais presentes apesar de distantes. 

 

 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

Partilha, era a palavra que seria chave para um mundo melhor, especialmente, partilhar com 

amor!  

 

 

 

   Profª Elisabete Costa 

 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto professora e cidadâ? 

Estamos a viver um período conturbado, atípico e prejudicial para os nossos alunos e para todos 

os cidadãos em geral. Os anos lectivos de 2019-2020 e2020-2021 ficarão na história das nossas 

escolas pela necessidade de uma mudança drástica da vida de todos nós devido à intromissão 

de um vírus invisível, desconhecido e altamente infeccioso.  

Enquanto professora, não posso deixar de referir que o exercício das minhas funções, 

actualmente à distância, tem constituído uma experiência interessante de mérito indiscutível, 
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considerando que se trata de uma solução provisória para atenuar e mitigar os graves danos 

introduzidos pelo Covid, e que obrigou ao encerramento das escolas e ao confinamento de 

alunos e professores nas suas casas. 

2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

 Considero as aulas online uma alternativa que permite aos nossos alunos permanecerem 

activos e envolvidos nos processos de aprendizagem. Esta nova forma de acção não substitui 

de modo algum o ensino presencial tão desejado pelos nossos alunos, que se encontram pela 

segunda vez a viver o ensino à distância. O ensino presencial é o instrumento mais poderoso da 

educação, uma vez que proporciona aprendizagens multidisciplinares que vão da socialização 

até à organização do pensamento e ao crescimento saudável dos nossos jovens e que não é 

possibilitado pelo ensino à distância. 

3.ª Como antevês o futuro? 

Parece evidente que os anos vindouros serão fortemente afectados pelos efeitos da pandemia, 

pois ainda estamos longe de saber quando esta termina ou se vamos ter de conviver com ela 

durante um tempo indeterminado. Devemos, portanto, olhar para o futuro sem esquecer os 

ensinamentos do presente e, sobretudo, do passado. 

 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

Preocupação é, para mim, a palavra que melhor define o actual período. A pandemia alterou e 

afectou dramaticamente o cenário social, provocando inúmeros impactos na vida das pessoas. 

Resta-me a esperança de que a vacina e a mudança do estilo de vida dos portugueses possam 

ter um efeito positivo na vida de todos nós. 
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     Prof. Jorge Pereira 

 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto professor e cidadão? 

Os momentos de dificuldade, seja qual for o contexto, fazem-nos, por norma, procurar as 

soluções que nos permitam sobreviver. Nesta situação específica, o sobreviver é literal e de um 

momento para o outro vimo-nos confrontados por algo desconhecido que nos poderia fazer 

sofrer e/ou desaparecer. Como é natural a primeira reacção foi a de obter a máxima informação 

sobre a forma como me poderia proteger, bem como poderia proteger aqueles que comigo 

conviviam diariamente. Em rigor estamos numa guerra contra um inimigo que mal 

conhecemos, mas que pode ser altamente letal ou no mínimo deixar-nos muito debilitados. 

Assim, o primeiro objectivo foi garantir que, cumprindo as regras que poderiam diminuir o 

risco de transmissão e de infecção, pudéssemos resistir, adaptarmo-nos e viver o mais 

normalmente possível. 

Relativamente ao exercício da profissão de professor, foi necessário responder aos desafios que 

nos foram sendo colocados ao longo deste período em que está declarada a pandemia. 

Ultrapassado o momento do primeiro impacto e da reacção ao mesmo, foi necessário modelar 

um sistema de ensino que de um momento para o outro deixou de ser baseado na interacção e 

contacto pessoal e presencial, com todas as virtudes e dificuldades inerentes, para um sistema 

de ensino@distancia que para a maioria dos professores e alunos era completamente 

desconhecido. Faltavam recursos tecnológicos e conhecimento sobre o funcionamento da 

tecnologia que poderia suportar este modelo de ensino. Foi necessário reestruturar planos de 

estudos, redefinir metodologias de trabalho. Tudo feito num curto espaço de tempo e em 

circunstâncias que colocaram docentes e discentes a aprender e adquirir competências que até 

aquele momento não tinham tido a necessidade de contactar. 

Se alguma vantagem se pode tirar desta pandemia, no que se refere ao ensino, será a de esta ter 

acelerado a implementação do perfil dos alunos à saída do ensino secundário em particular no 

que se refere desenvolvimento da autonomia e à utilização das tecnologias como ferramentas 

de trabalho. Aliás, com o regresso ao ensino presencial, a percepção que fica é a de tentar juntar 
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o melhor dos dois modelos de ensino: associar o contacto presencial, mais emotivo, mais 

próximo e mais focalizado com um modelo que pode abrir novos horizontes, que permite 

explorar novos caminhos e associar novos conhecimentos afins ao que se está a estudar. 

 

2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

Aulas online, ou ensino@distância? Do meu ponto de vista as aulas online são uma das 

componentes do ensino@distância e dessa forma são uma das formas de garantir que há 

contacto entre o professor e aluno e que esse contacto faz-se numa relação o mais próxima 

possível, ainda que de forma virtual. 

Para que essa relação seja transparente e rentável é necessário que haja uma definição clara de 

regras a que esses momentos estão sujeitos de forma a que todos os intervenientes possam 

retirar do mesmo o proveito que se espera. 

Da percepção que tenho tido, dos vários períodos de confinamento em que foi necessário 

aplicar o modelo de ensino@distância, o maior erro que verifico que aconteceu foi o de quer 

professores, quer alunos quererem replicar o modelo de ensino presencial no modelo de 

ensino@distância. Tal não parece ser possível de aplicar por haver factores diversos em cada 

um dos contextos. O contacto pessoal que existe no modelo presencial e que permite, face às 

reacções em cada um dos momentos (olhares, expressões faciais e de postura ou outras), 

orientar a aula ou o trabalho a realizar numa direcção que não a que estava inicialmente 

prevista é difícil de obter num modelo de ensino@distância, mesmo que todos os intervenientes 

estejam com as câmaras ligadas. Os momentos de pausa activa que se possam fazer numa aula 

presencial, não são fáceis de realizar numa aula à distância. 

Em rigor, o modelo de ensino@distância é um modelo de orientação, em que o docente é a 

âncora que permitirá que o aluno não ande à deriva, mas onde o trabalho de aprendizagem 

estará muito mais assente no aluno do que na transmissão de conhecimento que o docente 

possa fazer. É um facto que os actuais modelos presenciais já têm esta premissa associada, mas 

o trabalho de orientação torna-se mais simples pela relação próxima existente entre aluno e 

docente. O trabalho do professor torna-se, assim, como o gestor e motivador do interesse e da 

curiosidade dos seus alunos pelos assuntos que lecciona. 
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3.ª Como antevês o futuro? 

Espero que esta pandemia possa ser vencida e ultrapassada em breve. Com as vacinas e com a 

responsabilidade de cada um em cumprir a sua parte nesta luta acredito que possamos lá 

chegar em breve. 

Como em todas as crises há dificuldades e oportunidades. Preocupa-me ver que, para além das 

pessoas que estão a sofrer da doença Covid19, muitas estão a sofrer das consequências 

económicas e sociais que esta pandemia está a provocar.  

Há a necessidade de, o quanto antes, promover medidas que permitam às pessoas ter alento 

num futuro melhor. Que não se limite a garantir a sobrevivência. Que não promova o 

egocentrismo e o “cada um por si”. Necessitamos de voltar a viver e a sentir que somos uma 

sociedade, em que cada um contribui para o bem de todos, com as naturais diferenças, mas com 

a dignidade que todos merecem. 

Para tal terá de haver o necessário desenvolvimento económico, sustentável, inclusivo e que 

não faça do lucro o objectivo único. 

A educação e o ensino continuarão a ter um papel central na preparação dos jovens para uma 

sociedade mais crítica e mais activa na procura de soluções para os desafios com que se vão 

deparar e para a requalificação de quem já tem um percurso de vida, mas que necessita de se 

reorientar. 

 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

Intenso. Por tudo o que já referi nas questões anteriores. A pandemia, apesar de nos ter feito 

confinar, trouxe-nos desafios que nos obrigaram a pensar, procurar soluções e agir, em curto 

espaço de tempo, para responder aos problemas que nos foram, e são, colocados de um 

momento para o outro. Em alguns casos realizaram-se revoluções, noutras apenas algumas 

adaptações e noutras viveram-se verdadeiras aflições como nas unidades de saúde. 
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Cecília Quintas Silva 12ºK 

1ª. Qual a experiência que tem tido desta pandemia, enquanto aluna e cidadã?  

Enquanto cidadã, foi muito complicado lidar com toda a situação. Com esta pandemia, eu vi-me 

privada da minha liberdade, de um simples convívio com amigos ou um passeio com a minha 

família. Dois confinamentos que vieram abalar todos nós, uns mais do que outros. Enquanto 

aluna, tirei pontos positivos desta experiência. Não perdia duas ou três horas do meu dia em 

transportes públicos para a escola, o que me ajudou imenso, conseguia gerir os meus estudos 

com as tarefas domésticas que uma casa acarreta precisamente por ter essas duas/três horas a 

mais. Relativamente às aulas em si, consegui manter as notas e ainda subi em algumas, tinha 

muito mais tempo onde podia estudar e realizar as actividades propostas, sendo que aumentou 

a minha produtividade e desempenho. 

 

2ª.Como antevês o futuro? 

Portugal pretender vacinar cerca de 70% da população até ao final deste verão, se assim 

acontecer é uma mais-valia e a nossa liberdade vai ser reposta. Voltarão os dias normais onde 

as famílias vão poder juntar-se, mas até lá, é necessária a protecção máxima para combater 

este vírus. 

3ª. Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? 

Aprendizagem. 
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Lara 11.º I 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto aluna e cidadã? 

Enquanto aluna a minha experiência foi e é instável. No primeiro confinamento não estava tão 

preparada, aconteceu tudo muito rápido, quando foi anunciado que iríamos ter aulas em casa, 

eu sinto que não levei as aulas com devida seriedade, pois o espaço de trabalho e a minha rotina 

não eram adequados, o que fez com que algumas das minhas notas diminuíssem. Neste 

confinamento, já estava mais preparada, já sabia o que esperar, pois aprendi com o 

confinamento passado e corrigi o que fazia de errado. 

Enquanto cidadã, apercebi-me o quão importante é o contacto e o convívio com as pessoas e a 

nossa liberdade. 

  

2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

 No meu ponto de vista, as aulas online tem prós e contras. Por um lado, estamos na nossa zona 

de conforto e não temos de nos levantar tão cedo, no entanto passamos a maior parte do tempo 

no computador/telemóvel, o que pelo menos para mim, causa dores de cabeça e nos olhos, 

distraímo-nos com maisfacilidade, por vezes temos problemas com a internet ou com o 

dispositivo em que trabalhamos, nem todos temos as mesmas condições e no meu caso, tenho 

irmão em casa o que torna tudo mais complicado. 

 

3.ª Como antevês o futuro? 

Na minha opinião o futuro é muito imprevisível. Temos de ser optimistas mas realistas também. 

A pandemia teve e tem um grande impacto na economia, muitas pessoas ficaram 

desempregadas e muitas empresas fecharam, o que afecta sobretudo nas pessoas que estão no 

mercado de trabalho ou que estão a tentar entrar e para os alunos que têm estágio. Nós somos 

o futuro, e as consequências do declínio desta pandemia também vai ficar nas nossas mãos, o 

vírus não é só um problema do presente, mas do futuro também. 
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4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

Crise. O mundo inteiro está a passar por uma crise sanitária e económica, e a união é a forma 

de ultrapassar esta crise. Acho que também sentimos muita insegurança, preocupação, medo e 

saudade da nossa liberdade, penso que passarmos por tudo isto, deu espaço para muita 

reflexão, o que pode ter sido algo muito positivo para algumas pessoas, para consciencializar, 

ou não. 

 

 

      Mafalda 11 .º I 

 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto aluna e cidadã? 

A experiência que tenho tido nesta pandemia, enquanto aluna e cidadã está a ser desafiante. 

 

2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online?  

Penso que as aulas online são óptimas para que possamos diminuir o número de casos de 

COVID-19 mas que nos podem prejudicar em termos de resultados escolares, pois estando em 

casa não temos o mesmo nível de atenção e torna-se também mais complicado de entender as 

matérias. 

 

3.ª Como antevês o futuro?  

No futuro penso que este vírus vai acabar mas que irá deixar vários "estragos", nomeadamente 

na economia do país que irá demorar anos a ser recuperada. 

 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

 Na minha opinião, a palavra que melhor define o que estamos a passar é a palavra "Desafio" 

uma vez que tivemos de mudar vários costumes e tivemos que abdicar de fazer inúmeras coisas 
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para que consigamos ultrapassar o mais rápido possível os tempos que estamos a viver. 

Também considero desafiante as várias medidas que nos impõem, como por exemplo as aulas 

online e o uso obrigatório de máscaras. 

 

 

 

    Ana Guerra 10.º J 

 

1.ª Qual a experiência que tens tido nesta pandemia, enquanto aluna e cidadã? 

Esta pandemia trouxe muitas coisas negativas, como medos, ter um cuidado maior com as 

pessoas à minha volta por serem de risco e ter cuidado comigo também, mas eu acho que nesta 

fase os professores têm se mostrado incríveis com esta situação e enquanto cidadã tenho me 

colocado muito no lugar do próximo, para o proteger e para me proteger também. 

 

2.ª Qual a tua opinião sobre as aulas online? 

Na minha opinião as aulas online têm alguns pontos negativos, por causa da falha de internet, a 

motivação não é muita, a concentração também não é muita, acabamos por não estar tão activos 

como se fosse presencialmente. 

3.ª Como antevês o futuro? 

Eu vejo-me no futuro a fazer o que gosto, que é a ajudar a minha família, trabalhar, estar com 

amigos, partilhar momentos, viajar, entre muitas outras coisas. 

4.ª Qual a palavra que melhor define o que está/estamos todos a viver? Justifique a 

escolha. 

Uma palavra que eu definia nos tempos que estamos a viver é mudança, porque esta fase trouxe 

muitas maneiras de pensar às pessoas, a nível de higiene, de dar mais valor à família, aos 

amigos, às pequenas coisas que antes achávamos banais e que agora nos dá saudades. Eu acho 

que acima de tudo esta fase trouxe muitos pontos negativos, mas ainda assim fez-nos reflectir 

sobre o que realmente importa. 
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FOTOS DE UMA ESCOLA em TEMPO DE PANDEMIA 

 

Uma escola vazia, a temperatura a ser medida, um novo tempo que exigiu muito de todos, 

professores, alunos, auxiliares de acção educativa e da Direcção da escola. A todos aquele 

“Obrigado” que não se diz só com os lábios mas sobretudo com o coração. 

Será esta a oportunidade para um novo olhar sobre os desafios que se colocam à Humanidade 

e à Educação em particular, sendo certo que muitos ficaram para trás e que não estamos todos 

no mesmo barco. Não é tempo de tapar o sol com uma peneira. Mas urge acreditar que tudo 

poderá ser muito melhor. Assim o queiramos realmente!  
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Algo que deve levar todos a reflectir… 

 

E o que se vai fazer a partir de agora? 

Continuar a assobiar para o lado? 
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Imagens e sequelas do corona vírus 

      

O novo coronavírus pertence a uma família de vírus chamada Coronaviridae. Essa família é 

conhecida por constituir uma gama de vírus que possuem como material genético o RNA (ácido 

ribonucleico - responsável pela síntese de proteínas nas células) e por causarem doenças 

comuns em seres humanos como resfriados e diarreias. 

Em 2003, um coronavírus (SARS-CoV) foi identificado e associado à doença de Insuficiência 

Respiratória Aguda (SARS). Recentemente, surgiu um novo coronavírus na região de Wuhan, 

na China, baptizado provisoriamente de 2019-nCoV, mas que depois veio a ser conhecido como 

SARS-CoV-2, como é chamado actualmente. Tal vírus pode causar graves problemas 

respiratórios em uma parte dos humanos infectados, e até levando algumas dessas pessoas à 

morte. 

Desde Dezembro de 2019, os casos de pacientes com pneumonia de origem desconhecida foram 

associados à circulação de pessoas no mercado de peixes e frutos do mar de Wuhan. Muitos dos 

contaminados declararam ter visitado o mercado no mês de Novembro. Apesar do citado 

mercado ser de peixes e frutos do mar, foi atribuída ao local a transmissão de animais silvestres 

(morcegos) para humanos, sendo ali, até o momento, considerada a origem da epidemia da 

COVID-19. 

As evidências científicas apontam que a transmissão desse vírus ocorre tanto de morcegos para 

humanos, quanto entre humanos. Apesar de o distanciamento social e o diagnóstico imediato 

serem medidas importantes para o controle dessa nova doença epidémica, estudos que 

busquem analisar o local de origem do vírus, a relação dele com outras doenças virais, e como 

ele se adapta a diferentes lugares por meio de mutações podem ajudar a entender a progressão 

da COVID-19, bem como servirem de base para o desenvolvimento de novos medicamentos. 

Na biologia, esse campo de estudos é chamado de filogenética. Para o estudo filogenético de um 

determinado organismo, são utilizadas informações genéticas (genomas) que, por meio de 
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aplicativos de bioinformática, por exemplo, podem ser processadas e analisadas para se chegar 

a modelos matemáticos que melhor expliquem o histórico de evolução do vírus. 

Nessa pesquisa, realizada por cientistas brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 

Rio de Janeiro, em parceria com pesquisadores da Universidade Campus Biomédico de Roma, 

na Itália, foram utilizados modelos matemáticos e aplicativos para analisar comparativamente 

o genoma do novo coronavírus (2019-nCoV) com os genomas do vírus SARS, do MERS 

(Síndrome Respiratória do Oriente Médio), e com o do coronavírus tipo SARS de morcegos. 

Dentre as análises filogenéticas, os cientistas realizaram estudos de homologia (estudo 

biológico sobre as semelhanças entre estruturas de diferentes organismos que possuem a 

mesma origem, isto é, que tenham algum parentesco, um ancestral comum) com objectivo de 

encontrar estruturas moleculares do genoma que possam ter passado por pressões selectivas 

(positivas ou negativas) que tenham privilegiado algumas das diferenças (mutações) de certos 

organismos em detrimento de outras (evolução por selecção natural). Os resultados mostram 

que o genoma de 2019-nCoV é muito próximo do genoma do coronavírus tipo SARS de 

morcegos, descoberto e isolado por cientistas em 2015. As análises estruturais indicaram 

também mutações em duas importantes estruturas do genoma do vírus: uma glicoproteína 

chamada spike, e outra, que é um nucleocapsídeo. A proteína spike possui a forma de esporão, 

encontrada na superfície do vírus, sendo responsável pela infecção da célula ao permitir com 

que o vírus se enganche nos receptores da célula em que está atacando (encaixes moleculares 

do tipo chave-fechadura) e assim, consiga invadi-la. Já os nucleocapsídeos, junto com outras 

proteínas, formam o “envelope” viral, a embalagem que dá ao vírus o seu típico formato de 

coroa (daí o nome "corona"). Essas duas proteínas têm sido estudadas como estruturas chave 

para a produção de vacinas contra esse novo coronavírus. 

Portanto, a pesquisa em tela permitiu aos cientistas concluírem que o 2019-nCoV (actualmente, 

SARS-CoV-2) provavelmente tenha se originado em morcegos e, após sofrer mutações, passou 

a infectar seres humanos, desencadeando a actual pandemia. 
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Acima, é possível ver microscópicamente as proteínas conhecidas como “spike”, que, 

juntas, formam a “coroa” (corona) que dão nome ao patógeno. É com essas estruturas 

que ele se agarra às membranas celulares e se transporta ao interior delas. 

 

Uma combinação mortal 

Os cientistas descobriram que o vírus só entra no corpo humano de um jeito, que é se agarrando 

a alguns receptores específicos presentes nas células humanas, conhecidos como ACE-2. 

O laboratório do professor Michael Farzan foi o primeiro a descobrir o ACE-2, em 2003, durante 

a epidemia de Sars. 

 

Mas Farzan explica que o problema do receptor ACE-2 é que ele existe em diversas partes 

diferentes do corpo, como nariz, pulmão, intestinos, coração, fígado e cérebro. 

Essa disseminação ampla do ACE-2 explica por que a covid-19 provoca tantos sintomas 

distintos. De uma infecção no nariz, que prejudica o olfacto, à inflamação dos pulmões, com 

tosses fortes. 

Geralmente os vírus são bons ou em contágio ou na capacidade de provocar doenças graves. A 

covid-19 é mais perigoso porque é bom nas duas coisas. 

Ao infectar as vias respiratórias superiores, o nariz e a parte superior do pulmão, a inflamação 

provoca tosse e espirros, que rapidamente disseminam a doença. E ao mesmo tempo a infecção 

nas vias inferiores e na parte inferior do pulmão pode causar problemas respiratórios 

potencialmente fatais. 
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Raio-X de um homem de 68 

anos mostra sintomas graves 

da covid-19. As áreas brancas 

mostram a inflamação dos 

alvéolos, que provoca 

dificuldade de respiração 

 

 

 

As evidências de que crianças são mais ou menos propensas a passar o vírus adiante do que os adultos 

são inconclusivas. 

O grupo de assessoramento científico para emergências (Sage, na sigla em inglês) do governo britânico 

disse que o "balanço das evidências" sugere que crianças podem ter menores probabilidades de tanto 

contrair a doença quando espalhá-la. Mas eles mesmos também admitem que as evidências são 

inconclusivas. 

O professor Farzan afirma que os cientistas agora têm evidências de que crianças, que representam 

menos de 2% dos casos, possuem menos receptores ACE-2 na parte inferior de seus pulmões, em 

comparação com os adultos. 

"Isso significa que as crianças têm uma inclinação menor a contrair essa doença, pelo menos na forma 

da pneumonia grave que muitos adultos estão tendo", diz ele. 

Mas ainda assim as crianças possuem muitos receptores na parte superior do pulmão. 

"Elas ainda serão capazes de transmitir o vírus a outras pessoas porque a via respiratória superior é um 

canal importante de disseminação do vírus." 

É por causa da eficiente capacidade de devastação do vírus e de seu rápido contágio que - após seis 

meses de pesquisas - cientistas acreditam que a única forma de realmente pôr fim a essa pandemia - e 

evitar futuras ondas - é encontrando uma vacina. 
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A corrida por uma vacina 

 

Há 124 grupos diferentes disputando a possibilidade de ser o primeiro a testar uma vacina contra a 

covid-19. 

O professor brasileiro Jorge Kalil, director médico da Universidade de São Paulo (USP), lidera um desses 

testes que estão acontecendo no Brasil, um dos países mais afectados no mundo pela doença. 

Apesar do problema, o presidente Jair Bolsonaro segue participando de manifestações contra 

quarentenas, que foram decretadas na maioria das grandes cidades do país.  

Kalil disse que uma vacina podia já estar pronta já em Setembro de 2021, com o processo de fabricação 

e distribuição levando ainda outros 12 a 18 meses. Mas Kalil foi céptico. Ele diz que é importante ser 

rigoroso, e não ser o primeiro. 

"Nós temos que ir o mais rápido possível. Mas não acho que o primeiro a conseguir será o vencedor. Não 

é uma corrida de carro. O vencedor será a melhor vacina, aquela que funciona na maioria das pessoas - 

idealmente 90% - e que interrompa tanto os sintomas como a transmissão." 

Kalil acredita que para realmente se pôr um fim à pandemia o mundo precisa de uma vacina que 

funcione com idosos e aqueles que possuem enfermidades. São essas as pessoas que terão mais 

dificuldades de criar anticorpos, diz Kalil. Sem uma vacina assim, ele acredita que a covid-19 continuará 

se espalhando. 

 

  



 

32 

Imagens dolorosas 

 

 

O Brasil está no segundo lugar dos países com mais casos de covid-19. 

 

 

 

Alguns cemitérios, como este em Manaus, estão lotados de vítimas do coronavírus 
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As origens da Palavra 

Enquanto as vacinações contra a COVID-19 aceleram ao redor do mundo, vamos analisar a 

palavra “vacina”. Em português, a palavra “vacina” vem do latim vacca, que significa “vaca”, 

porque cientistas do século XIX descobriram pela primeira vez que um vírus chamado “varíola 

das vacas” era capaz de imunizar de forma eficaz as pessoas com varíola. Isso é interessante, 

mas não capaz de edificar o espírito. A Bíblia não menciona vacinas porque são um 

fenómeno muito moderno… ou será que não? 

O Senhor nos fortalece 

Em hebraico, a palavra usada hoje para vacina é chisun חיסון, que vem da raiz 

hebraica HSN חסן que significa “forte”. O Livro de Salmos diz: “Ó SENHOR, Deus dos Exércitos, 

quem é poderoso (chasin) como tu és?” (Salmos 89:8). Como as vacinas fortalecem o sistema 

imunológico, faz todo o sentido que a palavra hebraica para “vacina” literalmente 

signifique “fortificador”. Isso é bastante directo… mas espere, tem mais para estimular a sua 

curiosidade! 

Descubra uma riqueza de certezas 

Na Bíblia hebraica, a mesma palavra pode significar “tesouro” ou “armazém”. O profeta Isaías 

nos assegura de que Deus é a nossa “grande riqueza (chosen) de salvação, sabedoria e 

conhecimento” (Isaías 33:6). Só quando se consegue ler a Bíblia Hebraica no original é que 

pode realmente apreciar o facto de que a verdadeira vacina para os cristãos e para as 

suas almas é a fé em Deus. É a sua vacina. Para quem não tem fé, a vacina começa e acaba na 

composição química dessa mesma vacina.   
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Palestra em 2020 com Prof. Dr. Padre Anselmo Borges 

 

Poucos dias antes do País fechar por causa da Pandemia, o Prof. Dr. Anselmo Borges proferiu 

no dia 7 de Março de 2021 uma brilhante palestra subordinada ao tema “Já não há valores? na 

Biblioteca Municipal que contou com casa cheia. Entre muitas coisas que disse que encantou a 

plateia disse-nos que estamos a viver uma transformação prodigiosa do mundo em que há hoje 

várias revoluções em marcha. Uma revolução económica, com a globalização, que significa a 

concretização da ideia de McLuhan de que formamos uma "pequena aldeia" e a chegada ao 

palco da história de grandes países emergentes, como a China, a Índia... Outra, é a revolução 

cibernética, que, como disse Jean-Claude Guillebaud, faz nascer um quase-planeta, um "sexto 

continente". Nunca como hoje houve tanta informação e com a rapidez com que circula pelo 

mundo. Esta é a era da informática. A internet, o correio electrónico, os telemóveis, as 

televisões, põem-nos em contacto constante e imediato com tudo o que acontece no mundo. 

Depois, com a facilidade dos transportes e no quadro das novas condições económicas, há a 

circulação permanente das pessoas de uns países para outros e também entre 

continentes.  Refere com particular ênfase que as NBIC (nanotecnologias, biotecnologias, 

inteligência artificial, big data, ciências cognitivas, neurociências...), em interconexão, 

transformam a nossa relação com a vida e a procriação e podem fazer bifurcar a 

humanidade: a actual continuaria ao lado de outra a criar; por isso se fala em 

transumanismo e pós-humanismo. Também está aí a urgência da revolução ecológica, 

que, se a humanidade quiser ter futuro, obriga a uma nova relação com a natureza. Como 

se não pode esquecer de modo nenhum o perigo do terrorismo global e de uma guerra atómica. 

Está aí, omnipresente, de múltiplos modos, o terror da violência...Refere ainda o prof. Anselmo 

Borges que enquanto os outros animais nascem feitos, o homem, nascendo por fazer, em aberto, 
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tem de fazer-se a si mesmo e caracteriza-se por essa tarefa de fazer-se com outros numa história 

aberta, em processo. Constata-se deste modo que nos fazemos uns aos outros genética e 

culturalmente. O ser humano é, pois, sempre o resultado de uma herança genética e de uma 

cultura em história. Assim, no processo de nos fazermos, o outro aparece inevitavelmente. O 

outro não é adjacente, mas constitutivo. Refere ainda que só sou eu, porque há tu, em 

reciprocidade. O outro pertence-me, pois é pela sua mediação que venho a mim e me identifico: 

a minha identidade passa pelo outro, num encontro mutuamente constituinte. Diz ainda que a 

identidade não é estática, fixa, determinada de uma vez para sempre. E, em cada um de 

nós, há múltiplas possibilidades de ser: se eu tivesse tido outros encontros, se tivesse 

frequentado outras escolas... Claro que cada um, cada uma, é ele, ela, de modo único e 

intransferível - a experiência suma desse viver-se cada um como único e irrepetível dá-se frente 

à morte, na angústia do confronto com a possibilidade do nada e da aniquilação do eu: "Ai que 

me roubam o meu eu!", clamava M. Unamuno -, mas fazemo-nos uns aos outros, de tal modo que 

ser e ser em relação coincidem. Por isso, a identidade faz-se, desfaz-se, refaz-se e, em sociedades 

complexas e abertas, ela será cada vez mais compósita e planetária, com tudo o que isso significa 

de enriquecimento e ao mesmo tempo de complexidades e possíveis rupturas. O outro é vivido 

sempre como fascinante e ameaça. Porque o outro é outro como eu, outro eu, e, 

simultaneamente, um eu outro, outro que não eu. Tudo tendo como pano de fundo a interpelação 

do título da palestra: “ Já não há valores?”  

BIOGRAFIA DE ANSELMO BORGES 

Anselmo Borges. Padre da Sociedade Missionária Portuguesa. Licenciado em Teologia pela 

Universidade Gregoriana, Roma, tem o Diplôme d’Études Approfondies (DEA) em Ciências Sociais 

pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; após estudos nas Universidades de Coimbra 

e de Tubinga (Alemanha), doutorou-se em Filosofia na Universidade de Coimbra, sendo professor da 

Faculdade de Letras desta Universidade. Leccionou Filosofia e Teologia na Universidade Católica 

Portuguesa e no Seminário Maior de Maputo. Faz parte do corpo docente do Programa Doutoral em 

Neurociências Clínicas, Neuropsiquiatria e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto, ramo clínico do Programa Doutoral em Neurociências da mesma Universidade. Lecciona no 

Mestrado em Psiquiatria e Culturas da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Também 

lecciona na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Fez inúmeras conferências, também em 

Universidades  estrangeiras, como Osnabrück e Santander. 

Tem diversas obras publicadas, como: Janela do (In)visível (3 edições), Janela do (In)finito (2 

edições), Religião e Diálogo Inter-Religioso (2 edições), Corpo e Transcendência (2 edições), Deus e o 

Sentido da Existência (3 edições), Quem foi, quem é Jesus Cristo? (Coord.) (4 edições), Deus ainda tem 

Futuro? (Coord.) (2 edições), Deus, Religiões, (In)felicidade (3 edições), Francisco.Desafios à Igreja e 

ao Mundo, apresentado pelo Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa (2 

edições), Conversas com Anselmo Borges. A Vida, as Religiões, Deus (2 edições). É colunista do Diário 

de Notícias. 
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Palestra em 2021 com Dr. Victor Ferreira 

 

Com um anfiteatro cheio de 

alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos, 

o Dr. Victor Ferreira veio falar 

sobre a problemática do 

COVID, tendo desde logo 

questionado se alguns alunos 

tinham estado infectados, 

tendo alguns levantado os 

dedos em sinal afirmativo. O 

Dr. Victor começou por referir 

que esta é uma doença muito 

especial, sendo que nalguns 

casos provoca sintomas muito 

graves e noutros casos não 

acarreta nenhuns sintomas. 

Foi referido que o 1.º caso de 

Covid em Portugal se verificou 

em Valongo, “importado” por 

português que esteve numa 

feira de Milão em Itália, sendo 

que a primeira escola a fechar em Portugal, em Março de 2020, foi a escola de Idães, tendo 

sublinhado a sua experiência em Ovar que esteve em cerco sanitário cerca de 6 semanas. O Dr. 

Victor referiu que uma das consequências mais graves da Covid é a fibrose pulmonar - que não 

tem cura - em que o pulmão fica em cicatriz, em virtude de os alvéolos desaparecerem, o que 

provoca insuficiência respiratória. Foram mostradas imagens de hospitais em todo o mundo, 

sobrelotados, ausência de público nos Estádios e toda uma vida parada ou adiada. Foi também 

mostrada a imagem de filha a beijar mãe com protecção de plástico, bem como toda a dinâmica 

do tele-trabalho e a imagem de bombeiros esgotados. Foi dito que foi em 27 de Dezembro que 

foi vacinada a 1ª pessoa no Departamento Infeccioso de S. João. Foi referido pelo Dr. Victor que 

a vacinação está a evoluir e que se está no bom caminho e que se estão a obter bons resultados. 

Foi também referida a mudança de nome da vacina Artzeneca para Vaxzevria. Foi referido que 
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são ligeiros os sintomas da tomada de vacinas na generalidade dos casos, sendo pouco 

frequentes as reacções mais graves como tromboses. Foi referido claramente pelo palestrante 

que a vacinação é benéfica porque pode evitar muitos perigos, sendo claramente lá dito que os 

benefícios das vacinas continuam a ser manifestamente superiores aos riscos, sendo 

fundamental para baixar o número de mortes. O futuro, continuará a implicar ainda, o uso de 

máscaras, o lavar de mãos e distância social. O palestrante referiu que o vírus nunca morre e 

daí a necessidade de cuidados a ter. Finda a palestra, vários alunos interpelaram o palestrante, 

dirigindo-lhe várias perguntas e que tiveram do orador respostas objectivas e actuais.     

     

Imagens da Palestra do Dr. Victor Ferreira 

 

 

 

 

 

 

Dr. Victor Ferreira no 

decurso da palestra e uma 

imagem da assistência com 

uma plateia cheia (dentro 

dos condicionalismos da 

pandemia) e muito 

interessada 
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Pedaços de sabedoria na Imprensa 
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Silêncio… 

Estamos a viver um tempo único.  

Respeitemo-nos enquanto pessoas e cidadãos. 

Sejamos humildes e saibamos obedecer a quem percebe mais do que nós, face a este vírus que 

está a dizimar a humanidade. 

Estejamos à altura do desafio que temos pela frente. 

Não falemos do que não sabemos.  

Saibamos reconhecer o poder da natureza que precisa que a respeitemos, o que não tem 

acontecido.   

Ponhamos de lado o nosso orgulho pacóvio que nos está a conduzir ao desastre e a um caos que 

se anuncia. 

Saibamos estar à altura do presente da Vida que um dia nos foi oferecido.   
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 oferecidos a quem realizou a sua em Restauração  

 Café 

 

 Cerveja & Francesinha 

 

Arroz de Pato & Gin  

  Bacalhau & Chocolate 
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Curiosidades 

 

“ Há um encanto subtil no paladar do chá que o torna 

irresistível e susceptível de idealização...este não tem 

a arrogância do vinho, a consciência de si próprio do 

café, nem a inocência afectada do cacau ". Foi assim 

que o intelectual japonês Kakuzo Okakuna o definiu 

em 1906 no "O Livro do Chá". Nesta obra "O culto 

do chá", W. Moraes faz um retrato arguto, conciso e 

irresistível da importância desta cerimónia na vida 

dos japoneses. O chá é para além da arte, um culto, 

um prazer sensitivo, cultural e social. 

 

 

 

 

 

A palavra em japonês para chá é  
紅茶 

 

  

https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://www.flaneur.pt/produto/sobre-o-bom-uso-do-cha-e-das-especiarias-na-asia/&psig=AOvVaw3I6c0KelX3IL4BCuFk7tdn&ust=1579133706881000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC0mdCphOcCFQAAAAAdAAAAABBK
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Outras Pap`s 
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Um Menu no (nosso) Restaurante Pedagógico 

 

 

Origem da palavra menu 

Do francês menu, que significa “cardápio”. 

Vem do francês menu, que foi buscá-lo no latim minutus, "pequeno". Sua tradução literal seria 

miúdo. 

Usado inicialmente com o sentido de "detalhe” ou “miudeza", passou a ser empregado, no século 

XVIII para designar a relação detalhada e minuciosa dos pratos que compunham uma refeição 

e, por extensão, a própria folha de papel em que esta lista estava escrita. 

Por analogia com o menu dos restaurantes, a linguagem da computação, a partir dos anos 70, 

incorporou o termo para designar a lista de opções de um programa. 

Como veio do francês, o movimento dos puristas do idioma, no início do século XX, propôs, para 

substituí-lo, a forma “cardápio”, que pode ser usada como sinónimo quando nos referirmos as 

refeições. 
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No regresso ao nosso Restaurante Pedagógico 

 

(depois da pandemia) 

Uuuuummmmmmhhh… 

 

 

 

Uma bochechas maravilhosas com batata-doce e um arroz de tamboril com gambas de fazer 

chorar os Deuses, entre outras iguarias divinais, têm deliciado todos os comensais que já 

estavam com muita saudade de se poderem “perder” no “umámi” maravilhoso destes pratos 

que se puderam degustar no Restaurante Pedagógico da nossa escola. Uma palavra de parabéns 

aos professores responsáveis, Alexandre, Pedro e Sara Bélinha.   
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Momentos e pessoas que se encontram nos Restaurante Pedagógico 

 

No primeiro dia do regresso à escola, a professora Sara Bélinha e Professor Alexandre não 

puderam deixar de sorrir e uma turma de Restauração - 11.º N – em plena preparação na 

cozinha de um arroz de tamboril e de gambas de excelência. Falta na foto a aluna Daniela que 

estava a mexer uma panela que precisava da sua mão, para que o creme do arroz estivesse “no 

ponto”.   
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Depois do serviço cumprido 

 

 

 

E depois de uma entrada diga de nos conduzir às nuvens… 
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E por falar em 

como muita gente ainda não está seguro no uso da vírgula, vão aqui algumas regras 

obrigatórias.  

1. Nunca se separa o sujeito do verbo: António Lobo Antunes escreveu vários romances.  

Mas, se entre o sujeito e o verbo existir uma explicação em forma de expressão ou de oração 

subordinada, tem de se separar as orações. Assim: António Lobo Antunes, um grande escritor, 

escreveu vários romances. Ou: António Lobo Antunes, quando era novo, já escrevia romances. 

Ou: António Lobo Antunes, que é traduzido em várias línguas, já escreve romances importantes.  

2. Nunca se separa o verbo dos seus complementos (directo ou indirecto ou oblíquo):  

Assim: António Lobo Antunes escreveu vários romances. O autor ofereceu ao seu amigo o 

último romance.  

Mas acontece como com o sujeito. Assim: António Lobo Antunes escreveu, desde que saiu da 

Faculdade, vários romances. Ou: António Lobo Antunes escreveu, quando lhe vinha a 

inspiração, vários romances.  

3. O nome ou expressão em apóstrofe, vai sempre entre vírgulas, tal como a oração 

relativa explicativa. Assim: João, toma atenção às funções sintácticas. Ou: 

 João, um aluno muito bem educado, estuda bem. Ou: João, que é respeitado pelos   seus amigos, 

estuda bem.  

4. Quando a frase se inicia por uma oração subordinada, esta vai entre vírgulas. Assim:  

Quando eu era novo, lia muito mais. Mas: Lia muito mais quando era novo.  

5. Quando a frase começa por um advérbio, este vai entre vírgulas. Assim: Antigamente, os 

alunos respeitavam os professores. Agora, não têm essa virtude.  

Atenção: Não separar o verbo do seu complemento oblíquo. Assim: Ele aterrou em Lisboa. Ele 

gosta muito de estudar. Ele esteve aqui. Ele partiu de madrugada para França.  

São pois estas as principais regras do uso da vírgula.  

[Este texto sobre a vírgula, é da autoria do Dr. João Augusto da Fonseca Guerra, meu ilustre 

Mestre e Amigo, falecido em 19 de Abril de 2021, autor de muitas obras, nomeadamente de 

livros de “Português” do ensino secundário -“Aula Viva“- tendo leccionado no Liceu Manuel 

Laranjeira em Espinho] 
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A Vergonha do Acordo Ortográfico 

OPINIÃO 

O Acordo Ortográfico: rejeitar o absurdo 

Considero inaceitável que a Associação de Professores de Português não se pronuncie sobre os 

malefícios que a adopção desta ortografia tem causado em todos os ciclos de ensino. 

 
António Carlos Cortez 
  

Como escreveu Vitorino Magalhães Godinho em artigo publicado no Jornal de Letras  (n.º 978, 

de 26 de Março de 2008; artigo —  diga-se — absolutamente ignorado pelo Governo, pelo 

Presidente da República e pela maioria dos agentes culturais): em 1990 decidiu-se "enterrar 

sem apelo nem agravo o ruim defunto". Mas volvidos pouco mais de quinze anos, eis que o ruim 

defunto ressuscitou. Tal sucedeu no mesmo lapso de tempo em que se introduziu — para 

confusão de alunos, pais e professores e lucro de uns quantos teóricos da linguística e editoras 

escolares — a famigerada TLEBS, que, tal como o Acordo Ortográfico, e apesar da contestação, 

não foi eliminada do ensino do Português. Estes dois factos — TLEBS e novo Acordo 

Ortográfico — são sintomáticos da indigência que campeia na educação. 

Pois bem, o Acordo. Como professor de Português e de Literatura Portuguesa, considero 

inaceitável que a Associação de Professores de Português não se pronuncie sobre os malefícios 

que a adopção desta ortografia tem causado em todos os ciclos de ensino. Tem-se ensinado 

português da pior forma possível: apadrinhando a corrupção das palavras seja na grafia, seja 

nas concomitantes dimensões semântica e morfológica e fonética. Insiste-se, ao mesmo tempo, 

em leccionar a gramática com base numa terminologia equívoca e muitas vezes errada. Este 

Acordo Ortográfico e a falácia científica que é a TLEBS são a prova provada de que a Escola se 

transformou, salvo excepções, num campo propício para se exercer a ideologia dos burrocratas, 

como disse Herberto Helder... 

Da escola ao jornalismo, da política à publicidade, os mais diversos dislates gramaticais fariam 

corar de vergonha governantes conscientes — que não temos. A anglicização do nosso idioma 

é uma das causas que mais concorrem para o actual estado da arte. Perdeu importância a matriz 

grega e latina da língua e, consequentemente, perdeu-se a capacidade de compreender e 
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apreender a ductilidade e as subtilezas do idioma de Camões. Alguns exemplos bastariam para 

que a Assembleia da República se dignasse a fazer letra de lei o regresso da ortografia do Acordo 

de 1940-45. A supressão dos acentos é apenas uma das facetas deste grave e espinhoso 

problema criado nos gabinetes de quem não pisou nunca a escola portuguesa. No terreno o que 

temos é uma realidade alarmante que nenhum governante deveria menoscabar: crianças e 

jovens sem quaisquer hábitos de escrita e de leitura, crianças e jovens vítimas do desemprego 

a que os pais estão condenados e para quem a escola, mais do que lugar das aprendizagens da 

língua e das ciências, é hoje, apenas e só, o lugar do massacre dos exames e sua nefasta 

formatação.  

Questionemos, pois, o Acordo: Nas palavras esdrúxulas o que justifica a supressão dos acentos? 

Nas palavras homógrafas, tal omissão do acento leva a erros de leitura, de entoação, e de 

compreensão da mensagem. Veja-se a frase: "Baudelaire pára para ouvir a fim de pensar [...]" 

(in M. S. Lourenço, Os Degraus do Parnaso, p.122). Se se eliminar o acento, como leremos? Há 

casos em que o acento esclarece quanto à abertura da vogal anterior ou quanto à distinção entre 

verbos e preposições. Uma coisa é "fôrma" (pão), outra é "forma" (sapato); "bésta" (arma 

medieval) não é "besta" (animal). (Note-se que a ausência de acentos nestas palavras foi 

solucionada em dicionários esclarecendo a vocalização, o que em todo o caso pode fazer 

incorrer os falantes em erros de pronúncia). 

Um acordo bestial foi o que se conseguiu. A recepção deste Acordo merece o nosso escárnio e 

repúdio, sob pena de vivermos uma recessão linguística que dificilmente poderemos resolver. 

Veja-se que, sem acentuação, uma coisa é "pôr" e outra é "por". Por isso mesmo é preciso pôr 

fim à degenerescência civilizacional que grassa por este país, laboratório das experiências mais 

alucinantes (e alucinadas) do tecno-fascismo. 

Veja-se, já agora, o uso do hífen. A sua supressão dificulta a compreensão do sentido global de 

lexemas. José de Almeida Moura vê bem a ilogicidade da norma defendida pelo NGDLP (Novo 

Grande Dicionário da Língua Portuguesa). Diz o gramático o seguinte: "Um exemplo basta para 

provar que o Acordo de 1990 veio complicar o que, embora complexo, se tornava claro e 

produtivo, porque havia regras precisas a normalizar a ortografia. A doutrina da Base XIX do 

texto de 1945,  por motivo de clareza ou expressividade gráfica ou por ser preciso evitar má 

leitura manda que se empregue o hífen nos 'compostos formados com o prefixo co, quando este 

tem o sentido de 'a par' e o segundo elemento tem vida autónoma'." Afirma ainda José de 

Almeida Moura, autor do ensaio A Consolidação da Ortografia do Português — Homenagem ao 
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Velho do Restelo: "O Novo Acordo forjou 'três espécies de grafias' com esse 

prefixo: coautor, corréu [...] co-utente e co-herdeiro." Pondo à vista as incongruências de alguns 

especialistas (Malaca, sobretudo), Almeida Moura demonstra que, no caso do hífen, a 

aglutinação do prefixo a formas seguidas da consoante muda [h] propende à confusão: ora serve 

aglutinar-se — como em corréu ("aglutinados em geral", diz o AO) — como se abre excepção 

(escrevo com p, como se lê). Consulte-se o parecer de Almeida Moura e verifique-se que o 

Acordo de 1990 defende formas como "coocorrente", "micro-onda", "antirreligioso", 

"mandachuva" ("manda-chuva" no NGDLP) e "guarda-chuva", "paraquedas" ("para quedas" 

no NGDLP) e "conta-gotas", "hão-no" e "hão de". Outro exemplo: no Atual  (manual de 

instruções rápidas do Acordo) grafa-se "lusoafricano" e no Acordo escreve-se "luso-brasileiro" 

e "afro-asiático" (Base XV,1). Podíamos não parar. As contradições são manifestas. Na verdade, 

temos de concordar com José de Almeida Moura: "Este Acordo é o problema, por falta de 

conhecimento [da língua] e pela adulteração radical dos seus sistemas ortográficos, que 

reflectem traços culturais próprios da história dos povos que a falam e escrevem." 

A corrupção está, de facto, em curso: vai sendo frequente verem-se lexemas deste género: 

"eurosiático", "geoistória", "gastrenterite", "protoistória". E a questão é que a supressão das 

consoantes mudas acaba por conduzir a grafias como "Istória", já que os alunos foram levados 

a simplificar de tal modo que tudo, na grafia, na morfologia e na sintaxe passou a ser relativo. 

Irrevogável, por exemplo, já não quer dizer irrevogável... De facto, se se escreve como se fala, 

qual o problema de escangalhar a expressão escrita? Mais: Não é pedagógico aceitar-se que haja 

dualidade de grafia em situações como "Português" (disciplina escolar e etnónimo) e 

"português" (língua). E que dizer da generalização de minúsculas em lexemas que designam 

povos, dias da semana, estações do ano? Também quanto às consoantes duplas generalizou-se 

o absurdo: "interceptar", "acepção", "recepção", "receptor" perdem o p que leva à abertura da 

vogal anterior e, lendo-se mal, o próprio sentido dos lexemas se desvanece... O que é, pergunto, 

um recetor? Na oralidade como se lerão receção e recessão?... Pode ler-se em alguns casos a 

consoante dita muda, mas a grafia da dupla consoante evita que o aluno escreva e diga 

"intercessão" (assim mesmo escrito) ou "intercetar"… Alguém que escreva no currículo que 

está "ato" para desempenhar determinada função não estará "apto", provavelmente, a escrever 

uma "ata" (quero dizer: "acta"). Como desatar os nós desta camisa de forças ortográfica? Como 

será quando, nos Exames Nacionais de 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos, os alunos se virem confrontados 

com a oscilação de grafia no próprio enunciado dessas provas? 
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Em rigor, como lembra José de Almeida Moura, no parecer publicado no Boletim n.º 35 / 2008 

da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, e a que nos reportamos, citando Mariana 

Yaguello: "Uma reforma no sentido de uma ortografia fonética poria o problema da escolha de 

uma norma, escolha essa que beneficiaria os grupos dominantes. É esse um dos principais 

obstáculos a uma reforma ortográfica." Professor e crítico literário 
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Porque o saber (também leis), não ocupa lugar 

 
 

Informação do Professor Doutor Professor António Macedo, Professor Universitário 

e Escritor, segundo a SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES (SPA) 

  

Após uma conversa aprofundada com os juristas da Sociedade Portuguesa de 

Autores (SPA), que estão muito bem informados sobre estas matérias, apurou-

se resumidamente o seguinte: 

  

1 - A nova ortografia, acordada pelo Acordo Ortográfico de 1990 (AO90), foi promulgada 

pela Resolução da Assembleia da República (AR) n.º 26/91, de 23 de Agosto (com pequenas 

actualizações posteriores), e reiterada pela Resolução do Conselho de Ministros (CM) n.º 

8/2011. 

 

 2 - A ortografia ainda em vigor, acordada pelo Acordo Ortográfico de 1945 (AO45), foi 

promulgada pelo Decreto n.º 35.228 de 8 de Dezembro de 1945 e ratificada em 1973, com 

pequenas alterações, pelo Decreto-Lei n.º 32/73 de 6 de Fevereiro. 

3 - O Código do Direito de Autor e Direitos Conexos foi promulgado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, 

de 14 de Março (com pequenas actualizações posteriores). 

4 - Na hierarquia legislativa, segundo me explicaram os juristas da SPA, um Decreto-Lei está 

acima duma Resolução da AR ou do CM. Um Decreto-Lei é vinculativo, ao passo que uma 

Resolução é uma mera recomendação. 

 5 - Por conseguinte, uma Resolução não tem força legal para revogar um Decreto-Lei, e por 

isso o AO45 continua em vigor. 



 

53 

 6 - Em caso de conflito entre a nova ortografia e o Direito do Autor, o que prevalece é o Decreto-

Lei do Direito de Autor. 

 7 - Em consequência, nenhum editor é obrigado a editar os seus livros ou as suas publicações 

segundo a nova ortografia, nem nenhum Autor é obrigado a escrever os seus textos segundo o 

AO90. Mais ainda: tentar impor a nova ortografia do AO90 é um acto ilegal, porque o que 

continua legalmente em vigor é o AO45. 

 8 - Ao abrigo do Código do Direito de Autor, os Autores têm o direito de preservar a sua própria 

opção ortográfica, conforme consta do n.º 1 do Art. 56.º do Capítulo VI do Código do Direito de 

Autor e dos Direitos Conexos: "(...) o autor goza durante toda a vida do direito de reivindicar a 

paternidade da obra e de assegurar a genuinidade e integridade desta, opondo-se à 

sua destruição, a toda e qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da mesma e, de 

um modo geral, a todo e qualquer acto que a desvirtue (...)". 

 9 - Embora no Artigo 93.º do Código do Direito de Autor se preveja a possibilidade de 

actualizações ortográficas, há sempre a opção legítima, por parte do Autor, de escrever como 

entender, por uma opção ortográfica de carácter estético. O que aliás foi confirmado pelo 

Secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, em entrevista à SIC no dia 8 de Janeiro 

de 2012, onde ele confirmou que até 2015 há um período de adaptação em que é permitido o 

uso paralelo do AO45 e do AO90, mas que aos Escritores, dada a sua condição de artistas 

criadores, ser-lhes-á sempre permitido utilizar a grafia que entenderem, mesmo que em 2015 

o novo AO90 venha a ser eventualmente consagrado por Decreto-Lei, e não apenas, como agora, 

por uma simples Resolução da AR. 

Para terminar, e entre parênteses, o novo AO90 é tão aberrante que é um verdadeiro crime, que 

está a ser imposto em vários meios de comunicação e em todos os departamentos 

governamentais, não obstante ser ilegal e antidemocrático – e antidemocrático porque as várias 

sondagens que têm sido feitas desde há vários anos sempre apontaram para uma média de 

rejeição, do AO90, de cerca de 67 por cento por parte da generalidade dos Portugueses. 

 Claro que um crime desta envergadura só pode estar a ser tão violentamente 

implementado porque tem atrás de si interesses muito pesados e muito poderosos, e apetece-

nos perguntar como nos romances policiais: a quem aproveita o crime? 
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Entendimentos… 
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A nossa Biblioteca em tempo de Pandemia 

 

Em consequência directa da situação 

atípica com que o ano lectivo 2020-

2021 se revestiu e afirmando-se 

como serviço de referência na escola, 

também a Biblioteca Escolar teve de 

alterar as suas metodologias de 

trabalho adaptando-as ao ensino a 

distância, híbrido e presencial. 

Com maior ou menor dificuldades, as 

actividades constantes do Plano de 

Actividades da Biblioteca Escolar 

deram maior importância ao empoderamento de alunos e professores na capacitação digital 

através de workshops de apoio à realização de actividades, nomeadamente através da 

construção e uso do padlet, do quizizz e da classroom. Também o blogue (canal de divulgação 

do trabalho da BE) sofreu os ajustes que se consideraram apropriadas à situação do ensino 

emergencial, colocando enfoque em recursos e ferramentas digitais, abertos e gratuitos, de 

apoio à aprendizagem, partilhando-os em linha, numa curadoria de conteúdos transversal às 

disciplinas curriculares e às competências do Perfil do Aluno do séc. XXI. 

Apesar de ter sido um trabalho árduo, sobretudo nos primeiros meses de 2020 foi, igualmente, 

um trabalho necessário e pertinente que possibilitou a professores não só da 

escola/agrupamento, como de outros países, se socorrerem do que a Biblioteca Escolar foi 

colocando à disposição. 

Agora, já numa fase em que, aos poucos, a Biblioteca vai entrando na normalidade do ensino 

presencial, as Professoras Bibliotecárias estão a colocar enfoque na leitura, com a 

implementação dos 10 min a ler, encontro com a escritora Lara Pinto Pereira, conta-me um 

conto e vários concursos apresentados pela Rede de Bibliotecas Escolares, bem como na 

implementação de actividades da capacitação da literacia da informação, dando continuidade a 

um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos. 

Sabemos que nada será igual ao que era, mas estamos certas que a Biblioteca Escolar está no 

caminho certo para o sucesso da sua missão: constituir-se como serviço agregador 
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Na Universidade de Aveiro, esta frase pode ser lida por quem lá se dirigir para ler ou 

requisitar algum livro. Um convite ao silêncio, cuja importância tantas vezes é esquecida ou 

menosprezada. Fica o alerta e a reflexão: numa Biblioteca tem de imperar o silêncio que nos 

conduz para descobertas fascinantes, tudo num livro que “só” está à nossa espera  que nos 

deixemos levar, para paraísos que nos dão uma felicidade única e uma deliciosa sensação de bem-

estar… 
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Acreditemos que vai ficar tudo bem… 

 

 

Evitar aglomerações é uma das principais formas de prevenir a disseminação do novo 

Coronavírus. Isso porque ele tem um poder de transmissão bastante efectivo e se dá por meio 

de várias formas, como o toque das mãos, a circulação no ar ou por meio de gotículas em 

ambientes que contenham pessoas infectadas, entre outros. 

Evitando a reunião de muitas pessoas, o vírus não se espalha em massa. “Evitando 

aglomerações, evitamos que outras pessoas sejam infectadas, assim, o pico da epidemia será 

menor.  O interessante é fazer a nossa parte, nos autoprotegendo e, assim, protegendo os 

demais. Não é necessário pânico, porque não há epidemia para sempre, o vírus vai sendo 

enfraquecido com o nosso comportamento. Mas... 

A abertura de serviços pode passar uma falsa sensação de segurança para as pessoas. Mas, 

isso não significa que o novo coronavírus não está mais entre nós. 

Para manter a abertura dos serviços, é fundamental que os cuidados sejam redobrados. Afinal, 

à medida que mais pessoas vão para as ruas, é preciso dificultar ainda mais a passagem do vírus. 

Todo o cuidado é pouco! 

  

https://asces-unita.edu.br/2020/03/12/orientacoes-para-prevencao-ao-novo-coronavirus/
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Reflexões  
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Banda desenhada  

 

 

 

 

 

É que todo o Mundo 

 

Tem que estar empenhado em vencer este vírus 
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É que se nada for feito com determinação o será certo 

 

 

Talvez ainda estejamos a tempo de o evitarmos. 

E ondas ferozes e devastadoras podem vir aí… 

Estaremos todos à altura desse desafio? 
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Fotos com significado 

 

O coração, neste tempo 

de emoções sem fim, está 

cada vez mais frágil! Um 

sopro, e tudo se esvai, 

tudo se esfuma… A água 

que por ele circula com o 

sangue que o bombeia, 

são imprescindíveis para 

o tornar forte e 

resistente, sensível, 

transparente e belo!  

A tristeza do egoísmo, do abandono e do esquecimento, (sobretudo neste tempo) fragilizam e 

debilitam um coração que deseja que até ele, fluam rios de bondade, de esperança e de um amor 

sem fim! Que tantas vezes não chega! Sem tempo, ocupados com o que é inútil e acessório, 

perdemo-nos sem nunca nos chegarmos a encontrar. O que é isso? É desde logo, procurarmos 

o tudo e encontrarmos o nada, 

porque este está despido do que 

verdadeiramente importa! E o que 

é isso? Talvez apenas e só, não 

termos a veleidade de nos 

enganarmos a nós próprios. Talvez 

esse seja o desafio de uma vida! Se 

não nos preocuparmos com aquilo 

que é essencial, corremos o risco de 

nos estilhaçarmos, nós e a 

Humanidade. 

 

  

http://fotos.sapo.pt/sonho_realidade/fotos/?uid=FZ687v00O4q2GAVOJAzT
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IDE… 

 

 

 

Ide todos, à procura da borboleta que vos habita! 

Alunos e professores, pais e avós, todos aqueles que ainda não desistiram. 

Não abandoneis os sonhos que dentro de vós vos esperam.  

Acreditai que é possível levitar, mesmo que todos digam que é impossível! 

Se chover dentro de vós que tenhais a sabedoria de encontrar o arco-íris que se esconde por 

detrás das nuvens.    

Encontrai-vos, para que podeis encontrar alguém. 

E tenhais todos a certeza que a verdadeira solidão, é não ver no Outro o princípio e o fim de 

tudo!   

Campos e Lorca 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é bom chegar à última página, com tantas páginas escritas, sentidas e vividas! 
Preencha as páginas da sua vida com o eterno espanto de uma criança! 

Campos e Lorca 
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Este Boletim não foi escrito de acordo com o novo acordo ortográfico 
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