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Sugestões de Leitura 

 

Envia os teus trabalhos para  -  j5clubedejornalismo@gmail.com  

 
              Gonçalo Coelho 5º ano Páginas 13 à 17 

Sinopse   

Publicado originalmente em 1954, O Deus das Moscas é um dos mais per-

turbadores e aclamados romances da atualidade.    

Um avião despenha-se numa ilha deserta, e os únicos sobreviventes são 

um grupo de rapazes. Inicialmente, desfrutando da liberdade total e feste-

jando a ausência de adultos, unem forças, cooperando na procura de ali-

mentos, na construção de abrigos e na manutenção de sinais de fogo. Po-

rém, à medida que o frágil sentido de ordem dos jovens começa a fraque-

jar, também os seus medos começam a tomar sinistras e primitivas formas. 

De repente, o mundo dos jogos, dos trabalhos de casa e dos livros de aven-

turas perde-se no tempo. Agora, os rapazes confrontam-se com uma reali-

dade muito mais urgente - a sobrevivência - e com o aparecimento de um 

ser terrível que lhes assombra os sonhos.  

Sinopse   

Este testemunho impressionante tem tido um impacto imenso por 

todo o mundo desde que foi publicado pela primeira vez. O relato 

desta adolescente sensível e inteligente, que menos de dois anos 

após ter fumado o seu primeiro «charro» se prostitui depois das 

aulas para pagar a sua dose diária de heroína, e o pungente teste-

munho da sua mãe fazem de Os Filhos da Droga um livro sem 

paralelo. Estas páginas ensinam-nos muito, não apenas sobre a 

droga e o desespero, mas também sobre a deterioração do mundo. 

    Eu recomendo este livro, pois considero-o uma leitura essencial, 

não só por abordar temas interessantes, tais como a prostituição, a 

toxicodependência e o fácil acesso às drogas,  mas também por nos 

oferecer uma perspetiva sobre esse mundo e de como vários adoles-

centes são arrastados para ele. 

     Desta forma, acho que todos deveriam ter a oportunidade de ler 

este livro. 

                                          Margarida Moleiro 11º 1  

O Deus das Moscas relata-nos uma história perturbadora, percebe-se a devo-

ção em torno deste livro e o porquê de ser alvo de tantos elogios. Portanto, 

recomendo a sua leitura, principalmente para quem gosta de ler, pois reco-

nheço que possa ser um pouco pesado para os que não apreciam a leitura. 

                                                                Sara Bernardino 11º1 

Espaço Entrevista 
Páginas Centrais 

Página 3  Tampa a tampa 
enchemos os sacos 

O projeto “Pequenos Grandes Cientistas” do 
“Clube de Ciência” está de parabéns pelo 

prémio alcançado. 
Desenvolvimento na próxima edição. 
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EDITORIAL 

      

      Mais um ano se passou e continuamos a viver 

tempos estranhos, de muitas incertezas. Mas, apesar 

das adversidades, o ser humano não desiste e rein-

venta-se constantemente. 

      Foi o que fizeram os nossos alunos. Deram asas 

à sua imaginação e criatividade e partilharam con-

nosco as suas angústias, os seus desejos, os seus 

sonhos. 

      Já o poeta dizia “Que o sonho comanda a vida”, 

por isso, por favor, não se esqueçam de sonhar. 

 

      O J5 
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Visita à Casa das Histórias 

No dia 25 de janeiro deste ano, o 10º 3 realizou uma visita de estudo à  

”Casa das Histórias” da Paula Rego, nas disciplinas de Desenho A e  História das Artes. 

 

                                                                                                        

Achei as obras da Paula Rego muito interessantes, únicas e inesperadas. 
                                                                                        Matilde Marques 

Abre os horizontes a qualquer um que olhe com olhos de ver.  
                                                                           Tomás Pereira 

 
Gostei das obras bastante 
das obras, eram obras com 
temas bem pertinentes. 
                       Luna Pereira  

 
As obras de 
Paula Rego 
são muito 

inspiradoras e  
chocantes, 

obrigam-nos 
a pensar nas 
realidades 
que elas  

representam.  
Beatriz Martins 

Um dos quadros de Paula Rego 
que mais me chocou foi o 
“Circuncisão”, uma obra que 
faz pensar no mundo tão cruel, 
faz com que pensemos na sorte 
que temos por não nascermos 
naquele tempo e na sorte de 
não termos nascido nos países 
onde isso acontece.  
                        Micaela Fernandes 

As obras de Paula Rego são bas-
tante interessantes, aina assim, 
para mim, a obra mais interes-
sante é uma de Peter Mouse, de 
1986. É um quadro lindíssimo, as 
partes em específico que me cati-
varam foram o rato, a flor, os 
olhos do senhor e a pena com 
que escrevia. 
                              Mariana                                                                                           

Depois desta visita, aprendi com os quadros que tudo 
é uma questão de perspetiva. 
                                              João Tacha 

 
Gostei da 
visita, pois 
adorei poder 
ver as exce-
lentes obras 
da galeria. 
 
Rafael Barcôso 
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Tampa a tampa enchemos os sacos Opinião 

 

 Uma Sociedade Consumista  

 

      O ser humano é, por natureza, uma espécie social. Gosta de estar rodeado de outras pesso-

as para o fazer sentir que pertence a algo, que tem algum propósito, daí ter formado sociedades 

- aglomerados de gente que interagem uns com os outros no seu dia-a-dia, realizando todo o 

tipo de atividades.  

      A sociedade de hoje em dia baseia-se bastante na aparência, deixando de lado, muitas ve-

zes, o conteúdo em si. As redes sociais são um espelho disso. As pessoas buscam alcançar uma 

perfeição irrealista, o que as faz gastar milhares de euros, quiçá milhões, em tentativas de che-

garem ao seu objetivo para se sentirem bem consigo mesmas, pois a sociedade não as aceita 

como elas são. Ou porque não vestem roupa de marca, ou porque não têm o melhor carro, ou 

porque não têm o corpo mais tonificado , ou por isto, ou por aquilo…  

      Outro exemplo do consumismo humano são os anúncios. A quantidade de anúncios a que 

nós estamos expostos todos os dias, quer seja em casa, pela televisão e pelo telemóvel, por 

exemplo; quer seja no carro, pelo rádio; quer seja na rua, com os ecrãs promocionais, com os 

cartazes, etc. Isto tudo são formas de promoção que nos aliciam a gastar dinheiro, mesmo que 

nós, às vezes, nem precisemos nem queiramos.  

      No fim de contas, será sempre difícil quebrar esta necessidade de querer sempre mais e 

melhor o que, provavelmente, nos levará à ruína .   

                                                                           Gonçalo Antunes 11º 2 

 
 

      Fazer bem sem olhar a quem é lema antigo, caminho simples para encontrarmos o nosso lugar neste 

mundo pleno de injustiças, crises de esperança e muito desalento. Está nas nossas mãos o gesto de evi-

tarmos o sofrimento de quem passa por fases difíceis na vida. A nossa escola mobilizou-se para ajudar 

oferecendo objetos para vencer o frio. E conseguimos centenas de artigos quentinhos que levam consi-

go também um desejo de um melhor futuro. Somos mais fortes quando ajudamos. E louvamos a A.S.A. 

(Apoio aos Sem Abrigo) por agir onde é mais necessário. 

 

 

 

 

 
 
 

 

      Tampinha a tampinha…conseguimos 213 quilos. 

      O agrupamento está de parabéns pelos gestos simples e repetidos de juntar tampinhas de plástico 

para, em parceria com a Força Aérea Portuguesa, adquirir cadeiras de rodas para dois jovens com mo-

bilidade condicionada. Com tão pouco conseguimos tanto. Gestos de muitos resultaram numa conquis-

ta de todos, pelo ambiente, pela entreajuda, pelo espírito de união do agrupamento. Dar é tão fácil e tão 

bom. Milhares de tampinhas de plástico são milhares de gestos bons pelos outros. E a satisfação de 

conseguir ajudar é tão boa.  

      Vamos continuar este ano? O teu gesto é importante. Tu és importante. E consegues mudar o mun-

do. 
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             Sonetos à maneira de …                  ANTERO DE QUENTAL Clio volta a adormecer 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Viagem no tempo 

 

 

     A Deusa Clio, que ainda passava pelo seu castigo, após o que acontecera na Avenida Gago 

Coutinho, estava ainda mais focada no seu trabalho, para que nada acontecesse novamente. 

     Marta e Lucas, dois grandes amigos que tinham combinado ir ao cinema depois das aulas do 

dia 11 de maio de 2021, estavam na paragem do metro à espera que este chegasse, para irem 

para a rua do cinema. Marta era uma rapariga de cabelos castanhos e olhos da cor de esmeraldas. 

Lucas era um rapaz de cabelos e olhos da cor da terra e bastante calmo. Mas Clio tornou a 

distrair-se e, sem querer, levou os dois amigos para o dia 19 de junho de 1942, em plena 2ª 

Guerra Mundial, mas o pior era que os dois se encontravam num campo de concentração.  

    Os dois estavam confusos e um pouco assustados, pois ao invés de estarem na rua do cinema, 

estavam num local triste, frio, cheio de celas, guardas e prisioneiros com uma cara carrancuda.     

      Os dois deduziram que estavam numa prisão, mas não sabiam o porquê nem como tinham lá 

chegado. Marta resolveu dirigir-se a um guarda para perguntar onde estavam. Foi quando ficou a 

saber que se encontravam num campo de concentração, no ano de 1942, durante a 2ª Guerra 

Mundial. Marta e Lucas tentaram de tudo para que ninguém os atormentasse, mas tal esforço foi 

em vão. Alguns jovens judeus, que também estavam lá presos, começaram a fazer-lhes 

perguntas e outros a julgá-los por serem diferentes.  

 

 

 
  

Campo Colorido 
  
Sonho que sou uma flor 
Numa paisagem colorida, 
E procuro com vigor 
Vir a ser a preferida… 
  
Mas apercebo-me das outras flores, 
Tão belas e bem cheirosas, 
Numa explosão de cores, 
E de posturas tão formosas… 
  
Será que conseguirei competir, 
Será que me conseguirei distinguir, 
Com estas flores tão especiais? 
  
São demasiadas concorrentes 
E demasiado reluzentes… 
Não ‘starei eu ali a mais? 
  
                               Ana Sofia, 12º3 
  

 

Sonho que sou uma princesa 
que adora a natureza, 
defensora da bondade 
busco uma boa amizade! 
 
Entre portas e portões 
encontro mil razões 
para rir, espernear, amar... 
Tudo isso no teu olhar! 
 
Espero poder um dia,  
encontrar aquela magia 
que via no teu sorriso! 
 
Até lá, meu coração te espera, indeciso 
para uma última vez ver, 
o que não sei descrever! 
 
 
                    Daniela Pereira 12º1 

 
 

Viagem de Norte a Sul 
Sonho que sou aviador. 
Por céus, por sois, por noite escura, 
Fascinado até causar dor, 
Nesta grande e bela aventura… 
 
Ver como uma ave é fascinante. 
Rasgar o limpo céu azul, 
Sentir o quente sol brilhante. 
Uma jornada de Norte a Sul. 
 
Sentir-me assim, voar tão alto, 
Mais alto do que qualquer salto, 
Percorrendo o imenso azul. 
 
Por fim vou acordar, 
Perceber que estava a sonhar 
Sobre a viagem de Norte a Sul. 
 
                                Guilherme Valente 12°1 

  
 
 

 

Sonho que sou um gato 
Por ruas, por casas, por telhados 
Felino destemido que vive num sapato 
Com os bigodes molhados. 
  
Sinto-me sozinho, abandonado 
À procura da minha Euforia 
Tristonho porque não estás a meu lado, 
Preciso da tua companhia. 
  
Mas agora que te encontrei 
Iluminaste-me o caminho 
Mas eu só vejo escuridão. 
  
Iludido que serias a peça desaparecida 
Sem nada a perder 
Procura a minha alegria. 
  
(anónimo) 12º1 
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            Sonetos à maneira de  … 

 

 

 O Palácio da Ventura,  
 

 
 
 
 
 
        

 

 

 

        

 

 

 

 

Antero de  Quental 
 

 

 
 

      Enquanto almoçavam, dois jovens foram ter com eles e apresentaram-se. Os seus nomes eram 

Matias e Suzana, dois irmãos gémeos que tinham a pele morena, os cabelos e os olhos da cor do 

chocolate. Uma rapariga chegou ao pé deles para os julgar. Os gémeos, ao perceberem o que se 

passava, protegeram os seus novos amigos. Alguns dias se passaram e os gémeos apresentaram 

um guarda, mais conhecido por Silva, aos dois amigos. Os cinco concordavam em que prender 

judeus era algo errado e queriam acabar com isso. Então, Marta e Suzana tiveram a brilhante 

ideia de elaborarem um plano para conseguirem fugir dali. O plano consistia em os cinco 

explorarem todos os cantos, os esconderijos e as passagens secretas do campo, para todos juntos 

criarem um mapa, para que não se perdessem durante a fuga. Estava tudo preparado para a fuga, 

Marta e Lucas estavam a chegar ao ponto de encontro, quando um guarda apareceu e os prendeu. 

Ambos já tinham chegado à conclusão de que alguém os tinha denunciado. Mas quem teria feito 

isso? Parece que não o saberemos. Um pouco mais tarde, Matias e Suzana também já estavam 

presos. E todos tinham sido condenados ao mesmo destino, a morte! O guarda Silva também 

sofreu as consequências. Primeiro foi torturado por ajudar judeus e depois também seria morto.  

    A hora da condenação dos cinco amigos aproximava-se, quando Clio acordou novamente. A 

Deusa sentia-se envergonhada por ter feito asneira novamente. Rapidamente desfez o que tinha 

feito de errado, fazendo com que todos se sentissem confusos, pois não se recordavam de nada do 

que se passara. Matias e Suzana não sabiam o porquê de estarem presos, Marta e Lucas não 

sabiam como tinham perdido a hora do filme e o guarda Silva não sabia o porquê de estar cheio 

de feridas. Clio tinha apagado a memória de todos os envolvidos no incidente.  

    Como castigo, Clio foi expulsa do Olimpo, não podendo exercer mais a sua função de Deusa. 

Ao sair do Olimpo, a ex-Deusa envelheceu de acordo com a sua idade e acabou por converter-se 

em pó, pois com a idade que tinha, Clio não conseguiria viver na Terra.  

Leandra Santos 9°1 n°10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    As Musas eram invocadas pelos artistas, escritores e até mesmo historiadores como fonte de inspiração para aben-

çoá-los com a arte de escrever bem. 

     Tal como Mário de Carvalho se inspirou em Clio para escrever a Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, 

também os nossos alunos se inspiraram nas suas distrações para escreverem as suas histórias. 

 
  
Sonho que sou um cavaleiro andante. 
Por desertos, por sois, por noite escura, 
Paladino do amor, busco anelante 
O palácio encantado da Ventura! 
  
Mas já desmaio, exausto e vacilante, 
Quebrada a espada já, rota a armadura… 
E eis que súbito o avisto, fulgurante 
Na sua pompa e aérea formusura! 
  
Com grandes golpes bato à porta e brado: 
Eu sou o Vagabundo, o Deserdado… 
Abri-vos, portas de ouro, ante meus ais! 
  
Abrem-se as portas com fragor… 
Mas dentro encontro só, cheio de dor, 
Silêncio e escuridão – e nada mais! 

 
 
 
  

Trilhos de uma vida 
  
Sonho que faço uma viagem, 
Por mares, por mundos, por oceanos. 
Com meia dúzia de instrumentos na bagagem, 
Abro a mente e corro os riscos mais insanos. 
  
Mas sempre elegante, entusiasmada e cautelosa, 
Apesar dos desgostos e desilusões. 
Enquanto o dia transforma os sonhos em ambições, 
À noite transparece a nossa realidade dolorosa. 
  
Marcada por inúmeras cicatrizes, chego ao destino final. 
Olho-me ao espelho e questiono, 
Se o fim será sempre igual. 
  
Embora não te tenha encontrado 
Naquelas cidades, continuo a acreditar 
Que estarás para sempre lá guardado. 
  
Mariana Lourenço 12º1 

 
 

 
 
Sonho que tenho ideias para este poema 
Por desertos, por montanhas, por relvado 
Ando em busca de um tema 
Que seja do meu agrado. 
 
Mas já esgotado, exausto e vacilante, 
Já desmotivado e em paragem criativa, 
Encontro uma fonte deslumbrante 
Que espalha inspiração, como uma musa 
viva. 
 
Aproximo-me da fonte brilhante, 
Pra fazer o meu pedido gigante: 
Inspiração pra escrever um soneto. 
 
À frente da fonte, com ansiedade, 
Percebo não haver mais necessidade, 
Pois já tinha escrito o último terceto. 
  

David, 12º1 

 

 
 

Continuação de um soneto de  
Luís de Camões  

 
Amor é um fogo que arde sem se ver  

 
 
 
 
Amor é perder-se na paixão,  
Viver numa grande ilusão  
E oferecer a alguém seu coração  
Sem saber se vale apena ou não. 
  
Alguns usam-no para matar a solidão,  
Mas tudo isso acaba por ser uma grande deceção  
Fazendo tudo aquilo ser em vão  
E parecer uma grande alucinação. 
 

 Aluna: Emanuely Pereira 9º 1ª 

Clio, musa da História 



Pessoas em nós 
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Clio continua a dormir 

 

A confusa visita de estudo ao Parque 
dos dinossauros 

 
      Era uma bela tarde de primavera, de visita de 

estudo ao Parque de dinossauros, na Lourinhã, um 

grande parque temático com várias estátuas de 

dinossauros em tamanho real. 

      Todos nós estávamos muito animados visto 

que era uma boa oportunidade de folga à escola, 

todos menos o Gonçalo, a única pessoa na minha turma que odiava dinossauros, pois como ele dizia, 

eram aborrecidos. O odio do Gonçalo aos dinossauros quase causou uma luta com o João, a pessoa mais 

apaixonada neste mundo por dinossauros.  

      Uma grande luta só não aconteceu porque, de repente, em grande velocidade, passou o que parecia 

ser um grande dinossauro.  

      Estes grandes animais, que viveram há milhões de anos atrás, estavam agora a passar à nossa frente e 

a causar um estrondoso barulho. Toda a gente ficou espantada, incluindo os funcionários, o que me cau-

sou grande desagrado visto que até aquela altura eu pensava que era apenas uma simulação do parque.  

      O que nós não sabíamos é que a Deusa Clio, musa da história, tinha aproveitado a belíssima tarde de 

primavera para dormir. Assim se amalgamaram as datas de 4 de abril de 2021 e uma data de há milhões 

de anos onde os animais predominantes eram os grandes amigos do João, os dinossauros.  

       A partir dali começou a valente confusão com pessoas a correr desesperadas à procura de esconderi-

jo, que foi o meu caso e de grande parte das pessoas das outras duas turmas que lá estavam. E outros 

ficaram imóveis, a tremer de medo. Até que, finalmente, encontrei um lugar para me esconder numa 

pequena casa de madeira com uma pequena janela, onde eu, passado pouco tempo, decidi espreitar.  

      Quando espreitei pela janela da casa, vi algo que me fez ficar espantado. Pela primeira na minha vi-

da vi o Gonçalo o João a darem- se bem e a concordarem em algo que envolvesse dinossauros. 

      Estes dois meus amigos estavam agora a poucos centímetros de um dinossauro que, comparado com 

o grande t-Rex, até era pequeno. Este pequeno e simpático dinossauro até acabou por oferecer aos dois 

uma viagem de graça nas suas costas, que sem pensar duas vezes, ambos aceitaram.  

     Quando tudo acalmou, saí do meu esconderijo, e, sempre com muito cuidado, decidi tentar perceber 

o que se estava a passar. Não precisei de andar muito para ver onde os dinossauros estavam, pois estes, 

estavam agora a tentar perceber o motivo dos seus irmãos estarem parados a olhar para o ar. Mal eles 

sabiam que eram apenas estátuas do parque. E assim se passou cerca de uma hora sem ninguém saber o 

que fazer. 

     Até que chegaram muito polícias, protegidos da cabeça aos pés, que entraram pelo parque adentro à 

procura dos grandes animais. Os polícias ficaram de boca aberta quando viram que afinal havia mesmo 

dinossauros, pois eles pensavam que tudo era uma grande mentira. 

 
 
UM FUTURO IMPREVISÍVEL 
 

Escrevo este poema no meio do passado pouco explorado  

e de um imenso futuro desconhecido. 

Do mais simples e pobre pedaço de papel  

no qual imprimo as minhas ricas palavras, 

ao mais moderno equipamento de comunicação. 

 

Quanto mais mergulho neste assunto, 

mais me apercebo de que estamos fadados à solidão  

à individualidade! Isto assusta-me. 

 

O futuro tão almejado  

não parece humano,  

não parece vivo,  

não parece colorido. 

 

Vejo um mundo cinzento, 

 ouço apenas o silêncio nas ruas das cidades. 

 

Estamos baixando as nossas cabeças, 

E não é apenas para os poderosos. 

Esse poderoso que nos domina 

Está sempre nas nossas mãos. 

                                      

 João Amgarten, 12º TIIGR 

Ceifeira, canta tão bela 

e inocente na sua inconsciência. 

Queria ser tu, 

mas não tu. 

 

Ser feliz, 

mas com a minha consciência.  

Vivo pensando quem seria eu 

se não pensasse, como seria eu 

sem a minha consciência. 

 

A minha mente é uma confusão 

vazia de dia, mas, de noite, 

cheia de pensamentos. 

Se eu abrir a minha mente,  

tu verás quem sou,  

quem somos. 

 

Tenho escutado, às vezes,  

pareço ser alguém diferente. 

Tenho escutado pessoas 

que não sabem quem são, 

meus companheiros, amigos poetas, 

os meus heterónimos. 

 

Cada um com uma forma de 

ser, viver e pensar. 

Num só corpo, quatro pessoas, 

não somos iguais, 

cada um com seus ideais,  

mas damo-nos bem. 

 

Isto é o meu íntimo, 

isto é como eu sou, 

como nós somos. 

Por debaixo de um chapéu, 

existimos nós. 

                               Érica Santos, 12º 
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Pessoas em nós  Clio continua a dormir 

       

      Alguns até fugiram, mas outros não, porque, não muito longe dali, ao lado de um grande T-Rex, 

estava o pequeno dinossauro com os meus dois amigos (o João e o Gonçalo) às costas. Ali começou um 

grande problema, pois um grupo de polícias queria sair dali, outro tirar os dois rapazes. Este último 

acabou por ganhar.  

      Então, sempre com muita calma e medo, os polícias foram avançando em direção aos dinossauros. 

Mas o grande t-Rex não gostou nada da ideia e, com um grande rugido, fez com que todos se baixas-

sem, escondidos com o escudo, a tremer de medo e a gritarem “Não…” 

     Nesse momento a Deusa Clio acordou do seu sono, num sobressalto, e logo atentou no erro cometi-

do. Desfez a troca de fios e reconduziu cada personagem ao seu tempo. A Musa Clio não teve poder 

para fazer com que os eventos já verificados regressassem ao ponto zero, mas pode obnubilar a memó-

ria dos Homens, fazendo com que todos se esquecessem do que tinha acontecido no parque. 

      Os corajosos polícias ainda ficaram ali algum tempo a tremer e a gritar, até se esquecerem do que 

acontecera. Mas já era tarde demais, pois muitas pessoas já estavam a gravar aquela cena. Os polícias 

acabaram por ser muito gozados e alguns até se despediram após tanta vergonha. 

      A minha turma acabou por voltar à escola, todos muito zangados por não terem aproveitado tempo 

nenhum no parque. 

      Quanto ao Gonçalo, até acabou por virar fã de dinossauros, algo muito curioso, pois ele, tal como 

os outros, também não se lembrava do que tinha acontecido.  

      A Deusa Clio foi privada de ambrósia, desta vez por 800 anos, visto que era a segunda vez. 

                                                       

                                                                                  

                                                                                                                Pedro Pereira, 9º 2 

Agente da informação  

(no museu das telecomunicações) 

 

Projetado à multidão, projeto minha mente 

de modo a perceber a grandiosidade à minha frente. 

Extensas as criaturas de metal 

que se alastram em correntes, 

mas que correm em si muito mais do que compreendes. 

 

Veloz como a luz e precisa como um raio 

é a informação que o fio armadurado partilha, 

que com um simples clicar de rato, 

sem reconhecer, reconhecias. 

 

De anónima importância vivem os cabos marítimos, 

transmitem conhecimento, sentimento ou matemática de logaritmos, 

espalhados pelo globo, viajam de nação em nação, 

Tudo isto é resultado da humana evolução. 

                                                                       Állan Soares - 12º ano TIIGR 

 

Ontem, à boleia 

Ontem, com os barcos e as velas, 

Com os tesouros e os piratas, 

À boleia ia a informação 

Pelas correntes e pelo mar. 

 

Ontem, com os navios e os motores 

Com os contentores e a tripulação, 

À boleia ia a informação 

Pelas rotas e pelo oceano. 

 

Hoje, lá vão o navio e os motores, 

Lá vão os contentores e a tripulação, 

Pelo oceano e pelo mar 

E por debaixo deles passa a informação 

À velocidade do pensar. 

 
Luiz Souza - 12°TIIGR 



 

 

 

Na tua perspetiva, os livros, tal como conhecemos, existirão no futuro? 

 

      Na minha perspetiva, os livros existirão no futuro. Quero pensar que assim seja. Quero ter a 

sensação de folhear um livro acabado de comprar e sentir aquele cheiro inexplicável. Quero co-

nhecer mais, imaginar mais e aprender mais. Porque é isso que os livros são - várias relíquias, 

cada um com a sua história, com a sua aprendizagem, que nos fazem ficar presos, onde quer que 

estejamos.  

      Eu acredito que os livros são o nosso maior refúgio e onde a nossa imaginação e a nossa men-

te se libertam.  

      É claro que hoje em dia já existem livros através do nosso telemóvel e do nosso ecrã. Pode-

mos facilmente ter acesso a vários tipos de livros, mas a sensação de ler um livro em mãos não é 

mesma. 

      Os livros fazem, fizeram e sempre irão fazer parte da nossa história. Foi através dos livros 

antigos, que nos foi dado a conhecer o que fizemos até aqui. Fazem parte da nossa cultura. 

      E porque não continuarmos a escrever e a ler livros, de forma a não perder a nossa história e 

não perder os nossos antepassados e futuras gerações? 

      Não me quero perder no mundo digital, sabendo que há tanto para saber e descobrir coisas 

que nunca foram lidas. Quero acreditar que sim.  

      Assim, acho que não devemos perder os livros de vista, pois não são eles que vão ser esqueci-

dos, mas sim, a forma como a leitura mexe connosco, e talvez nós próprios nos iremos esquecer 

do que fomos. Eu quero continuar a perder-me nos livros e na sua forma mágica de mudar as coi-

sas e o mundo.  

 

           Leonor Santos nº20 10º3 

Opinião Espaço Poesia 
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  Vida e morte 

No Ano Novo andava a passear 
Levado na monotonia da vida 
A estrada eu atravessava a pensar 
Não quero continuar mais esta vida aborrecida. 
 
Recomeçar será a minha receita  
Para finalmente ser feliz  
Comecei logo a pensar porque não me matar 
Para minha vida eu recomeçar.  
 
Estava no passeio e vi um carro a passar 
Pus-me no meio da estrada 
Para o carro me poder atropelar 
Quando acordei vi que estava num lugar melhor. 
 
Fiquei intrigado, a pensar como ia começar a minha vida 
Comecei a seguir uma pessoa que me apareceu à frente 
Tinha asas, vestido de branco, uma auréola na cabeça  
Levou-me a uma porta, abri-a, e... acordei no meu quarto 
Afinal estivera a sonhar, e a minha vida ia continuar. 
 
                      Rodrigo Coelho  n°21  9°1 (2020/2021) 

Ser feliz é... 
 
Ser feliz é ser estrada 
Estrada para uma vida melhor 
Estrada para a paz e felicidade  
Construir um mundo em que todos vivem em harmonia 
 
Harmonia 
Harmonia?! 
Não. 
Recomeçar 
 
Ser feliz é sonhar em fugir 
Fugir desta realidade 
E pensar que podemos realmente mudar 
Mudar esta vida monótona e fria 
 
Monotina 
Monotonia? 
Sim. 
Continuar 
 
Acordamos em mais um dia igual, 
Sem nada de novo e encaramos 
O facto de que nada fizemos para mudar 
Para tornar este dia diferente do outro 
 
A vida é como uma fórmula,  
Uma função ou uma receita 
Em que sempre seguimos o que foi escrito 
Com a consciência de que o resultado será sempre o mesmo. 
 
                           João Pedro Costa Silva n°12 9°1 (2020/2021) 

A vida sempre foi 
feita de sonhos. 
Temos de recomeçar 
e sempre sonhar. 
 
A vida não é perfeita 
como vemos nos filmes. 
A cada estrada, 
é uma monotonia. 
 
Novos caminhos 
descobrimos 
uma, duas ou três vezes. 
Receita do dia: 
 
Ser feliz e... 
não deixar ninguém 
estragar o nosso caminho 
ou o nosso sonho. 

 
     Carolina Graça 9º1 (2020/2021) 

 

Na estrada eu sou feliz, sou o que quero ser  

Mas numa monotonia a minha vida se tornou  

Onde eu não quero permanecer  

Quero recomeçar, tentar a minha sorte  

Sonhar eu vou continuar até à minha morte  

A minha vida vai mudar, vai ser algo novo  

A receita de uma vida vou experimentar de novo. 

                           Lara Antunes, 9º1  (2020/2021) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Livros do futuro 
 
 

      Não é surpresa que cada vez mais o consumo de livros tem vindo a diminuir gradual-

mente.   A população, especialmente as crianças e jovens, tem deixado de lado o gosto pe-

los livros e tem ocupado o seu tempo com outras coisas. As bibliotecas têm sido deixadas e 

as livrarias têm ficado cada vez mais vazias. Nós estamos a caminhar para o fim do livro em 

papel.  

      Graças às novas tecnologias, a leitura on-line irá popularizar-se, trazendo várias vanta-

gens. Uma dessas vantagens é podermos levar connosco vários livros em apenas um tele-

móvel. O maior uso da leitura on-line também vai diminuir o desmatamento e a enorme 

produção de papel. Todas essas vantagens vão fazer o consumo de livros em papel diminuir.  

      Para além disso, nós não nos podemos esquecer que a humanidade está em constante 

evolução e mudança. Acredito que o destino dos livros em papel será o mesmo que, por 

exemplo, as pinturas rupestres ou papiros egípcios. A escrita deles não desapareceu, apenas 

evoluiu. Os livros em papel não irão desaparecer, mas sim evoluir.  

      Livros irão sempre existir, a sede de conhecimento fará sempre parte da alma humana, 

mas o espírito humano tenderá sempre a evoluir. Não será o fim dos livros em papel, mas 

sim uma nova etapa na história da literatura humana.  

                                                                                                          Matilde  Lima -  10º3  
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Reflexões 

 

            

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem sou eu? 

      Quem sou eu? Quem somos nós? Ninguém, não sou ninguém, sou nada, sou tudo, sou 

filha, sou irmã, amiga, mas quem sou eu? Queria que alguém me tivesse dito quem sou eu 

aos seis anos, e quem seria eu aos dezasseis. 

      Uma voz na minha cabeça falava, e fala, comigo constantemente, mas nem sempre ela 

me diz coisas boas, ele sempre quis afogar os meus demónios, mas eles aprenderam a nadar, 

e, nessa hora, eu lembrei-me “Eu não sei nada!!!”.  

      Como te fazer me conheceres, se eu não conheço metade do que sou, do que fui e do que 

serei?! 

      Sou uma protagonista vivendo um filme perdido, ou tentando recuperá-lo, mas, na busca 

da salvação, perdi-a. Mas quem é ela? Estou tendo lembrar-me, mas ela foi-se, ficou apenas 

nada. Ela é quem eu fui, diria eu, mas não me lembro de quem era. 

      Como posso ser eu, se não sei quem sou? Isto é um dilema, pois é difícil ser quem sou 

sem ter tempo para me encontrar. Então aqui está, sou nada, ninguém. 

      Estou à minha procura. Avisem-me quando me encontrarem. 

            

          Érica Santos 12º TAS 

Opinião 
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ESPAÇO ENTREVISTA 

  
        

Entrevista à auxiliar de ação educativa D. Joaquina  

“Os alunos devem saber agarrar a vida” 

 Os alunos da turma 4 do 8.ºano souberam que a auxiliar de ação 

educativa D. Joaquina se ia reformar e decidiram fazer-lhe uma entrevista, 

onde revelou como foi a sua experiência na Escola Secundária D. João V. 

 

Pelos alunos de Português 

Amilcar - Qual é o seu nome completo? 

D. Joaquina - Joaquina Maria Ferreira.  

Cauã - Qual é a sua idade? 

D. Joaquina - 67 anos. 

Crismirian - Há quantos anos trabalha nesta escola? 

D. Joaquina - Há 40 anos. 

Diana - Quais são as melhores recordações desta escola? 

D. Joaquina - Todas! Os bons colegas, os bons alunos… Tudo muito 

bom! 

Djenabu - Já se deparou com alguma situação 

desagradável? Qual? 

D. Joaquina - Sim. Fui acusada de roubar um aluno 

ao fim de trabalhar três dias nesta escola. Foi uma 

situação muito desagradável, mas tudo acabou bem. 

O aluno acabou por admitir que eu nada tinha a ver 

com o roubo. 

Estanislau - Gostou de conviver com os alunos 

desta escola? 

D. Joaquina - Gostei e gosto, embora os alunos an-

tigamente acatassem melhor as ordens. Os alunos 

agora têm muita fúria, não ouvem ninguém. 

Fabiana - Qual a função que mais gostou de exer-

cer na escola? 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

     

 

 

 

D. Joaquina - Gostei de todas. Nesta escola já estive em todo o lado, menos na  

           biblioteca e na papelaria. 

João - Está a pensar vir visitar a escola quando se for embora? 

D. Joaquina - Claro que sim. Quando estiver a passar pela Damaia ve-

nho cá ver-vos. 

José Martim - Quando pensa na escola, qual é a expressão que lhe 

vem à cabeça? 

D. Joaquina - Jovens do futuro. 

Riana - Vai reformar-se. Pretende continuar a trabalhar ou vai dedi-

car-se à sua família? 

D. Joaquina - Vou descansar, mas não vou ficar parada, porque não con-

sigo. Vou sempre fazer qualquer coisa. Quanto à minha família, já é pou-

ca… 

Tânia - Se tivesse de deixar uma mensagem para a escola / para os 

alunos, qual seria? 

D. Joaquina - Os alunos devem saber agarrar a vida. Vocês agora não 

percebem, mas um dia vão perceber… 

Alunos do 8.º4 - Muito obrigada por esta entrevista. 


