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Pedaços de Noz, Nós em Pedaços

Pedaços de Noz
Surgiu a ideia. Apenas a ideia,
Sem ambições. Sem ponto final à vista.
Depois, e por isso,
Foi decidido continuar. E acrescentar mudando,
Com um descontentamento que se arrepende e repete,
Que repete para se arrepender, sempre sem ponto final à vista.
A esperança e a certeza de que o próximo será...
Novo cantar, novo tocar de melodia.
Pedaços de Noz
Hoje, já é tradição!
Pedaços de Noz virou Nós em Pedaços.
As palavras, feitas poemas, não só berços de embalar...
Nem barcos a pique sobre as ondas...
São remos que vamos construindo com os nossos braços...
Nas palavras, nascentes de poesia...
Nos sonhos encobertos...
Nos mundos por descobrir...
Amanhecem almas de novos poetas a dizer Amor...
Eles e nós vamos aprendendo fazendo...
Iguais no mesmo gesto, separados apenas pelo fogo
Sagrado de querer dizer de outra maneira...
Diferentes formas de cultivar a mesma Flor...
Eis Pedaços de Noz, Nós em Pedaços
Todos os anos uma forma diferente de
Cultivar a mesma Flor!

Professor António Leal
Professor Manuel Pereira
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O Mundo é o caminho

O Mundo…
Não é esfera pintada de azul,
Não é pássaro que voa p’ra Norte ou p’ra Sul,
Sem rumo, sem destino,
A voar só por voar.
O mundo é o caminho
Que a vida vai acompanhar…

O Mundo…
Não é pétala que cai e não sente,
Não é ser humano que mente,
Não é bicho que dorme e não sonha,
Não é pedra que ali está, por estar.
O Mundo é o caminho que há que saber encontrar.
É não fazer por fazer.
É dar sentido à vida,
E ter vontade de viver.

Ana Filipa Gonçalves, 9ºF
1992-1993
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O Mundo que me rodeia

Um dia acordei,
Meus olhos abri,
Para o mundo olhei,
E sabem o que vi?

Vi um mundo lindo,
Que estava em redor,
E a vida nascia em cada flor.

Ao abrir os olhos,
Eu pestanejei,
E novamente para o mundo olhei.

Agora vi guerra e destruição,
Fome, miséria,
E sangue no chão.

Olhei para mim,
Pensei, refleti,
Gostei mais do mundo que antes eu vi!

Tânia Teixeira, 10ºA
1993-1994
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Ana Catarina Rodrigues, 11ºL
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Stress

Este ritmo de vida
Sempre igual,
Estes passos que levam
Inevitavelmente ao mesmo lugar!
Esta rotina
Desqualificada e mórbida,
Este sufoco
Entre quatro paredes!
Esta ânsia de liberdade!
Ah! Este trânsito,
Esta confusão,
Estes rostos fechados
E desconhecidos!
Estes sorrisos amarelos
Entre jardins poluídos!
Esta vida sem beleza,
Nem verdade,
Estes montes de cimento e aço,
Violentos e frios.

Sandra Teixeira, 10ºI
1994-1995
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Estamos vivos?!

Vivemos num mundo onde a vida é o nosso principal obstáculo e onde a morte marca
passo eternamente.
Vivemos num mundo onde o homem se destrói a si próprio.
Vivemos num mundo onde, euforicamente, todos correm sem sair do mesmo sítio.
Vivemos num mundo onde os pobres são cada vez mais pobres e onde os ricos são
cada vez mais ricos.
Vivemos num mundo onde se promete muito, mas não se faz nada.
Vivemos num mundo onde se fala de amizade, mas onde os momentos de amizade
escasseiam a cada dia que passa.
Vivemos num mundo onde, cada vez mais, os sentimentos vão dando lugar ao corpo.
Vivemos num mundo onde os valores importantes como a Paz e o Amor vão, cada vez
mais, habitando no esquecimento das pessoas e onde o Ódio, o Egoísmo, a Vaidade, a
Injustiça, a Infidelidade e a Mentira crescem a cada dia que passa.
Vivemos num mundo fétido, que está a transbordar excrementos pelas costuras!
Vivemos num mundo…

Será que estamos vivos?
Ou será isto tudo um sonho que tem por título VIDA?!

Bruno, 12ºH
1995-1996
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É tão bom…

É tão bom andar
É tão bom voar
É tão bom imaginar
É tão bom olhar a natureza ao sabor do vento
É tão bom matar a tristeza
E olhar a vida em esperança
É tão bom gritar
É tão bom perdoar
É tão bom acreditar que,
Se a vida perde o sentido,
A esperança há de voltar.

Filipa Tavares, 9ºC
1996-1997
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Divagação

Para viver é preciso saber
Para saber é preciso viver
A vida tem que ser vivida
O pessimismo não é pecado
O otimismo não é sabedoria
Ser pessimista pode ser mau
Ser moderado é já recordação
Já não existe quem o seja mais, não.
Ser pessimista é pessoal
Ser otimista é fundamental.

Vanessa Valério, 12ºI
1997-1998
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A Vida

A vida é folha que vai caindo lentamente
E já não sei quanto vale...a vida.
Sei apenas o quanto vale a pena vivê-la
E por respeito a ela.

Não amo e penso, por vezes,
Que sou como os ignorantes
Que dormem o profundo sonho da hipocrisia.

E, enquanto sonhava,
Só sabia o que era ilusão e desilusão,
Mas acordei
E, tal como o poeta que um dia acordou para
Destruir o mundo em que estavam escritas
As lamentações,
Levantei a cabeça e sorri.

Deixei de lado todo aquele mal-estar
E como quis vivi.

Bruno Silva, 12ºJ
1998-1999
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Vidas perdidas

Vidas perdidas que acho no mundo,
Joguetes de um destino malfeitor,
Sementes de um futuro de temor,
Vida de um qualquer outro moribundo.

Na mão a arma empunha sem pudor,
A luz oculta aos mártires dessa guerra
E aos poucos vai ficando pobre a Terra
Para dar de ganhar ao céu de amor.

Quadro triste onde o amor apela,
Dar sangue e vida e alguma liberdade
E ter presença e força nessa tela.

Mas onde impera tanta escuridade,
Não há lugar para uma alma bela
Que leve algum alento à realidade.

Ana Mordomo, 11ºA
1999-2000
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Paixão

Paixão que quererá dizer?
Amor, loucura…
Quem sabe?
Palavra com sentimento!
Sentimento que faz despertar emoção
Sobre algo ou alguém.
Alegria!...
Significa amigos, divertimento
Sobre os prazeres que a vida tem
E que nos faz sentir bem…
Tristeza!...
Palavra por ninguém desconhecida…
Apesar de fazer sofrer e magoar
Corações fortes e fracos, ninguém a esquece…
Apenas tenta perdoá-la por existir,
Mas ninguém se consegue separar dela…
Amor!...
Significará o mesmo que paixão?
Com certeza que não!...
É um sentimento ainda mais forte que só
Sabe despedaçar os nossos inocentes corações…
Mas também nos sabe dar prazer, alegria e
Muitas mais coisas que não se escrevem,
Mas se vivem…
Vida!...
Outra palavra difícil do nosso dicionário…
Se não fosse a mesma,
Nós, os seres humanos, não existiríamos
Nem nunca nos encontraríamos.

Isabel Claro, 12ºJ
2000-2001
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Leonor Dias, 11ºL
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Quero conhecer o mundo

Estava o mar tão calmo
E o silêncio era tão profundo.
Era o lugar ideal para pensar neste mundo.
Tanta injustiça, tanta dor.
Tanta mágoa e tanto ardor.
Será que vai haver paz?
Sim, talvez um dia…
Quando existir alegria,
Quando acabar esta agonia,
Quando todos souberem o que é o amor,
Quando todos respeitarem
A beleza de uma flor.
Já nem o mar é azul de tanto ódio contido,
Já nem as gaivotas voam
Com o seu planar enternecido.
Seu olhar é agonizante
De tanto medo retido.
É tudo tão vago e distante
Que eu nem sei quem sou.
Serei algum viajante
Que navega a vida sem rumo?
Ou serei algum poeta
Que quer mudar o mundo?

Hugo Geraldes, 7ºH
2001-2002
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A (in)tolerância na sociedade atual

Vida difícil a que toleras,
Passas por Mim e nada vês,
Segues o caminho que não escolheste,
Vivendo porque o teu corpo pede
E morrendo por a tua alma nada mais aguentar.

Esperas um dia melhor ainda por vir,
Vês o horror que aos poucos te cega,
Respiras um ar que não é o teu
E que um dia te embalou.

Acordas assustado pelos sussurros da morte,
Num planeta uma vez azul,
Que agora sucumbe na sombra do ódio,
Da guerra que nos olhos dos homens viste nascer.

Viajas num tempo desconhecido,
Onde os homens são ignorantes da sua loucura.
Observas tristemente as manchas de sangue derramadas
Por aqueles que um dia foram irmãos.

Choras por aqueles que um dia foram felizes
E agora esta realidade transpõem.
Envergonhas-te deste mundo que um dia foi teu,
Esperas pela vinda de um novo viver.
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Escutas o som da angústia,
Receias o futuro que se aproxima.
Nada do amanhã será diferente de hoje,
O teu destino está traçado.

Mas não! Surge-te o que esperavas,
Uma brisa que te sussurra a diferença.
Um renascer daquilo que um dia desvaneceu,
Que hoje apenas sonhavas na tua memória.

Tu és a onda da mudança.
Anseias por um novo começo,
Por um novo mundo,
Pelo tempo onde os sonhos são reais.

Até que…
Nos teus braços descobres a liberdade
E, no teu coração, a luz que ilumina o teu ser.
Encontras o sítio onde pertences,
Onde um novo sentir te faz viver.

Andreia Almeida, 12ºB
2002-2003
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Luiz Dezidério, 10ºK
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Um dia vai acabar!

Porquê um mundo assim?!
Tanta inveja, maldade,
Desconfiança e crueldade…
Porquê um mundo assim?!
Cheio de balas e canhões…
Matando as almas puras
E os seus puros corações…
Mas um dia vai acabar!
Os anjos irão descer e nos levar
A um mundo perfeito,
Onde a guerra é o amor…
Os canhões feitos das mais belas flores…
E tu
Serás feliz!!!

Madalena Magalhães, 8ºC
2003-2004
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Eu tive um sonho

Toda a poluição acabou,
Os carros desapareceram,
O ar mais límpido ficou…

As cataratas sorriram bem bonitas,
A água ficou bem transparente,
Todos os pássaros cantavam,
E havia um mundo bem contente…

O stress ficou de lado,
Não havia recordações más,
Todo o mundo ficou espantado
Por tanto amor e paz…

Até que de repente acordei,
Lembrei-me daquilo que sonhei,
E logo a poluição cheirei,
Mas aquele sonho sempre recordarei!

André Brito, 7ºA
2004-2005
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A chuva

Sabem quem eu sou?
Eu sou a chuva, a chuva,
Chuva que cai…
E não sei para onde vou.

Minhas gotas refrescam os campos,
Enchem os ribeiros e os rios
Que correm entre vales e montes…
Minhas gotas enchem as fontes.

Sabem quem eu sou?
Eu sou a chuva, a chuva,
Chuva que cai…
E não sei para onde vou.

Minhas gotas matam a sede,
Enchem os lagos e mares
Onde pescadores lançam a rede
E os barcos podem navegar.

Sabem quem eu sou?
Eu sou a chuva, a chuva,
Chuva que cai…
E não sei para onde vou, para onde vou.

Ana Catarina Sá, 7ºF
2005-2006
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É urgente

É urgente terminar a guerra
Acabar com a solidão
Fortalecer as amizades
E da ganância e maldades
Manter livre o coração.

É urgente apagar as tristezas
Construir novos sorrisos.

É urgente manter viva a chama do amor
Fazer renascer a alegria
Queimar o ódio e a inveja
Vencendo os problemas do dia a dia.

Sara Oliveira, 7ºB
2006-2007
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Quem me dera ter liberdade

A vida é feita de…
Tristezas e alegrias
Manhãs frias e tardes quentes.

Tomara eu poder
Não ter uma noite fria
E ser feliz todo o dia.

Quem me dera ter liberdade
Para um dia ter vontade
De ser o vento
(Pois ele voa e ninguém o incomoda)
Ser imune aos rumores que circulam
Ouvir tudo o que nos rodeia
Viajar por terras infinitas
Sem ter hora de partida
Nem hora de chegada.

Diogo Fernandes, 8ºA
2007-2008
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O homem cego

Nunca viu o mundo, não da mesma forma que eu. Podia ser comigo, mas foi ele que
nasceu sem a sua preciosa visão.
Apenas vê o escuro de uma noite fria e sente o silêncio das imagens. Provavelmente,
conformou-se, mas o vazio que ocupa o lugar das figuras perdidas dói como o sol escaldante
de Verão.
A sua face transparece toda a angústia, todo o medo, todo o sofrimento de uma vida.
Foi gozado, reprimido, mas não deixou de sonhar. Sonha com uma vida onde tudo tem
o seu lugar.
Óculos escuros, calças de ganga, blusão de cabedal, pode ser cego mas continua a ser
original.
Naturalmente, habituou-se a não ver o mundo como todos os outros; no entanto, a
tristeza prevalece.
Na realidade, nunca viu e sofre por apenas sentir a chuva e não conseguir vê-la cair,
por apenas sentir o sol e não poder vê-lo brilhar.
Não é uma doença, é uma maldição, como a chuva em pleno Verão e uma tempestade
em alto mar.
Não ver, não descobrir, no entanto querer viver.
Sabes o que é desenhar e não poder ver que obras crias? O que é querer chegar a
algum lado e não poderes ir sozinho? O que é querer um ombro amigo e compreenderes que
poucos te restam?
Poderia tentar ajudar, mas isso não traria a vida aos olhos de quem sente falta de ver
um olhar, um luar e um pôr-do-sol.
É inútil lamentar, pois na vida cada coisa tem seu perfeito lugar.
Se ele nasceu assim, tem sua missão, apesar de a sua cegueira me ter tocado no fundo
do coração. Infelizmente, nada posso fazer.
Apenas um estranho, cego e infeliz. De facto, tudo aquilo que nunca quis.
São pessoas assim, normais, mas tão diferentes, que cruzam o nosso caminho tão de
repente, deixam marca na nossa aventura e fazem-nos querer fazer o melhor por nós e por
eles.

Dalvia Rodrigues, 9ºB
2008-2009
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Fui Dinis

Fui Dinis, poeta, lavrador.
Nascido a 1261, trago ao mundo a alma do português poeta.
Findo a 1325 pela mão do tempo que em mim parou…
Encontro a minha morte e a saudade de mim vivo
Por esta terra, que me viu trovador.
Mas hoje…
Hoje estou vivo,
Pela mesma língua, na qual
Pessoa me trovou.

Filha que vi crescer,
Língua que amei como um louco.
Um louco que ama a voz por onde grita
E mostra o seu mais ser.

Fui EL-REI poeta e dediquei-lhe a vida.
Dei ao meu maior bem a minha corte
E ofereci-lhe casa que duraria por séculos
Em vós, já nove séculos de Portugal.

Muitos conhecem de meus feitos
Um pinhal, por onde vagueia minha alma.
Por lá, sem descanso,
Meu ser, sem saber,
Chegaria por milhas afins
E por ondas sem fim…
Às terras de além-mar.
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Esta madeira que serviu mais do que a um homem,
A uma gente, a um povo…
Serviria desejos divinos à graça portuguesa.
Saberia eu que meu quintal querido,
Meu reino à beira-mar plantado,
Levaria, onde o mundo acaba, minha língua sentida…

O que de mim partiu exíguo canteiro
É agora bosque denso de mitos,
Mitos que guardam as raízes de
Caravelas e Naus, mães da glória de Portugal.

Voltarão ambas a servir um povo?
A conquistar um mundo desconhecido
Que o desconhecido jamais sonhou ter sentido?
A construir um novo sonho?
Um quinto império, um quinto pinhal?!
Um império cultural!

E agora, portugueses, que haveis tomado
Destinos alheios durante centenas de anos,
Sede vós próprios a vossa glória!
Tomai as rédeas do vosso futuro!
Levantai a graça
Que cai a cada lágrima de um jovem
Que olha, ao abandono dos deuses… Portugal!

João Barata, 12ºI
2009-2010
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Querido Rodrigo

Massamá, 3 de novembro de 2011
Querido Rodrigo,
Eu sei que ainda és apenas um bebé, no entanto estou a escrever-te esta carta, porque
me preocupo contigo e com o nosso mundo. Quando tiveres idade suficiente, poderás lê-la e
pensar sobre o assunto de que te venho falar.
O nosso mundo está em crescimento, porém enfrenta muitos problemas, como a
fome. Há países muito pobres, onde as pessoas vivem em condições miseráveis e várias
morrem à fome; a África é o continente onde este problema é mais notado.
Outro problema do nosso planeta é a poluição, provocada pelos automóveis e pelas
fábricas, que libertam para o ambiente gases que contribuem para o efeito de estufa,
destruindo a camada de ozono que nos protege dos raios ultravioleta. Vais aprender, na
escola, como podes evitar tais coisas.
Como já deves ter percebido, o mundo não é perfeito, no entanto também existem
muitas coisas boas. A ciência está a evoluir de dia para dia e há bastante para aprender nas
áreas de astronomia, física, química, biologia, entre outras. Neste mundo, tenho a certeza de
que também irás encontrar pessoas que te amem e que cuidem de ti. Vais fazer amigos e isso
é das melhores coisas do mundo. Também irás encontrar pessoas cruéis, capazes de coisas
horríveis. Cabe-te a ti identificá-las e manteres-te afastado delas.
Tu podes fazer a diferença no mundo, basta teres força de vontade e trabalhares muito
para isso. Por favor, não desperdices comida, lembra-te de que há pessoas a morrer por não a
terem. Recicla e anda a pé, de bicicleta ou de transportes, para não contribuíres tanto para a
poluição atmosférica. Não poluas nem o chão nem a água. E, quando cresceres, segue o teu
sonho, pois tu vais ter algum. Torna-te alguém importante, sê feliz e lembra-te de fazeres mais
alguém feliz!

Mariana Fonseca, 9ºA
2010-2011
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Massamá

A papoila, aquela tal freguesia
Que nos montes florira,
Terra gretada, vira,
Distante, um odor azul a maresia!

Nobres infantes, rebanhos n’areia,
Bolsos cheios de pedras.
Mães, cólera e quebras,
O som das bofetadas, choradeira!
Soluçar dos tratores abalara
Este antigo ruído,
Por outros inibido,
Um apeadeiro que despoletara.
Outrora novos, erguem-se antigos,
Mãos rugosas das cartas,
Barbas, barrigas fartas,
Caminham p’ra temerosos jazigos.

Novos ventos e calçadas, e alguém diz
Que o passado perece.
Falso, não merece
Feia estrofe, glorioso chafariz!

Benedito Fonseca, 11ºD
João Cavaco, 11ºD
2011-2012
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Sermão ao Vento

O mundo não foi criado para ser perfeito. E eles, humanos, tão pouco o são! Nunca o
serão, viverão sempre aprisionados a essa condição. Mas o destino pode ser moldado.
Por isso, vento, hoje prego a ti. Para que possas ser o vento de mudança. E a ti peço,
porque só tu podes levar a mensagem até onde os seus corações batem. Acende fogueiras,
muda a direção dos barcos, move os desertos e inclina as árvores. Mostra-lhes que a mudança
é possível. Canta-lhes as minhas palavras. Faz-te sentir. Diz-lhes que o bem e o mal lhes foram
concebidos para que, dotados de razão, escolhessem. É isso que os torna únicos! Lembra-lhes
que a verdadeira natureza da humanidade, a cooperação, a generosidade, a honestidade, a
estima e a humildade, lhes corre no sangue. Encontra os que vagueiam perdidos e ensina-lhes
o caminho certo, vento. Mas não o faças por eles! Deixa-os perceber que não é fácil. Que
dentro de todos eles se travam as batalhas que os diferenciam. E, infelizmente, não são
poucos os que cedem e se rendem às fragilidades da condição humana. Deixam que a
crueldade, a inveja, a falsidade e o oportunismo lhes consumam as almas, pecando. Deixam
que a cobardia, o orgulho, o preconceito e as inseguranças os condenem a esse vazio de onde
até tu foges. Que lugar tão escuro! Por isso, peço-te, vento, que, com a tua força e com as
minhas palavras, lhes fortaleças os espíritos. Conta-lhes esse teu segredo − que a batalha só é
ganha por o que eles escolherem alimentar: o bem ou o mal.
Dança com eles, vento. Liberta-os.

Ana Rita Pereira, 11ºF
2012-2013
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Precisamos dos outros para sermos nós

Penso que a necessidade que temos de olhar para aquilo que nos rodeia é comum a
todos. Fazemos juízos daquilo que vemos e concebemo-nos com base naquilo que recolhemos
à nossa volta, uma vez que somos parte de tudo o que se cruza connosco.
Se decidirmos fechar os olhos ao mundo, nada mais veremos que nós próprios. E a
verdade é que nós precisamos dos outros, para sermos nós. Mais do que olhar para a
realidade, precisamos de chegar perto, chegar dentro. Abrir mão do que é superficial e
arriscarmo-nos a conhecer alguém. Não apenas olhar e aceitar, mas explorar. As pessoas à
nossa volta serão só corpos, se nunca nos prontificarmos a olhá-las para além disso.
Na verdade, nem mesmo o mundo em que nos encontramos seria visto de igual forma,
se não nos esforçássemos por interpretá-lo. A prova disso está na beleza que nós, seres
humanos, encontramos em diferentes espaços. O conforto e o desassossego que um lugar nos
transmite.
Afinal, se não formos capazes de olhar a realidade que nos rodeia, nada mais teremos
que desconhecidos à nossa volta e uma rua infinita por conhecer.

Adriana Filipe, 11ºF
2013-2014

34 | Pedaços de Noz

Estranho

Estranho é estranharmos,
Nas nossas vidas, a intromissão do Amor,
Esta forte emoção que nos hipnotiza a alma
E, nos momentos de lamento, nos apazigua a dor.
Estranho é perdermo-nos em devaneios,
Pisar a terra com a cabeça na lua
E só nos apercebermos dos nossos afazeres
Quando, ao fim do dia, reparamos que a folha está nua.
Sentimentos, pensamentos, divagações…
Tantas novas atitudes a estranhar.
Desejos que interferem nas nossas ações
E nos conseguem desestabilizar.
Estranho é esforçarmo-nos para fingir
Sermos mais importantes do que somos.
Julgarmo-nos superiores aos outros,
Inventarmo-nos como alguém que nunca fomos.
Estranho é não respeitarmos
Os limites exigidos pelo nosso direito à liberdade.
Querermos mais do que merecemos
E não tratarmos os outros com um padrão da igualdade.
Entre todos os seres que existem no mundo,
Somos em quem mais a estranheza se entranha.
Reagimos com petulância a tudo o que é novidade
E não aceitamos enquadrarmo-nos na realidade.

Inês Santos, 8ºG
2014-2015
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Fúria da Terra

Ó terra minha
Que me foges de baixo dos pés
Cuidado que tens homens na mina
Não podes ser tão revés!
Ó mar meu
Quantos pescadores ceifaste
Para o prazer do deus teu
Que ainda não acalmaste!
Ó céu meu
O teu ar que respiro
É puro como eu
Espera, não me leves o retiro!
Ó fogo meu
Que me aqueces
O borralho é teu
Mas a destruíres coisas não te apresses!
Ó planeta meu
Que me acolhes
Calma que eu sou teu
Porque me albergas e não te encolhes!
Ó Pai nosso
Que me criaste
Todo poderoso, tudo é vosso
Obrigado porque nos abençoaste!

Pedro Hellmann, 10ºB
2015-2016
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Urgentemente

É urgente promover a paz
É urgente trabalhar a amizade.

É urgente destruir algumas atitudes:
Racismo, Preconceito, Maldade
Alguma abatida tristeza
A sufocante solidão.

É urgente parar com a guerra
Crianças e adultos conseguir alegrar
É urgente ser altruísta
E estar pronto para ajudar.

O nosso mundo com agressividade
Perde todo o seu esplendor
É urgente acreditar na igualdade
É urgente alimentar o amor.

Mariana Rodrigues, 7ºD
2016-2017
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A minha janela

Da janela do meu quarto observo atentamente a vista que tenho para o Cristo Rei e
para a Ponte 25 de Abril.
Estudar no meu quarto é quase impossível! Os rapazes agitados da minha escola
passam a vida, na minha rua, a jogar futebol e a gritar.
Por vezes, quando chego da escola, através da janela, falo com a Dona Fernanda, uma
senhora bem-disposta, já minha vizinha há dez anos. Falamos dos meus estudos e da sua neta
que ainda há pouco nascera e já está uma mulher!
Aquela janela barulhenta é muito especial: através dela criei amizades fantásticas, mas
não é tudo um mar de rosas, passam motas a toda a hora, já para não falar dos vizinhos de
baixo que põem Kizomba aos altos berros.
Quando a Dona Sónia, a rigorosa administradora do prédio, me deixava a cuidar da sua
filha mais nova, eu adorava! Ajudava-a com os trabalhos de casa e brincávamos, mas o melhor
era, sem dúvida, a imaginação daquela menina! Ficávamos a olhar para o céu e ela conseguia
imaginar tudo e mais alguma coisa, olhando apenas para umas simples nuvens. Lembro-me de
que, quando era pequena, também era assim, mas com o passar do tempo fui dando mais
importância à sabedoria do que à imaginação.
No fim do dia, vou sempre para aquela janela, observo o céu, por vezes estrelado.
Penso nas pessoas que me amam e lamentavelmente perdi, mas que todos os dias me
protegem.

Sara Castro, 9ºA
2016-2017
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O fugitivo

Chego a casa, após um longo dia de escola, sento-me no sofá, coberto com uma manta
azul e bege. Ligo a televisão. Logo por azar, estava naquele canal com um símbolo azul e
branco, normalmente conhecido como canal um, como diz o meu avô Manuel. Leio aquelas
letras grandes: "Pedro Dias continua desaparecido".
Ultimamente, esta notícia é aquela de que mais se fala nos cafés aqui da aldeia. E,
como diz a D. Amélia, eles deviam pôr Portugal inteiro à procura do homem! Mas será que
ninguém o consegue apanhar?!
Levanto-me para ir buscar um copo de água, olho pela janela e oiço o barulho da água
a cair na estrada com uma força tremenda. De repente, deixo de ouvir a televisão. Ficara sem
energia. Penso que este é o momento ideal para apanharem aquele fugitivo. Com esta chuva,
não vai conseguir dar nem mais um passo!
Oiço a porta. Chega o meu avô com o meu irmão. Vêm todos encharcados. A primeira
coisa que o meu irmão me diz é que ele é que vai capturar esse tal de Pedro Dias. Pelo que
ouvi, as funcionárias da escola já só falam do fugitivo. Ele é que o vai matar, com a sua espada
de madeira. Segundo o que ele diz, vai furar-lhe o estômago com a sua espada até lhe saírem
as tripas! Desmancho-me a rir.
Sento-me de novo no sofá, esperando que apanhem o fugitivo. Tapo-me com a minha
manta amarelada e adormeço ao som da chuva.

Patrícia Inácio, 9ºB
2016-2017
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Meu querido neto

Berna, 15 de agosto de 2011
Meu querido neto,

Fico muito contente que tudo esteja a correr bem! Continuem a divertir-se por aí e
não te esqueças de tirar muitas fotografias, para mostrar à tua avó! Sabes como eu gosto de
vos ver felizes e descontraídos.
Por aqui, nós temos adorado a Suíça. Cada recanto tem uma arquitetura incrível,
nenhum monumento passa despercebido. A imponência das montanhas cobertas de neve, tão
fofa e branca como o mais puro algodão, é algo de mágico! Fomos no outro dia de comboio
até Lausanne, onde se fala francês, e gostámos imenso. É uma localidade situada na margem
do lago Léman, e tem muitos pontos de interesse, tais como o museu Olímpico, a Catedral de
Lausana, o Palais de Rumine e também o Chateau de Saint-Maire. Estamos alojados em Berna,
onde falam alemão (mas tu sabes que eu só lá vou com o inglês e o francês). Aqui, existem
muitos monumentos e museus. Também visitámos a casa de Einstein e o chamado Parque dos
Ursos.
Passando, agora, ao que eu sei ser o teu assunto predileto, os chocolates, os que por
aqui se fabricam são divinais, e não te preocupes, que já tenho um bem especial destinado ao
meu querido neto. A gastronomia local é também bastante boa, mas um bom Cozido à
Portuguesa supera isto tudo!
Estou a gostar muito, mas mal posso esperar para voltar ao meu eterno Portugal e
para vos ver a todos. Tenho muitas saudades, meu querido!
Eu, o avô, os primos e os tios, mandamos todos muitos beijinhos para a “malta” toda
que está aí!
Muitos beijinhos para ti, meu neto, da tua avó,
Antonieta

Laura Lopes, 7ºE
2017-2018
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Ricardo dos Santos, 12ºL
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Aventura em Monsanto

Num dia solarengo, em Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal, passeavam a
Ana e o Rui.
Pelas ruas rochosas, ouviam-se os cânticos das adufeiras, tocando melodias nos seus
adufes. A vegetação verde e frondosa albergava pinhas bonitas e castanhas como o chocolate.
Pelas paisagens idílicas galopavam belos cavalos.
Todos na aldeia falavam da velha bruxa misteriosa, que em tempos assombrara aquela
região. Ana e Rui, curiosos e aventureiros, queriam saber a verdade e, quando encontraram
um mapa do tesouro perdido, iniciaram a busca de algo incógnito, esperando encaixar
algumas peças do mistério.
O mapa mostrava símbolos de feitiçaria e tudo nele lhes pareceu suspeito.
Decidiram aventurar-se pela aldeia sombria, o que só foi possível com a ajuda de
lanternas, já que se encontravam numa noite cerrada.
Seguiram por caminhos íngremes e chegaram ao que parecia ser o destino marcado
com um grande X. À sua frente, estava um baú danificado pelo tempo. Surpreendentemente,
encontrava-se aberto!
A curiosidade e o medo pairavam no ar!
Abriram a tampa da arca e lá dentro encontraram uma chave antiga e pesada.
Encaixava perfeitamente na fechadura da porta da casa da frente.
Lá dentro, descobriram vários artefactos e documentos, entre eles um livro coberto de
pó, que contava a história da aldeia. Por todo o lado se viam objetos idênticos aos do mapa e
Ana presumiu ser aquele o casebre da bruxa.
Passados alguns meses, devido a este feito, o local tornou-se no Museu de Monsanto,
para que todos conhecessem a história do seu passado.

Laura Lopes, 7ºE
Maria Pinheiro, 7ºE
2017-2018
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A magia do amor

Num dia de muita chuva, vento e frio, um avião sobrevoava Paris, quando um
relâmpago o atingiu. Os pilotos perderam o controlo e o avião despenhou-se. Após algumas
horas de busca, apenas foram encontrados dois sobreviventes, um minion e uma menina
chamada Priscila, que estava a chorar agarrada ao seu ursinho de peluche.
Quando o minion viu a menina assustada e a chorar, foi ter com ela para a consolar e
sentiu amor à primeira vista, mas esse amor era impossível, porque o minion tinha sido
enfeitiçado e pensou que a menina nunca se iria apaixonar por ele.
Conheceram uma senhora que lhes deu abrigo em Paris e, ao longo do tempo,
foram-se tornando grandes amigos e foram também ganhando cada vez mais a confiança um
do outro.
Um dia, pousou na janela um pássaro mágico que falou com o minion e lhe disse que a
única forma de quebrar o feitiço era ele voltar a ser um menino e beber um danoninho
oferecido pelo verdadeiro amor.
O minion, pensativo, foi até à praia tocar os seus tambores, pois a música ajudava-o a
esquecer as tristezas. De repente, uma gaivota deixou cair do seu bico uma pedra, que acertou
na cabeça do minion. A menina, que também estava a passear na praia, viu o que aconteceu e
levou o minion a lanchar para ele recuperar as forças e ofereceu-lhe um danoninho. Os dois
acabaram por se beijar e o feitiço quebrou-se. O minion transformou-se num lindo príncipe e
viveram felizes para sempre, em Paris, a cidade do amor.

Margarida Gomes, 7ºE
Maria Barrocas, 7ºE
2017-2018
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O mistério do búzio

Era uma vez um pirilampo que estava a passear na praia, quando encontrou um búzio
com um cadeado, onde estava escrito que, para saber o que estava lá dentro, era preciso
encontrar o cérebro falante, que estava no cimo de uma montanha.
Pondo-se a caminho, o pirilampo passou por dois obstáculos. O primeiro era uma
flauta que tocava uma melodia que fazia doer os ouvidos e, para a ultrapassar, era preciso
abrir uma caixa vermelha em forma de coração e tirar uns tampões para pôr nos ouvidos. O
segundo e último obstáculo era passar por cima de uns berlindes sem escorregar. O pirilampo
escorregou, mas não desistiu e voltou a tentar, e desta vez conseguiu.
Quando acabou de subir a montanha, encontrou um homem que o levou diretamente
ao cérebro falante, mas, quando o pirilampo lhe perguntou como é que se abria o cadeado, o
cérebro não lhe respondeu e, nesse mesmo instante, o homem disse que na realidade o
cérebro não falava, mas comunicava por gestos. Então, o pirilampo fez os gestos e o cérebro,
também por gestos, respondeu-lhe que para abrir o cadeado era preciso dizer o número 420.
Quando o pirilampo voltou para a praia, disse o número, abriu o cadeado e lá dentro
estava uma caixa com um delicioso chocolate.

Filipa Melo, 7ºE
Margarida Castro, 7ºE
2017-2018
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Amizade

Ter amigo é um amor.
Ser inimigo é um horror.
Se tens um amigo dá-lhe valor
E não estragues esse amor!

Sadamu Baió, 7ºB
2016-2017
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Amigo

Aquece quando temos frio
E dá-nos água do rio.
Refresca quando temos calor
E dá-nos muito amor.
Mostra a alegria e a paixão
Com todo o seu coração!

Filipe Oleacu, 7ºB
2016-2017
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À rosa

Rosa do meu jardim,
Perfumada como o jasmim…
Encantadora com a sua cor,
Tem o seu esplendor!

Entrega esta flor
Para o teu amor.
Pode-te encantar…
Cuidado para não te picar!

Letícia Mendes, 7ºB
2016-2017
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Evandro Sequeira, 11ºL
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Mar

O mar é o sol e o sal.
O mar é força!
O mar ergue as ondas
Como montanhas…
O mar é esperança.
O mar é felicidade!

David Figueiredo, 7ºB
2016-2017
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Livro

Um livro
É um mundo para descobrir,
Para nos cobrir
De fantasia
E alegria!

Carolina Matos, 7ºB
2016-2017
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E diz o livro

E diz o livro:
— Não sou uma capa
E páginas sem fim.
É uma aventura
O que está escrito em mim!

Inês Liberato, 7ºB
2016-2017
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Um livro

Um livro é uma história
Que vem do coração.
Cada palavra um ritmo,
Uma frase, uma canção…

Um livro é uma porta
Para a nossa imaginação
Que viaja de mão em mão,
De coração em coração…

Tatiana Ramos, 7ºB
2016-2017
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Os livros

No mundo, há três tipos de crianças: as que leem por gosto, as que são obrigadas a ler e
as que não leem, porque ler, segundo elas, é uma “seca”. Por gosto ou não, todas as crianças
acabam por, a certa altura, dedicar-se à leitura.
Para percebermos o passado da nossa sociedade, a razão pela qual estamos onde
estamos, a origem dos problemas e a resolução de enigmas, temos de procurar e, como todos
os historiadores dirão, história só é história se estiver documentada. Não será nenhum
exagero dizer que qualquer criança do mundo ocidental, que teve o privilégio de receber uma
educação adequada, leu livros durante a sua estada no maravilhoso universo do ensino. Obras
necessárias ao estudo da disciplina de Português, manuais a explicar equações, ou livros de
Sociologia, que nos abrem os olhos para situações diferentes da nossa. Ler faz-nos perceber o
passado e só entendendo o que está para trás é que podemos andar para a frente.
Contudo, às vezes, andar não é possível, é preciso dar um salto com a ânsia de chegar ao
futuro, um futuro que atualmente visionamos através de redes sociais e gadgets, enfim, tudo
aquilo que possa ter um sistema operativo. Crianças de dois anos entretêm-se com os
barulhos estridentes que saem dos tablets dos pais. Ainda se está para ver se estamos a
desenvolver pessoas mais capazes, ou apenas “tecnologiodependentes”. Diz-se regularmente:
“Abre um livro, talvez aprendas qualquer coisa”. Qualquer livro, de ficção ou histórico, de
entretenimento ou educacional, conseguirá sempre ensinar mais que um ecrã tátil, onde
jogamos Angry Birds.
Concluindo, a sociedade sabe que perceber o passado é mais importante, no presente,
do que o divertimento irracional. Resta saber como será no futuro. E, a propósito, ler não é
uma “seca”.

Manuel Gaspar, 12ºE
2016-2017

Pedaços de Noz | 55

Evandro Sequeira, 11ºL
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Os livros não acabaram!

Embora as editoras movam mundos e fundos, tenham prejuízos enormes e caiam na
falência como pombos em dia de tiro livre, o que é certo é que, hoje em dia, os livros ainda
sobrevivem. Resguardados na sua estantezinha, não se mexem, mas também não incomodam,
comprando assim a permanência na casa das pessoas. Mas o que é que fez com que o melhor
amigo das crianças do século XX passasse a ser só mais um adorno, ao qual se limpa o pó de
três em três meses?
Pegando na expressão "ser só mais um", rapidamente chego à primeira razão: o
desinteresse desta sociedade pela arte. Subscrevendo uma das teorias de Fernando Pessoa, as
pessoas já não lutam pelo reconhecimento eterno nos ofícios que os imortalizariam, mas sim
naquelas atividades concebidas para o descanso entre os trabalhos para a eternidade. Sendo
assim, reconhecemos Ronaldos e Messis, mas desconhecemos Pessoa e Whitman.
No entanto, tenho de dar a mão à palmatória; se critiquei os leitores, tenho de criticar os
escritores. Sim, digo que já não há interesse pela arte, mas também não há quem o cultive.
Preferem estes gastar imenso dinheiro em capas cativantes e, depois, deixam o seu conteúdo
ser pobre. Agora, está na moda escrever sobre clichês da vida, romances de mil páginas, das
quais 900 são a falar de uma história "pirosa" e as outras 100 são o prefácio.
Enfim, os livros não acabaram, é um facto, mas para lá se encaminham. As livrarias estão
cheias de capas e conteúdos semelhantes, ao passo que os leitores entram e saem sem sequer
observar, atentamente, um livro. Vão lá fazer de conta, à espera que o seu intelecto cresça por
obra e graça do Espírito Santo!

Miguel Epifânio, 12ºE
2016-2017
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Na continuidade da evolução

A durabilidade de qualquer objeto é pelo ser humano determinada, e os livros, na
verdade, sobreviveram aos maiores terramotos, provocados pelos gigantes da comunicação.
Primeiramente, a fidelidade da informação atinge o seu expoente máximo, sempre que
passada para um livro, já que este surge depois de os acontecimentos tomarem lugar e se
torna alvo de correções, apreciações, críticas, revisões… enfim, um conjunto de ações que
corroboram a sua veracidade, aproximando, com efeito, o leitor de uma experiência de
autenticidade que os media não podem oferecer, por fazerem notícia do primeiro boato que
corre. De acordo com os meios de comunicação de massas seria, de facto, Hillary Clinton a
ganhar as eleições presidenciais norte-americanas!
Em segundo lugar, o fenómeno de reprodução social (manutenção das condutas dos
nossos antepassados, em sentido sociológico) constitui a matéria-prima para manter vivas as
tradições do passado, fazendo-as, então, por herança da sociedade, não só um dever, mas
também um direito a ser tomado com seriedade, pois mantê-las incólumes conduz-nos a uma
relação de proximidade com os nossos pais e avós, para além, claro, da sua insistência para
que o façamos. Aliás, quantas vezes os nossos progenitores não insistem para adotarmos
determinado comportamento, porque era assim que eles faziam? O mesmo sucede com os
livros.
Concluindo, pela capacidade que têm de transmitir informação correta e pela
insistência da comunidade para que os continuemos a ler, os livros assumem uma importância
tão grande como os seus rivais, que, apesar de tudo, os não eliminaram.

Bruno Gregório, 12ºE
2016-2017
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Eu…

Um metro e cinquenta e dois tenho,
Mas pela minha altura não se deixem enganar.
Tenho olhos de um escuro castanho
E um feitio difícil de aturar.

Sou muito teimosa,
Mas também calma e paciente.
Acho que merecia uma menção honrosa
Quem me atura diariamente.

Tenho um cabelo bipolar,
Na mente um mundo paralelo.
Quase tudo percebo apenas com um olhar.

Uns chamam-me tímida, outros, boa amiga.
Sou um misto das duas,
Mas sempre introvertida.

Laura Freire, 8ºA
2016-2017
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Eu sou…

Eu sou a mágoa contida
O amor perdido
A lágrima escorrida
Pelo meu rosto escondido.

Sou o olhar profundo
Sou a dor esquecida
Sou o pensamento confuso
Desta minha mente enlouquecida.

Sou o corpo odiado
Refletido no espelho
Sou o ato remediado
Sou o boato criado.

Sou o azul do mar
Sou a luz do sol
Sou aquela que não vais acreditar
Que pode vir a mudar.

Sou a máscara caída
Sou a frase sentida
Sou aquela que anda perdida
Nesta sociedade comprometida.

Carolina Machado, 8ºB
2016-2017
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O Adepto Fanático

Chega ao Cais um adepto de futebol, vestido com o fato de treino do seu clube, um
cachecol e uma bandeira gigante, cantando:

Zé: Olé! Olé, olé, olé! O Real é que é! Força, Real!!!
Diabo: Ai! Mas que barulho! Quem é que está a fazer isto?!
Companheiro: É aquele maluco ali! (Aponta para o Adepto.)
Diabo: Ah! Já sei quem é! Vamos ter festa… Hi! Hi! Hi!
Zé (Aproximando-se da Barca do Diabo): E o Real é o nosso grande amor!!!
Diabo (Com ironia): O senhor foi batizado (tosse) com que nome?
Zé: Fui o quê?
Diabo: Como se chama, homem?!
Zé: Aaaaah! Chamo-me Zé Manel da Silva.
Diabo: Qual é a causa de o Zé se encontrar aqui connosco?
Zé: O que é que queres d’zer com isso, pá?
Diabo: Porque é que morreste, seu burro?!
Zé: Ora, eu ’tava a ver um jogo do Belas contra o Real e tive o azar de me sentar mesmo junto
da claque daqueles camelos! Isto tudo para começar… A certa altura, o Drunei remata e… Atão
não é que o imbecil do árbitro marca fora de jogo! Pôs-se a d’zer que o Nataka tinha
empurrado um gajo do Belas. Aquilo via-se a 30 metros que era um golo perfeito e o Nataka
quase nem lhe tocou! E eu passei-me, pá! Comecei a mandar vir com o ladrão do árbitro e um
menino dos fofinhos de Belas não gostou! Pegámo-nos os dois e morremos!
Diabo: Já sei o que posso fazer para resolver o teu problema…
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Zé: A sério?! Atão, o que é que podes fazer por mim?
Diabo: Se entrares na minha Barca, poderás fazer justiça pelas tuas próprias mãos! Não achas
que seria uma boa ideia tratar da saúde do tal árbitro ladrão?
Zé (Hesitando): Aa… se calhar… é melhor… não. Sabes, pá, é que eu queria mudar. Queria
tornar-me uma pessoa melhor e não ser tão violento.
Diabo: Mas depois da morte já não podes mudar nada, e o que foste em terra é que conta.
Nasceste assim, viveste assim, morreste assim, e assim ficarás para sempre. Muah…ah…ah!
Zé (Agindo com raiva): ’Tás-me a chamar violento?! Eu fiz isso pelo bem do meu clube! Olha,
adeusinho! Vou mas é ao outro barco!
(Zé dirige-se à Barca da Glória.)
Zé: Ó chefe, posso entrar?
Anjo: Não!
Zé: Porquê?
Anjo: Porque não!
Zé: Isso não é resposta! Mas espera… tu és do Belas, n’é?!
(O Anjo ignora o Adepto.)
Zé: És, n’és?
Anjo: Eu não sou de clube nenhum! Só não te quero aqui, porque não tens atitudes dignas de
quem merece entrar nesta Barca.
Zé: Não tenho o quê?
Anjo: Cometeste muitos pecados durante a tua vida terrena, como agir com agressividade
perante situações contra a tua opinião.
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Zé: Sou adepto fiel! Não abandono o meu clube, nem mesmo depois de morto! Tem um bom
dia!
(Zé regressa à Barca do Inferno.)
Diabo: Então, tinha ou não razão?!
Zé: É pá, ’tá bem!
Diabo: Vá, entra lá!
(Zé entra no Batel Infernal.)
Diabo (Aparte): Olé! Olé, olé, olé! O Inferno é que é!

Marisa Santos, 9ºC
Sofia Costa, 9ºC
2015-2016
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O Dirigente Desportivo Corrompido

Vem um Dirigente Desportivo Corrompido, com a sua pasta de negócios cheia de
contratos, que simbolizam dinheiro e corrupção. Chega ao batel infernal e diz:

Dirigente: Meu senhor!
Diabo: Quem é você?
Dirigente: Eu, eu sou um Dirigente Desportivo, honrado e muito conceituado…
Diabo: Como tendes tantos contratos nessa vossa pasta?
Dirigente: Negócios, meu caro!
Diabo (desconfiado): Negócios? Cheira-me a corrupção…
Dirigente: Corrupção? Jamais, meu senhor, eu sou um Dirigente Desportivo, honesto e
conhecido por todos os clubes. Já agora, para onde será a minha passagem?
Diabo: Para onde achais que será?
Dirigente: Para a Barca do Anjo, sem dúvida alguma!
Diabo: Estais a alucinar ou…
Dirigente: Ou o quê? Sempre fui um dirigente honesto, sem qualquer problema.
Diabo (furioso): Estou a perder a paciência, a tua Barca é esta!
Irritado e sem humildade, o Dirigente dirige-se à Barca do Anjo para tentar garantir o
seu lugar e diz:
Dirigente: Meu “Anjinho”.
Anjo (calmo): O que quer você daqui?

66 | Pedaços de Noz

Dirigente: O que quero daqui? Embarcar nesta linda Barca…
Anjo: Não tenho razões para tal coisa, afinal o senhor é um corrupto!
Dirigente: Corrupto?! Sempre fui sério no meu trabalho e, se fiz alguma coisa de errado, foi
em benefício de certos clubes por onde passei.
Anjo: Não embarco pessoas sem humildade e sem carácter.
Dirigente: Posso não ser humilde, mas sou um dos Dirigentes Desportivos mais influentes no
mundo do futebol.
Anjo (exasperado): Então como é que me explica o pagamento que efetuou ao árbitro
Teodoro, para que a sua equipa pudesse ser a vencedora?
Dirigente (indignado): Seu desenvergonhado! Como pode dizer uma coisa destas.
Anjo: Está-me a chamar mentiroso? Então e há dois anos atrás? Como é que me explica o
facto de ter feito uma lavagem de dinheiro a outro seu colega de profissão, só para garantir o
passe do jogador Felizardo?
Dirigente (atirando os seus contratos para o chão): Sim, isso é tudo verdade! Mas você não se
lembra de quando doei um milhão de euros para ajudar aquela instituição de meninos
carenciados?
Anjo: Olhe, sabe que mais: o senhor não é um Dirigente honrado, como diz a toda a gente que
é, mas sim um grande mentiroso! Eu até lhe chamaria “Dirigente Mentimalandro”.
Dirigente (sem resposta): Mas… e daquela vez que eu…
Anjo (interrompendo o Dirigente): Vá-se já embora, esta não é a sua barca! Volto a repetir,
não embarco gente mentirosa na minha barca, vá-se embora daqui para fora, seu Dirigente
Desportivo corrompido!
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Regressando à Barca do Diabo, arrasado pelo Anjo, o Dirigente Desportivo volta a ser
arrogante e prepotente.
Diabo: Sempre voltaste?
Dirigente: Infelizmente sim, não tenho outro remédio.
Diabo: Com esse teu feitio nem devias embarcar na minha Barca, mas entra, vem conhecer
este maravilhoso paraíso, tão quentinho e aconchegante, meu querido Dirigente Desportivo.
Ahahahaha…
Dirigente: Eu odeio-o, seu diabinho de meia tigela.
Diabo: Pega mas é na tua pasta cheia de contratos ilegais e entra para este batel.

Bernardo Rosa, 9ºC
Guilherme Afonso, 9ºC
2015-2016
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O Advogado Mentiroso e Manipulador

Entra Proença Falas-Mansas, o advogado mentiroso e manipulador, com o seu livro de
codificação jurídica, e dirige-se à ilustre Barca do Diabo:

Diabo

Ora, ora, cá temos o senhor doutor advogado,
Por ricos e poderosos tão requisitado e saudado.
Em causas nunca acreditou,
Mas por soldo muitos malvados poupou.

Advog.

Se malvado eu defendi, foi por profissão,
Não por íntima convicção.
O correto era o cliente defender,
Sem considerações de moral a ter.

Diabo

Ainda que o vosso cliente fosse um injusto jumento,
Pelo dinheiro que na vossa carteira íeis vendo,
Fazíeis dele um santo, mesmo com juramento.
Que dignidade pode ter esse atrevimento?

Advog.

Ora essa, criatura feita a eito,
A dignidade dum trabalho bem feito.

Diabo

Defende o diabo, dizendo que é um santo,
E acusa o santo, mentindo tanto.
Triste dignidade a vossa, alma sem humildade,
Sem remorso, e de tão baixa moralidade.
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Advog.

Não é uma questão de moral, mas de ética,
E, atrás da ética, dá-me o direito a razão,
Pois a lei sempre foi a minha métrica.

Diabo

A lei dos homens, folgazão…
Não a do alto, que faria de ti um são,
Não um doutor sem coração.

Advog.

Protesto, pois a alguém nunca fiz eu mal,
E condenação não posso ter por tal.

Diabo

Se libertas o que faz mal, então dele sois sócio…
Na malvadez, vontade, vício e ócio.
E vizinho dele no inferno serás até à lividez,
Onde se irão arrepender de vez.

Advog.

A tua não é a minha barca, não aceito.
Não é causa que vou aceitar a preceito.
Aquela barca, com um celeste timoneiro,
Parece ser mais o meu roteiro.

O Advogado vai à Barca do Anjo e este, franzindo o sobrolho, diz-lhe:

Anjo

Que quereis aqui?

Advog.

Tendes paragem nos vales verdes do paraíso, certo?
Creio que nessa viagem tereis a minha companhia por perto.
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Anjo

Vossa senhoria toda a vida andou a enganar,
E agora, depois de morto, anda enganado.
Para saber a barca, não precisa de se enganar,
Pois bem sabe ao que está fadado.

Advog.

Vossemecê há de me perdoar,
Mas como pode recusar embarcar
Tão virtuoso advogado,
Proença Falas-Mansas, o honrado?

Anjo

Virtuoso? Só o fostes até aprender a falar,
Depois estragastes tudo.
Se houve quem mentisse com todos os dentes,
Vós, quando só tínheis dois, já mentíeis por três.
Honra? Deveis estar enganado,
Pois só se a virastes ao contrário,
E, com o pino, fizestes da desonra uma virtude.
Fostes em vida um acrobata da mentira, do engano,
E agora ides fazer cambalhotas no fogo danado.

Advog.

Fazeis de mim o advogado do Diabo!

Anjo

Acho que ele nem vos contrata por medo de ser enganado.

Advog.

Ele contrata advogados? A sério? E paga bem?
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Mariana Gouveia, 12ºL
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Anjo

Santa paciência!
Olhai, entrai naquela barca ali,
E ide-lhe perguntar pessoalmente.

Advog.

Triste fortuna a minha, pois as causas não cuidei.
Defendi o indefensável e a minha alma matei.
Livrei caras e livrei copas, sem orar nem jejuar.
Agora, paus e espadas me condenam, com a culpa a suar.

Torna o Advogado, contrariado e carrancudo, ao batel do Diabo e entra.

Diabo

À barca, à barca, senhores jurados e senhores doutores,
Testemunhas, acusadores e defensores,
Que a morte espera os seus fadados,
Sejam eles patos grasnantes, ou cisnes calados.

Diana Batalha, 9ºC
Inês Pinho, 9ºC
2015-2016
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O Político Corrupto e Mentiroso

Vem um político com o seu ar sério, de fato e gravata; traz pela mão a sua mala.
Diabo: Entrai, político, meu irmão! Entrai nesta barca que durante o teu mandato sempre te
acompanhou.
Político: Nessa barca nunca entrarei.
Diabo: E qual a justificação para tal afirmação?
Político: É muito simples! Um político tão dedicado ao seu país não merece tão cruel destino,
sempre fui justo e nunca menti.
Diabo: Ao teu país? Realmente, tens muita lata, e palavreado não te falta.
Político: Que queres dizer com isso?
Diabo: Quero dizer que sempre traíste o teu povo.
Político: Não sei do que falas.
Diabo: Mentes tão bem! O que estou a falar é de todo o dinheiro que desviaste, de todas as
famílias que destruíste, de todos os cortes que fizeste, de todos os salários que baixaste, de
todos os jovens que obrigaste a emigrar e de todos os elevados impostos que cobraste…
Político: Não existem provas de tais acusações.
Diabo: Muito me contas! Já te esqueceste de que levaste o teu povo à miséria?
Político: Que exagero! Tudo o que fiz foi para o bem do meu país!
Diabo: Chega! Entra na Barca, em que remarás e pagarás por todo o mal que fizeste.
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Político: Não sem antes o Anjo visitar.
O político dirige-se, então, à Barca da Glória.
Político: Existe aí um espaço para mim?
Anjo: Como queres tu entrar aqui, depois de todas as mentiras que disseste?
Político: Nunca menti na minha vida, eu juro!
Parvo: Resposta errada.
Político: Não entendo o que dizes, vivi uma vida simples e honesta.
Parvo: Outra mentira, tenta outra vez!
Político: Pronto, admito, posso ter mentido algumas vezes durante o meu mandato…
Parvo: Finalmente, uma verdade!
Anjo: Cabe-me a mim julgar o teu destino e por isso te ordeno a ir para o Inferno.
O político ignora o Anjo e, sem outra saída, dirige-se à Barca do Diabo.

Mariana Lagartinho, 9ºC
Rita Vivo, 9ºC
2015-2016
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O Homem Violento

Vem um homem de aparência violenta, com uma mulher gravemente ferida pela mão e
uma faca na outra.

Homem: Anda, caraças! És sempre a mesma coisa… estou-te a avisar para andares mais rápido
(levantando a mão para lhe começar a bater).
Diabo: Que confusão se passa aqui?
Homem: Tu não te metas, isto é entre mim e a minha mulher…
Diabo: A mulher que tu maltrataste durante quase toda a tua vida?!
Homem: Tu não fales do que não sabes…
Diabo: Eu sei tudo sobre ti… Aliás, sei tudo o que vem parar ao meu batel infernal…
Homem: Eu não a maltratei, apenas faço com que ela abra os olhos E É A MIM QUE ELA DEVE
RESPEITAR! Por exemplo, agora não me estava a obedecer, por isso tive que tomar
medidas um pouco mais violentas…
Diabo: Mas agora quem tu deves respeitar é a mim!
Homem: AH!!! AH!!! AH!!! Eu não devo respeito a ninguém, muito menos a ti!
Diabo: Desculpa?! Deves pensar que eu sou a tua mulher para fazeres de mim o que queres …
Homem: A minha mulher só me respeita, o que tu não estás a fazer!
Diabo: Eu não te devo respeito!
O Diabo dirige-se à mulher.
Diabo: E tu o que dizes? O que são essas marcas na…
Mulher: Amm… (hesitando) Sou eu que sou uma desastrada…Bati contra a parede…
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Diabo: E o seu marido o que fez?
O homem interrompe a mulher.
Homem: Já vi que daqui não conseguimos nada, mulher, vamos à outra barca!
Pegando com força na mão da mulher, o homem dirige-se à barca do Anjo.
Anjo: O que fazes aqui?
Homem: Quero entrar nesta barca, pois na outra não sou bem tratado!
Anjo: Pois aqui também não entras…
Homem: Aíííí… já não estou a gostar disto!! É por causa da minha mulher? Se for, eu livro-me
já dela!
Anjo: Volta já para a barca do Diabo, pois aqui não és bem vindo… Toda a vida maltrataste e
NÃO CUIDASTE.
Homem: Não cuidei?! Fui eu que a sustentei com o meu trabalho…
Anjo: Volta já para a barca do Diabo, pois aqui não és bem-vindo…
O Anjo repete para o homem voltar à barca do Diabo, e o homem, sem argumentos,
assim o faz.
Homem: Não temos outro remédio… Vamos lá entrar…
Diabo: Finalmente, já não era sem tempo!!!!

Beatriz Quaresma, 9ºC
Beatriz Perpétua, 9ºC
2015-2016
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Um Adolescente

Um adolescente, vestido com calças de ganga a cair da cintura, sapatilhas de
marca e um blusão, a ouvir música através de “phones”, aproxima-se, carregando uma
mochila com pequenos objetos, como relógios e telemóveis...

Diabo: Hou da juventude!
Pera onde vais?
Rufia: Que tens a ver com isso?
Diabo: Isso?! Isso são contas do meu rosário,
Creio que tendes aqui lugar reservado.
Rufia: Não me parece...
Não vejo aí companhia que me interesse.
Diabo: Pois, vinde, meu jovem,
Que, por aqui, muitos iguais a ti já passaram
E tédio não encontraram!
Rufia: E para onde vai essa treta?
Diabo: Pera uma festança infernal, sem ter nunca final.
Rufia: Quanto é a entrada?
Diabo: Pera esta não precisais de bilhete.
Rufia: Não?! E onde é que isso fica?
Diabo: No antro de Lúcifer!
Rufia: Não me parece, amigo!!! Esse negócio cheira mal.
Diabo: Não tão mal quanto a mochila que carregais...
Rufia: O quê?!
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Diabo: Sim, meu amigo, essas cousas, que tanto vos custaram a ganhar,
Tresandam a ladroagem, a muito prazer e diversão.
Rufia: São prendas de amigos.
Diabo: “Amigos”?! Vinde cá que vos darei igual amizade.
Pontapés, murros, ameaças e humilhação farão de nós eternos
Amigos.
Rufia: Apenas lhes dei do mesmo amor que tenho recebido dos outros...
Diabo: Então é por isso que vossa amizade foi tão duradoura!!
E que grande amizade!!... Até sapatilhas, calças e camisolas
Vos foram dadas, indo eles nus para casa! Nus, não!
Iam cobertos de vergonha, humilhação e nódoas negras.
Rufia: Nódoas negras também as tive sempre, oferecidas pelo meu pai.
Diabo: Bom, a conversa vai mui agradável. Porque não a continuais aqui nesta
Barca? Deleitar-me-ia com tão deliciosa companhia...
Rufia: Já te topei. A mim não me enganas, ó cornudo, prefiro ir na outra barca.
Diabo: Inda julgais que tendes lá lugar? Boa sorte, companheiro, aqui vos aguardo.

O Rufia chega à barca do Anjo e diz:
Rufia: Olá, essa barca parece-me vazia, posso fazer-vos companhia?
Anjo: Aqui não tendes lugar.
Rufia: Tu, que és tão bondoso, não podes recusar a passagem
A um jovem que nada de mal fez…
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Anjo: Estais esquecido dos insultos que proferistes, da violência física e psicológica
Que exercestes, dos roubos que praticastes e das mentiras e vergonhas
Que partilhastes em redes sociais?
Rufia: Não foi nada de grave. Todos acabarão por sarar,
Tal como aconteceu comigo.
Anjo: Ide embora, que vossa presença é deveras incómoda.

Indignado, o Rufia volta para a barca do Diabo.
Diabo: Ora, ora... Cá vindes vós?!.. Que cousa é esta?
Vosso passeio foi mui rápido, já tínheis saudades minhas?
Rufia: Não me gozes, cornudo, vamos mas é embora.
Diabo: Vossas falinhas mansas não resultaram na barca da Glória!?
Parece que não é assim tão fácil manipular por estas bandas,
Não é, “meu”?!! Estáveis habituado a agredir o mais fraco….Ihihihi…
Bom, vamos, que a festança vai começar, e vós não quereis faltar.

Diogo Melo, 9ºA
Gil Silva, 9ºA
2016-2017
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A dignidade humana

A temática da dignidade humana e do respeito pelos direitos humanos é muito
debatida, nos dias de hoje, e importante para a vida de cada um e para vida em sociedade.
Por um lado, todos sabemos que qualquer ser humano, independentemente da sua
cultura e das características físicas, é igual perante a lei do país onde se insere, tendo, assim,
os mesmos direitos e deveres que qualquer outra pessoa do mesmo país. Também todos
temos em mente que, em tempos remotos, havia escravatura, principalmente aplicada às
pessoas de cor de pele diferente, e que as pessoas de “estratos inferiores” e, nomeadamente,
as mulheres eram muito sobrecarregadas, tinham os seus direitos muito reduzidos e as suas
obrigações muito numerosas.
Todos nós, contudo, temos o direito de ser tratados de igual forma perante o outro,
para que possamos viver em tranquilidade e harmonia.
Por outro lado, atualmente, são abominavelmente retrógrados os atos que atentam
contra a dignidade e os direitos da humanidade, a que assistimos diariamente na televisão e
lemos nos jornais, como, por exemplo, aquelas pessoas que mantêm os próprios filhos em
cativeiro durante anos.
Felizmente, porém, as mentalidades mudaram maioritariamente, o que contribuiu
para o fim da escravatura e para a igualdade de direitos. As mulheres e todos aqueles que não
podiam votar passaram a ter esse direito e o Homem deixou de ser “propriedade” de alguém.
Na minha opinião, a mudança de mentalidades para melhor é o mais importante
acontecimento da História, mas é, igualmente, um processo muito lento que durou décadas,
de sofrimento e de revolta.

Leonor Rodrigues, 11ºB
2016-2017

Pedaços de Noz | 83

O respeito pelos direitos humanos

O respeito pelos direitos humanos é um tema delicado, que merece muita atenção
devido à sua importância, e nós, enquanto seres humanos, temos o dever de garantir que a
dignidade e os direitos básicos que nos são conferidos à nascença não são desrespeitados.
Sem dúvida que os direitos humanos são fundamentais para se poder viver numa
sociedade civilizada e eticamente correta, uma vez que conferem a cada um de nós as
condições necessárias para uma liberdade e igualdade, a todos os níveis, entre as pessoas,
independentemente da profissão, raça, género, entre outros aspetos que ainda são alvo de
discriminação.
É assim possível perceber que comunidades afrontam a dignidade e os direitos
humanos, como na África Subsariana em que, ainda atualmente, milhões de mulheres são
sujeitas à ablação do clitóris, para a negação do prazer sexual ao sexo feminino. São
sociedades estratificadas, pouco desenvolvidas, e constituem um exemplo contrário do que a
sociedade atual deve ser.
Além disso, a salvaguarda dos direitos do ser humano permite a qualquer cidadão
revelar todo o seu potencial em qualquer área, sem ser criticado e desvalorizado, e deste
modo usar as suas capacidades em prol do desenvolvimento da sociedade. Este era um aspeto
muito defendido por Martin Luther King, que sabia que a população negra era, em todos os
aspetos, igual à branca, exceto na cor, e acreditava que o “seu povo” tinha muito para dar,
mas estava a ser contido pela falta de liberdade. Por isso, fez várias intervenções que levaram
também a que a sociedade em que vivemos hoje seja mais livre e digna e, portanto, melhor.
Em suma, a defesa e o respeito pelos direitos e pela dignidade dos humanos são o
aspeto fundamental para que o mundo evolua de uma forma satisfatória para todos os
indivíduos que nele vivem.

Miguel Salgueiro, 11ºB
2016-2017

84 | Pedaços de Noz

Desrespeito pelos direitos humanos

Na atualidade, há inúmeros casos que evidenciam a falta de respeito pelos direitos
humanos, negando ao Homem a dignidade que lhe confere a sua verdadeira dimensão de ser
humano.
Com efeito, o facto de as pessoas não terem um teto e serem obrigadas a dormir nas
ruas, sujeitas aos invernos rigorosos e aos verões escaldantes, o facto de sabermos que
existem famílias que passam fome e que não dispõem de condições elementares para
viverem, o facto de haver pessoas idosas que não têm qualquer apoio e que vivem sós,
condenadas a morrer na miséria, fazem-me desacreditar na boa vontade dos homens e no seu
espírito de entreajuda. E estes são apenas alguns exemplos de flagrante desrespeito pelos
direitos humanos.
É certo que a Declaração dos Direitos do Homem contempla os direitos que o
dignificam, mas, nas nossas sociedades, as injustiças são tantas, o "desconcerto" – como diz o
célebre poeta quinhentista, Camões – reina de tal forma que há pessoas que vivem e
convivem com o excesso, com a opulência, e outras que apenas conhecem o sofrimento e os
restos das lixeiras e dos contentores de lixo.
Estou convencido de que a observação e o respeito pelos direitos humanos deveria ser
uma prioridade das sociedades, pois todos os seres humanos deviam viver de uma forma
digna, independentemente da cor, da religião, ou do seu estatuto social.
Em suma, a dignidade do ser humano só será uma realidade, quando os seus direitos
forem integralmente respeitados, realidade que ainda está longe de ser alcançada,
infelizmente.

João Mendes, 11ºB
2016-2017
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Raquel Milão, 11ºL
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Sociedade insaciável e consumista

Atualmente, 25.000 pessoas morrem à fome todos os dias. Em oposição, nos países
desenvolvidos, fazemos parte de uma classe média consumista, que desperdiça cerca de 1,3
biliões de toneladas de comida por ano, o que revela uma falta de compaixão à escala global.
Deste modo, somos membros de uma sociedade insaciável, cuja exigência por mais faz
aumentar a produção e, consequentemente, o consumo. Assim, não só consumimos o
necessário como também o supérfluo, o que é justificado pelo marketing. Não é necessário
pensarmos muito para nos apercebermos da quantidade de produtos, muitos deles
alimentares, que compramos desnecessariamente. Refrigerantes, comidas fast food e
guloseimas são alguns produtos sem quaisquer valores nutritivos, que compramos
exclusivamente devido à publicidade.
Contrariamente, noutras partes do mundo, milhões de seres humanos não conseguem
satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação e muitos morrem à fome. Exemplo
disso são as imagens que nos chegam através da televisão e da Internet. De facto, todos nós
estamos cientes dessa situação há décadas, mas nada fazemos para melhorar as condições de
vida dessas pessoas. Aliás, só as pioramos. Como a comida é desperdiçada, tanto na produção,
como no transporte, na armazenagem, na distribuição, na comercialização e, por fim, na
cozinha do consumidor, os preços dos bens alimentares aumentam, de forma a manter as
margens de lucro e torna-se cada vez mais difícil para muitas pessoas aceder a eles. Porém,
dado o facto de nada fazermos com vista a acabar com o desperdício alimentar, revelamo-nos
como uma sociedade desprovida de sensibilidade moral.
Em suma, fazemos parte de uma sociedade que compra mais do que o que vai
consumir, desperdiçamos comida perfeitamente comestível, tanto nos restaurantes como nas
nossas casas, e ignoramos o grito de ajuda de milhões de pessoas, que ficariam gratas com o
que nós tão depressa e impiedosamente desperdiçamos.

Daniela Carvalho, 11ºB
2016-2017
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A fome no mundo

A fome no mundo é uma situação que é impossível exterminar. A fome afeta milhões
de pessoas, tornando o esforço de a acabar inútil.
Não se sabe quem passa fome, não existe maneira de identificar os indivíduos com
défice alimentar. É o caso, por exemplo, de uma tribo africana que vive isolada num local onde
não existe comida suficiente para todos; nenhuma organização com o objetivo de acabar com
a fome a poderá ajudar, já que não tem conhecimento da situação. Haverá sempre casos de
pessoas ou grupos isolados que não procuram ajuda, a quem as organizações não podem
ajudar.
Num mundo dividido por guerras, haverá sempre pessoas que, por uma razão, ou por
outra, não têm que comer. A fome é constante durante as guerras, e as guerras duram desde
o início das sociedades e não mostram sinais de terminar. Imaginemos uma cidade que está a
ser vítima dum cerco; os habitantes passam fome, e até se pode dizer que é “uma fome
passageira” e que vai acabar quando a guerra acabar, mas, mesmo que a guerra acabe e a
fome se extinga naquela aldeia, outra certamente irá passar pelo mesmo e a fome
reaparecerá.
A própria sociedade em que nos envolvemos contribui para a fome no mundo.
Vivemos numa sociedade que promove os corruptos e egoístas, na qual o desperdício é
imensamente maior do que a solidariedade. Na Europa, 30% da comida é desperdiçada.
Enquanto houver pessoas que têm demasiado, existirá sempre quem não tem o suficiente,
devido a uma má gestão e distribuição dos recursos.
Concluo, assim, que a fome, no mundo atual, é impossível de extinguir, devido a
razões e a implicações que o homem comum não consegue alterar.

Henrique Paralta, 11ºB
2016-2017
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Desperdício alimentar

No sistema capitalista atual, as grandes empresas são detentoras do monopólio da
indústria alimentar, agora totalmente industrializada e comandada por interesses económicos.
Desta forma, encoraja-se uma produção massiva, geradora de desperdício, a par de uma
estimulação a uma sociedade de consumo descomedido.
Efetivamente, a monopolização da indústria alimentar acabou com os produtores
locais e resultou num afastamento entre o produtor e o consumidor. Calcula-se que, todos os
anos, um terço dos alimentos produzidos para consumo humano é desperdiçado ao longo de
uma extensa cadeia que vai das quintas às unidades transformadoras, aos mercados, aos
pontos de venda e, finalmente, aos restaurantes e às nossas cozinhas. Repare-se nos seguintes
exemplos: para os supermercados, é mais rentável desperdiçar os excedentes a baixar o seu
preço, o que faria diminuir as vendas desses produtos a preço não reduzido; por sua vez, os
abastecedores, apavorados com a possibilidade de não satisfazerem a procura nos
supermercados, plantam 10% de excedentes.
Por outro lado, as regras apertadas de controlo de qualidade, nomeadamente no
aspeto do produto, bem como o seguimento criterioso dos prazos de validade por parte do
consumidor, levam a que, muitas vezes, sejam desperdiçados alimentos próprios para
consumo, o que, obviamente, é vantajoso para os vendedores. É evidente que, quanto mais
iogurtes se deitarem fora, mais venderão os retalhistas de iogurtes.
Em suma, facilmente se percebe que o sistema socioeconómico atual é deficiente e
que, a continuar nestes moldes, irá inevitavelmente colapsar, num futuro próximo. Para
alterar o panorama, é urgente a criação de alternativas sustentáveis e capazes de satisfazer as
necessidades reais das populações.

Cláudia Carvalho, 11ºB
2016-2017
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A fome e o desperdício alimentar

O desperdício alimentar já não deveria existir em pleno século XXI, com todos os meios
que temos à nossa disposição, e quando todos sabemos dos milhares de crianças que todos os
anos morrem à fome.
Sem dúvida, nunca fomos pessoas tão informadas como somos hoje. Televisão,
internet, telemóveis, computadores: tudo “coisas” sem as quais já não vivemos e que nos
transmitem cada vez mais informação. Além disso, desde que eu era também uma criança que
vi e ouvi como tantas crianças, por todo o mundo, morriam de fome e, por tudo isto, ninguém
que viva num país desenvolvido e que tenha uma televisão em casa pode afirmar que não
tinha noção do problema ou das suas dimensões.
Do mesmo modo, nunca tivemos um nível de desenvolvimento científico e tecnológico
tão elevado como o que temos atualmente. Temos tanto conhecimento que quase podemos
fingir ser Deus. Mas todo o poder que o conhecimento e o desenvolvimento nos deram – será
que o estamos a utilizar onde este é realmente necessário? Naturalmente, a resposta é não.
Em vez de reunirmos esforços no sentido de acabar com os problemas mais graves, parece
que o nosso único interesse é ter aparelhos cada vez mais sofisticados, que nem precisavam
de ser aperfeiçoados, para começar; é um capricho, um desperdício.
Se nos tivéssemos concentrado em produzir mais alimentos, em criar um sistema que
impedisse que toneladas de comida em bom estado fossem parar ao lixo, todos os meses,
acredito que a fome já estaria “em vias de extinção”. Mas não fazemos nada quanto a este
problema, pois é fácil de ignorar e porque não ganhamos nada com a sua solução.
Em síntese, não podemos considerar que a fome no mundo e o desperdício alimentar
não são problemas nossos, já que todos nós temos noção de que eles existem e que podiam já
ter deixado de existir; bastava aplicarmos o nosso grande potencial científico e tecnológico
nos sítios certos.

Ana Lopes, 11ºB
2016-2017
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O sonho

A ambição de querer atingir os nossos sonhos é o que nos faz prosseguir. Será que,
sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança?
Por um lado, pelo facto de a nossa definição de sucesso e satisfação pessoal e coletiva
estar por detrás daquilo que vemos nos nossos devaneios e sonhos, isso poderá turvar a nossa
clarividência, poderá fazer-nos tomar decisões atrozes e vis. Em tempos, um jovem austríaco,
chamado Adolfo, também tinha um sonho, mas terá esse sonho feito o mundo pular e
avançar? Esse sonho ia destruindo um povo, corrompendo outros pelo caminho, pondo como
seu estandarte a ideia futurista e vanguardista de imperialismo e racismo; porém, este
homem, que sonhou, estava apenas a tentar impor a sua visão do mundo a pular e a avançar.
O que para um é um sonho para todos os outros pode ser um pesadelo.
Por outro lado, não podemos ver o mundo pelo buraco da agulha; apenas alguns
destes sonhos são horrendos, por cada uva podre há 10 castas boas. Seria deprimente pensar
apenas naqueles que nos atormentam a vida, porque esta não é monocromática, a omissão de
cor é contraposta pela aglomeração de todas. “Eu tenho um sonho” é uma das frases do
século XX, e não é por acaso. Este sonho enquadra-se naquilo que António Gedeão queria da
mais ingénua forma dizer: o Homem, se quiser fazer algo de bom para o bem comum, deverá
fazê-lo. Martin Luther King Jr. queria um mundo justo, onde todas as comunidades pudessem
conviver e, se há sonho pelo qual todos devêssemos lutar mais, eu não o conheço.
Epilogando, o sonho tem o poder de juntar pessoas à volta de um ideal, um que traga
bonança e que faça a humanidade evoluir. Cabe ao Homem saber quando é que os sonhos
deverão permanecer na sua imaginação.

Manuel Gaspar, 12ºE
2016-2017
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Outro tipo de heróis

Atualmente, vivemos numa era não heroica, em que cada um sente a necessidade de
aprender sobre os grandes feitos históricos, sonhando um dia poder tornar-se num herói
inigualável.
Quantas vezes não lemos já sobre o modo como D. Afonso Henriques tornou o
pequeno Condado Portucalense num reino independente, ou como este conquistou
quilómetros de terras aos mouros? Eu bem me lembro das minhas aulas de História, no
segundo ciclo, passadas a sonhar com um dia poder conseguir alcançar tal grandiosidade.
No entanto, a realidade em que vivemos não nos permite tornarmo-nos num herói dos
livros de História, com uma capa e uma espada, conquistando esse mundo fora. Existe sempre,
porém, a possibilidade de nos tornarmos o herói, nem que seja de uma simples pessoa, como
o médico que cura um paciente, quando este se encontra à beira da morte, ou o simples
exemplo clássico do jovem que ajuda a velhota a atravessar a passadeira.
Concluindo, o mundo no qual vivemos pede outro tipo de heróis, não o destemido,
capaz de derrotar meio mundo, mas aquele capaz de ajudar o próximo, aquele que não entra
no meu livro de História do segundo ciclo.

Daniel Dias, 12ºD
2016-2017
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O exemplo dos heróis

Vivemos numa era em que mais facilmente lemos ou ouvimos falar de um ato
criminoso do que presenciamos uma ação movida pela compaixão ou fraternidade. No
entanto, são estes pequenos atos, que podemos seguramente denominar de heroicos, que
seguram e dão propósito à vida em sociedade.
Ao

tomarmos

conhecimento

destes

feitos,

somos

muitas

vezes

levados,

“positivamente”, a querer repeti-los e a querer idolatrar os “culpados”. Tomar estes heróis
como ponto de referência e copiá-los, fazer deles o nosso modelo de vida, tudo isto trará
consequências positivas para nós e para os que nos rodeiam. Serve como exemplo o herói
Martin Luther King que, na sua luta contra a discriminação racial, contagiou milhares de
pessoas, de forma a protestarem sem recorrer à violência, poupando assim, hipoteticamente,
ainda mais vidas do que as que poderiam ter sido perdidas na defesa dos direitos dos negros.
Por seu lado, toda a nossa vida é sustentada pela esperança: a esperança de que
somos destinados a algo maior, ou até mesmo a simples crença religiosa em que nos podemos
apoiar nos maus momentos. O maior herói que conhecemos até hoje é Cristo. Ele deu a vida
por nós e, segundo Ele, a vida não termina após a morte. As pessoas que acreditam nisso, seja
verdadeiro ou não, dão um novo propósito à sua vida, superam melhor os maus momentos e
tentam reproduzir os bons exemplos que por Ele são dados.
É, por isso, de extrema conveniência para todos que as histórias destes heróis sejam
partilhadas, de forma que contagiem todos os membros da sociedade, pois irão incutir-lhes
valores de extrema importância e influenciá-los a seguir melhores caminhos.

Ricardo Peixoto, 12ºD
2016-2017
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Heróis da atualidade

Eu acredito que “vivemos numa era não heroica”, egoísta, em que, ao invés de
existirem heróis, nascem vilões. Para nos relembrarmos de como são os verdadeiros heróis,
revemos histórias inspiradoras, de modo que os valores aprendidos sejam passados às
gerações futuras.
Vivemos num mundo altamente tecnológico, avançado, com smartphones em cada
casa, mas, ao mesmo tempo, habitamos um mundo com guerras e pessoas em fuga para não
morrerem. Temos, como exemplo, os refugiados que, ao tentarem atravessar o mar em
barquitos sobrelotados, perdem a vida.
Depois, temos os líderes mundiais que querem voltar aos tempos da ditadura e
segregação racial. Estes senhores apenas espalham toxicidade entre nós. O senhor Trump
desdenha publicamente das minorias e pretende expulsar grande parte da população
americana do país, baseando-se apenas em falácias. As pessoas que têm o poder e as mesmas
crenças do que ele são os vilões da nossa sociedade.
Felizmente, ao longo dos tempos, têm existido heróis que nos lembram do melhor que
existe em nós, que «puxam» pelo nosso lado solidário e resistente ao mal. Como somos
direcionados para as tecnologias, vemos heróis no telejornal e nos filmes. Vemos como heróis
os que fazem parte das equipas de resgate de refugiados, quando se encontram no alto mar;
vemos histórias verídicas em filmes sobre pessoas que, apesar de discriminadas e oprimidas,
conseguem quebrar muitas barreiras.
De facto, os heróis atuais são poucos, ou são postos de parte pelos opressores que têm
o poder, mas temos de falar mais alto e contar as histórias heroicas, para que o seu eco possa
ser ouvido nos caminhos do futuro.

Ana Simões, 12ºA
2016-2017
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Liberdade

Nos dias de hoje, vivemos em Portugal uma época de liberdade, somos livres para nos
expressarmos, para pensarmos e agirmos, dentro dos limites da lei, claro!
Há cinquenta anos, Portugal era governado por uma ditadura e quem ousasse
enfrentar o regime podia esperar ser punido cruelmente. Com o objetivo de proteger o
regime, era estritamente necessário controlar o povo, condenando opiniões contrárias.
Muitos portugueses foram presos, torturados, julgados e condenados. Viviam-se tempos de
opressão e medo. Visando combater o regime opressor e ditatorial, foi necessário lutar pela
liberdade, lutar pelo direito a uma opinião e, antes de se obter sucesso, muitos foram mártires
desta causa, muitos foram “para a fogueira pelo direito de ter opinião e de mudar de opinião”.
Para quem assistiu às condenações e mortes destes mártires, sem assistir a mudança
nenhuma, estes atos pareceram, provavelmente, em vão; contudo, após algumas tentativas
falhadas, foi possível atingir a liberdade de que gozamos hoje.
Quando vivemos tempos abençoados, cria-se a tendência para esquecer os tempos
malditos. Alguém feliz tem dificuldade em imaginar sentimentos tristes. O ser humano tem
tendência a tomar como garantidas as coisas boas da sua vida, assim, começa a ignorar a
possibilidade de não as possuir. O mesmo acontece com a liberdade. Um homem livre não
sabe o que é estar aprisionado, não imagina os sentimentos de angústia daquele a quem a
liberdade foi negada, daquele que passa na rua assolado pelo medo de ser visto, escutado ou
seguido, virando a cabeça para trás de dez em dez passos, tremendo e apressando o passo
numa tentativa de escapar ao que quer que seja que o persegue nas profundezas da
escuridão, numa rua suja e fria, cuja única iluminação é o luar embaciado. Um homem livre
também não imagina os sentimentos de angústia daquele que vê o mundo e a vida através de
uma pequena janela com grades e sente o frio gélido das paredes da cela a cheirar a
humidade e a decadência. Existem muitos tipos de prisão e há quem diga que a pior é a que
ocorre dentro da mente, a que impomos a nós próprios. Muitos abdicam livremente da
liberdade pela qual tantos lutaram arduamente, abstendo-se de votar, de exercer o seu direito
de homens livres.
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Concluindo, ao longo dos tempos sempre existiram homens aprisionados que lutaram
afincadamente para tentar ganhar a sua liberdade. Muitos sofreram, muitos morreram antes
de a atingirem. É necessário relembrar que nunca devemos encarar a liberdade como se ela
fosse tão certa como o oxigénio que respiramos, pois até esse pode deixar de o ser.

Margarida Andrade, 12ºA
2016-2017
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Liberdade de expressão

A liberdade, como conceito, é algo bastante indefinido. Apesar de ser discutido e
debatido desde o início da civilização humana, podemos perguntar: o que é a liberdade? Será
a possibilidade de fazermos tudo o que queremos quando o queremos? Será a capacidade de
tomar decisões por nós próprios? Ou será que existe sequer liberdade?
Apesar de discutidas todas estas questões ao longo de tantos séculos, “liberdade” é
uma luta de todos os dias e a sua defesa é algo visto como essencial.
Uma vez que a verdadeira liberdade é inatingível, porquê então lutar por ela?
A única liberdade verdadeiramente alcançável é a liberdade de expressão, essa é a
verdadeira liberdade e a única que o ser humano pode esperar atingir.
Esta liberdade é, sim, fundamental, esta liberdade é o que faz o ser humano evoluir,
ter a possibilidade de mudar de opinião, como defende Nietzsche (“…porém, eu iria para a
fogueira pelo direito de ter opinião e de mudar de opinião, quantas vezes eu quiser”). Foi a
liberdade que tornou possível as descobertas científicas fora dos dogmas da Igreja; é a
liberdade que torna possível uma democracia; e é a liberdade que torna possível o
crescimento do ser humano, quer como indivíduo, quer como coletivo.
Então, a defesa desta liberdade é extremamente importante para nós, pois, afinal, se
assim não fosse, ainda viveríamos na Idade Média.

Hugo Botinas, 12ºA
2016-2017
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O direito universal e essencial à liberdade

A liberdade individual é um direito que deve ser preservado, sendo de extrema
importância a sua defesa, tanto em lugares em que ela existe como naqueles em que ainda se
luta pela sua obtenção. Sem que se defenda e preconize a importância da liberdade, este
direito pode facilmente ser retirado, acarretando consequências nefastas para todos.
A existência de liberdade, tanto individual como coletiva, em todas as suas formas –
expressão, opinião, escolha – permite ao ser humano realizar o seu potencial, libertando-se e
expandindo-se, criando novos conceitos, teorias e ideias que serão inovadoras e essenciais
para o desenvolvimento intelectual e social de uma sociedade, ou de uma rede internacional,
bastante mais vasta. Através de exemplos, é possível compreender a importância de se
defender a liberdade, em prol do progresso. Cientistas, como o físico teórico, Einstein, ou o
psicanalista Freud, foram perseguidos pelo regime nazi, não só por pertencerem a famílias
judias, como também pelas suas descobertas, estudos e ideias revolucionárias que, se não
conseguissem chegar até nós, pela privação do direito de criação, publicação e pensamento
livre, provocariam alterações profundas no mundo que hoje conhecemos.
As consequências que advêm da privação da liberdade constituem um argumento
importante para a preservação deste direito. Nietzche, considerado na sua época como parte
da “trilogia maldita”, refere a existência da fogueira, o destino recorrentemente dado aos
hereges pela Inquisição, visando que este seria o seu destino, por representar o “direito de ter
opinião e de mudar de opinião, quantas vezes” ele quisesse.
Concluindo, sem liberdade não existe progresso e a sua privação apenas traz
consequências que podem e devem ser evitadas, por isso, devemos lutar pela liberdade
individual e coletiva, como direito universal e essencial que é.

Mariana Cruzeiro, 12ºA
2016-2017
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O respeito pelo outro limita a liberdade

O ser humano distingue-se de todos os outros em muitos aspetos. No entanto, a ânsia
pela liberdade é um desejo comum.
Ao longo da vida, o Homem age consoante a liberdade que lhe é permitida. Em
períodos de ditadura, as pessoas não podiam exprimir as suas ideias e opiniões, caso estas se
opusessem às estabelecidas pelo governo. Em Portugal, durante o regime salazarista, muitos
foram presos e torturados apenas por discordarem da política vigente e por lutarem por
aquilo em que acreditavam. Ao sentirem-se enclausurados, revoltaram-se e, hoje, o 25 de abril
é conhecido como o Dia da Liberdade.
Ainda assim, na minha opinião, a liberdade deve ter limites, os quais devem ser
definidos pelo próprio ser humano. Em 2015, o mundo ficou chocado com o ataque terrorista
ao Charlie Hebdo. Foi, sem dúvida, um crime grave, que teve origem numa caricatura ofensiva
ao islamismo. O respeito pelo outro é essencial para viver num mundo livre, só assim se
alcançará a harmonia e a aceitação das diferenças.
Concluindo, como disse Bob Marley, “é melhor morrer a lutar pela liberdade do que
ser um prisioneiro pelo resto da vida”. Contudo, para que haja uma luta justa, é preciso um
travão interior: respeito pelo outro.

Inês Serrão, 11ºF
2016-2017
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Importância da liberdade

A liberdade é, sem dúvida, um dos aspetos mais importantes na vida de qualquer ser
humano com o privilégio de a ter e, para quem não a tem, representa uma das suas maiores
ambições.
Para quem a tem, a liberdade significa poder fazer, dizer, acreditar, pensar e agir de
acordo com a crença de cada indivíduo e sem ser influenciado por ninguém, através de leis,
pressões, ameaças ou coações. Em Portugal, por exemplo, existem, entre outras, a liberdade
de expressão, como se pode ver pelos inúmeros comentadores em toda a rádio e televisão, e
a liberdade política, como se pode ver pelos inúmeros partidos políticos.
No entanto, para ter liberdade, é necessário ter uma mente sã e estável. Leis existem e
é através delas que se retira a liberdade de agir como se pretende a assassinos, violadores,
burlões e ladrões que, caso a tivessem para agir como entendessem, causariam o caos na
sociedade e retirariam liberdade à restante população, pois, acima de qualquer regime
político, liberdade significa não ter medo.
Assim, podemos concluir que a liberdade (ou a não existência dela) tem uma grande
influência na vida de qualquer ser humano: importância positiva, para quem quer fazer bom
uso dela; ou negativa, para quem vê a liberdade negada, de forma a não pôr em causa a
liberdade dos outros.

João Nunes, 11ºF
2016-2017
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Liberdade, um bem precioso a preservar

A liberdade é uma das coisas mais importantes e valiosas que o ser humano pode ter e
algo que deve estar sempre presente nas nossas vidas.
Uma das formas de liberdade mais importantes é a liberdade de opinião, ou seja, a
liberdade de podermos dizer o que pensamos em sociedade, sem sofrer consequências. Do
meu ponto de vista, podermos dar a nossa opinião é algo fundamental, pois é através de
várias ideias que se constrói um argumento e é a partir daí que podemos escolher com qual
das ideias nos identificamos mais. É a partir das diferentes opiniões com que nos
confrontamos, por exemplo, diversos partidos com diversas ideias e pontos de vista, que
podemos escolher apoiar aquele com que mais concordamos, através do voto.
Outra das formas de liberdade é exatamente o voto, ou seja, a liberdade de
escolhermos as pessoas que achamos mais adequadas para representar o nosso país. A
liberdade de votar é algo por que gerações passadas estiveram dispostas a dar a vida e,
infelizmente, isso não é muito valorizado hoje em dia. Se perdermos a liberdade de votar,
estamos muito bem encaminhados para perder muitas outras liberdades, pois pode-se
instaurar uma ditadura.
Resumindo, a liberdade, apesar de se lhe poder dar pouca importância, é um dos bens
mais valiosos que podemos ter e deve ser preservada a todo o custo.

João Ribeiro, 11ºF
2016-2017
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A liberdade é fundamental na sociedade atual
Todos temos o direito de sermos livres, porém nem todos temos o privilégio de viver
em liberdade.
A liberdade é essencial ao ser humano. Quando este se vê impossibilitado de ser livre,
será também impossível ser feliz. O Homem tem o direito de expressar os seus pensamentos e
opiniões, mas sempre obedecendo a regras, pois este, muitas vezes, não conhece os seus
limites. É esta a definição hoje em dia associada à palavra Liberdade, pelo que esta se torna
indispensável, atualmente. Por algum motivo, um indivíduo que cometeu um determinado
crime terá o seu destino traçado sem liberdade. Por mais grave que seja este crime, o castigo
será sempre viver prisioneiro. Portanto, considero a falta de liberdade o mais temido castigo.
No entanto, sermos livres não depende só de nós. Inacreditavelmente, em pleno
século XXI, certas sociedades não são livres. É o caso da Coreia do Norte, onde um ditador
sentencia a liberdade do seu povo, que vive uma realidade brutal em busca da liberdade.
Concluindo, a liberdade é fundamental na sociedade atual. Por vezes, é preciso
perdê-la para a valorizar. No entanto, uma coisa é certa: no dia em que perderes a tua
liberdade, ou cais na infelicidade, ou começas uma guerra – a guerra pela liberdade.

Nuno Oliveira, 11ºF
2016-2017
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Acorda, Portugal!

As novas gerações de hoje em dia nunca saberão o que é ter o mundo nas mãos, nunca
saberão o que é sentir o orgulho de uma nação, nunca saberão, principalmente, o que é ser
Português. E porquê?
Atualmente, Portugal está a passar por um dos maiores períodos de estagnação. Claro
que o governo insiste em dizer que estamos em crescimento, mas o que é certo é que apenas
se constata a passagem de um país um pouco pobre para um muito pouco rico. Este facto
deve-se à pouca iniciativa, já ninguém arrisca, já ninguém tem aquela sementinha de
insatisfação que o faz ter "febre de Além". Somos um Portugal acomodado!
A verdade é que nos encontramos num sistema tão bem alicerçado e tão bem
hierarquizado que, agora, nos vemos aflitos para sair dele. Falo-vos do capitalismo, esse
sistema que veio defender a possibilidade de todos enriquecerem, mas esqueceram-se de
referir que haveria sempre um explorado e um explorador, um "pau mandado" e um pastor.
Neste caso, os explorados somos nós – que ironia! Nós... Nós que fomos os maiores
exploradores do mundo e que, hoje, vivemos à custa do dinheiro europeu. Por isso, por mais
que tentemos, dificilmente, nos veremos livres dele. As voltas que o mundo dá...
Resumindo, falta-nos ambição, falta-nos crer, falta-nos querer ir mais além. Desculpo o
facto de ser difícil, perante a conjuntura em que nos encontramos, mas também em 1974 o
cenário era negro e nós fomos à luta; no século XV, ninguém via saída e nós saímos para alémmar. Desculpemo-nos menos, sonhemos mais.
ACORDA, PORTUGAL!

Miguel Epifânio, 12ºE
2016-2017
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A identidade de um povo

A Cultura está na base da identidade de qualquer povo. Esta não é estanque, está em
permanente evolução e isso pode afetar a forma como outras civilizações avaliam a nossa.
A Sociologia, ciência responsável pelo estudo dos movimentos culturais e
populacionais, ensina que não há cultura certa ou errada, no entanto, as pessoas e os povos
continuam a fazer juízos de valor sobre outras culturas, sem tentar perceber as razões que
levam a tais padrões. O senso comum e a representação social facilitam a vida diária:
ajudam-nos a filtrar informação e a tomar decisões. Mas a problemática incide sobre a
existência de estereótipos, uma forma de representação social que afeta grupos por inteiro. O
mais recente exemplo passa por certas pessoas e grupos acharem que todos os muçulmanos
são terroristas, o que é verdade, pelo menos para um certo senhor “laranja” que se senta
numa sala oval.
Todavia, não se pode considerar que a culpa é sempre dos outros. Cada civilização tem
de ser capaz de entender quando, como e porquê a sua cultura tem de mudar. O Homem é
produto e produtor de cultura. Os povos e as suas respetivas culturas devem evoluir,
adaptando-se aos tempos e às necessidades inter e intracivilizacionais. O sociólogo Paquete
de Oliveira diz que os povos do Sul da Europa estão distantes dos objetivos e ideais
estabelecidos e que perderam o fulgor de outrora. Outros povos já passaram por isso e
ultrapassaram-no: o rejuvenescimento dos EUA nos vários momentos pós-guerra e a explosão
tecnológica do Japão e da Coreia, nos anos 60, são disso evidências. Cada povo tem de se
reinventar a certo ponto.
Concluindo, o mundo é feito de infinitas culturas diferentes, as quais precisam de ser
compreendidas e não julgadas cegamente. A cultura depende das pessoas e da sua capacidade
para perceber que precisam de mudar.

Manuel Gaspar, 12ºE
2016-2017
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A Europa

Atualmente, a maioria dos países da Europa não se limita a ter cidadãos nacionais. Há
uma importante identidade cultural que nos une.
A União Europeia é uma comunidade entre países europeus, com objetivos que visam
a integração e a cooperação. Para além da vertente económica, a sua criação permitiu
consagrar a paz entre os países após a Segunda Guerra Mundial, evitando futuros conflitos.
Obrigados a colaborar e a entreajudarem-se, os Estados-membros começaram a angariar
novos integrantes e a atingir metas noutras áreas. A evolução da Europa resulta em grande
parte da sua união. A individualidade dos países foi esbatida, pois as diferenças que os
separavam desapareceram perante a criação do estatuto de cidadão europeu.
Recuando ao passado, podemos encontrar a Europa como palco de glórias e
catástrofes. Foi o ponto de partida para os Descobrimentos e a exploração do mundo, mas
também desencadeou guerras que alcançaram níveis mundiais. Qualquer cidadão europeu
tem presentes estas memórias, o que “nos ligou através dos séculos, e continua a ligar-nos até
hoje”.
Em suma, “o que quer que seja que nos divide, a Europa é a nossa casa comum”, disse
Benjamim Constant. Temos uma história comum e unimo-nos para enfrentar o futuro. A
Europa é a prova do poder da cooperação humana.

Inês Serrão, 11ºF
2016-2017
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Joana Almeida, 11ºL
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Todos iguais, todos seres humanos

A Europa atual engloba inúmeros países que o destino uniu e representou na mesma
porção continental.
Por um lado, o continente europeu abrange vários Estados, logo, terá lógica permitir
que cada um estabeleça as suas próprias leis? Confesso que este é, para mim, o principal
motivo da criação de uma identidade cultural europeia. É imperioso reduzir as monstruosas
desigualdades que se verificam no planeta. Portanto, uma identidade destas revela uma
importância fundamental, pois, se temos algo que nos diferencia, também temos algo que nos
une, que designamos Europa e que torna seres iguais todos os indivíduos europeus.
Por outro lado, não somos diferentes daqueles que não pertencem à Europa. Tal como
não somos só cidadãos portugueses, também não somos só cidadãos europeus: somos
cidadãos do Mundo. E, como Richard Zimler disse, o conceito de seres do planeta deve ser
introduzido na sociedade. Então, acredito que a importância de uma identidade europeia seja
outra: começando pela Europa, é possível alcançar uma comunidade mundial?
Concluindo, apenas ignorantes dizem que somos diferentes. Verificamos semelhanças
a nível nacional, europeu e mundial, porque somos todos iguais, todos seres humanos.

Nuno Oliveira, 11ºF
2016-2017
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O amor obriga-nos

O amor obriga-nos a fazer
As maiores loucuras,
Sem recear ou temer
Ter um ato de bravura.

Por amor confiei
A minha vida em ti,
Nunca pensando
Que me deixasses cair.

Por ti, me deixei
Levar na mais bela das perdições,
Sem me perguntar
Se algum dia iria acabar.

E a tudo isto o amor me obrigou,
Ser iludida e traída,
Sem saber
Se algum dia voltarias.

Beatriz Candeias, 10ºJ
2016-2017
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A tudo o Amor obriga

A tudo o Amor obriga1,
Ficar perdido num amor tão ligeiro,
Lidar com a paixão e com a perda
De um amor passageiro.

O Amor é uma perfeita ilusão,
Que nos convencemos ser realidade,
Acabando sempre as nossas esperanças em vão.
O Amor é um jogo para quem tem maturidade.

Com o Amor deixamos para trás
Quem mais nos levou para a frente,
Usando o Amor como desculpa.

De Amor não quero nada senão paz,
Que sozinho estou bem contente,
Sem ninguém para me pôr a culpa.

1: A partir do verso “Porque a tudo o Amor obriga”, in Rimas, de Camões.

Bruno Filipe, 10°J
2016-2017
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Porque a tudo o Amor obriga

Porque a tudo o Amor obriga,1
Tudo o que faço é para ti,
E digo-te a toda a hora:
O céu é um lugar na terra contigo,
É melhor do que eu imaginava,
O mundo foi feito para dois.

E se tu chamares por mim,
Sabes que eu irei,
E se tu clamares por mim,
Prontamente atenderei,
Porque a tudo o Amor obriga.

1: A partir do verso “Porque a tudo o Amor obriga”, in Rimas, de Camões.

Eyshila Neves, 10°J
2016-2017
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Daniela Silva, 11ºL
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A tudo o Amor obriga

A tudo o Amor obriga1,
Porque é ele que a tem cativa.
E se esse mesmo amor a
Tiver cativa, que piada terá a vida?

Porque Amor por obrigação
Em nada pertence ao coração.
E assim anda o coração,
Desorientado pela razão,
Que não permite ao coração,
Amar sem uma explicação.

Explicação essa,
Que anda perdida e confusa,
Porque em tudo a mente abusa,
Deixando de sentir borboletas
E passando a sentir traças,
Caindo, assim,
Em suas desgraças.

1: A partir do verso “Porque a tudo o Amor obriga”, in Rimas, de Camões.

Filipa Bernardo, 10ºJ
2016-2017
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Amor é fogo que arde sem se ver

“Amor é fogo que arde sem ver”.1
Se não for recíproco está destinado a doer
Aos olhos de quem sente,
É como se mais ninguém estivesse presente.

Amor é um sentimento que se vive por vontade.
É prometer para todo o sempre lealdade,
Como se fosse uma batalha todos os dias.
É, nesses mesmos dias, chegar ao fim
Como se se tivesse ganho uma guerra.

É nunca querermos perder alguém,
Lutarmos todos os dias como se não houvesse mais além.

1: Verso das Rimas, de Camões.

Sílvia Barros, 10ºJ
2016-2017
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Ando com todas

Ando com todas, mas na verdade
És a única que me tem.
Os teus olhos azuis, com um brilho tão único…
Sou cativa do teu olhar.
Sorriso branco, que ofusca a visão até de um cego,
Tão radiante quanto o sol.
A verdade é que estou completamente presa a ti
Como um peixe está do anzol.
Eu vou lutar por ti, pois não há amor maior que o meu.
Deixa-me libertar-te desse cativeiro de inseguranças,
Deixa-me ser a tua heroína.
Quero-te, pois estou cativa no teu ser.
Quero fugir e ao mesmo tempo ficar.
Quanto mais luto mais presa fico,
Porque tu és "aquela cativa, que me tem cativo".1
Não posso resistir mais.
Vou entregar-te o meu bem mais precioso.
Não o deixes cair ou parar de bater,
Porque ele só bate por ti.
Então aceita ser minha e eu tua.
Será que isto tudo
É culpa minha ou tua?
Porque na verdade vi-me presa em ti
Sem mesmo perceber.

1: Verso das Rimas, de Camões.

Dora Santos, 10ºJ
2016-2017
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Rodrigo Santa-Rita, 11ºL
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Entre as brumas da memória… 25 anos de Pedaços de Noz

A Antologia Pedaços de Noz publica-se anualmente desde 1993 e integra uma seleção
dos melhores textos escritos pelos nossos alunos, durante o ano letivo.

É um projeto

desenvolvido pelos professores de Português, ao qual aderiram, desde 1998-99, docentes de
Artes Visuais.
A ideia surgiu, pela primeira vez, no âmbito de um projeto – «A Escrita como Processo
de Aprendizagem» – desenvolvido por um núcleo de estágio de Estudos Portugueses da
Universidade Nova de Lisboa. Com o objetivo de desenvolver o gosto pela escrita e fomentar a
partilha e o aperfeiçoamento de texto, os docentes pensaram em divulgar a toda a
comunidade educativa os textos escritos e reescritos pelos alunos em sala de aula, tendo
assim ocorrido a ideia de publicar um livro.
O título Pedaços de Noz sugere o facto de os textos serem pequenas peças do puzzle
que cada um de nós constitui e que, através da escrita, dá a conhecer aos outros.
A adesão dos docentes de Português à ideia apresentada pelo núcleo de estágio foi tão
positiva que, desde 1993, a Antologia tem sido publicada anualmente, nos últimos anos graças
à persistência de um grupo de docentes de Português e de Artes Visuais e da equipa
constituída pelas professoras Ana Paula Assunção, Célia Loureiro e Consolação Francisco.
A capa que o livro apresentou durante seis anos (de 1993 a 1998) foi um desenho
original da autoria da nossa ex-colega Conceição Ramos, professora de Artes Visuais e pintora
de méritos reconhecidos. Desde 1999, as capas têm sido da autoria dos professores Manuel
Pereira, Gustavo Brito, Rui Sousa, Carlos Henriques (durante sete anos) e, este ano, Judite Soares.
Durante cinco anos, os volumes foram impressos na Editorial do Ministério da
Educação e a Escola, com grandes dificuldades, custeou a publicação e arcou com todas as
despesas, incluindo as de divulgação do livro em recitais, que contaram com a colaboração de
alunos da disciplina de Oficina de Expressão Dramática e do grupo de teatro “Chama Viva”.
Sendo a publicação do livro uma despesa insustentável para a escola, em 1999, os
alunos da turma A do oitavo ano, por sugestão da professora de Língua Portuguesa,
Consolação Francisco, redigiram cartas que enviaram a diversas entidades, apresentando o
Projeto e solicitando patrocínios.
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A Areal Editores, considerando o interesse do Projeto, ofereceu-se para editar a
Antologia nesse ano, o que constituiu o salto de qualidade que há muito desejávamos. Um
grupo de alunos e professores da Escola, a convite da Editora, apresentou o Projeto no 4º
Encontro de Professores de Português, organizado pela Areal Editores, durante o qual esta
lançou um Concurso de Antologias Ilustradas.
Graças à colaboração dos professores Rui Sousa e Conceição Ramos de Artes Visuais,
no ano letivo de 1999-2000, alunos da Escola ilustraram alguns dos textos da Antologia
Pedaços de Noz que, tendo concorrido ao Concurso promovido pela Areal, obteve o primeiro
prémio.
Representados por um grupo de alunos e professores, nesse ano, a Escola e todos os
que têm contribuído para o sucesso deste Projeto foram novamente homenageados no 5º
Encontro de Professores de Português, organizado no Porto pela Areal Editores.
A publicação gratuita de Pedaços de Noz tem propiciado, ao longo do tempo e salvo
raríssimas exceções, a oferta de um exemplar do livro aos alunos, autores de textos e ou
ilustrações, durante a cerimónia de homenagem pública, que ocorre após o Recital realizado
anualmente, para divulgação da Antologia à comunidade educativa.
A Associação de Pais e Encarregados e Educação da Escola Secundária Stuart
Carvalhais, que tem apoiado, ao longo do tempo, a publicação de Pedaços de Noz, abraçou o
Projeto nos dois últimos anos (2016-17 e 2017-18), custeando a oferta de um exemplar do
livro aos alunos que nele participam.
Não querendo desmerecer da qualidade atingida ao longo de 25 anos, esperamos
continuar a publicar uma Antologia Ilustrada que honre o trabalho desenvolvido pelos nossos
artistas e aprendizes da escrita.

A Equipa de Pedaços de Noz
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Agradecimentos

Aos alunos que, nos últimos 25 anos, nos ofereceram
palavras, desenhos, pensamentos, sonhos, aventuras…
tantos e tantos pedaços de si em nós.

À equipa de professores de Pedaços de Noz que, nos últimos 25 anos,
leu, selecionou e corrigiu milhares de textos
organizou e formatou o livro, integrando textos e ilustrações
fez a revisão linguística
dinamizou os Recitais
abraçou o Projeto, não o deixando morrer.

Aos professores de Português que, ao longo de 25 anos,
têm incentivado os alunos a escrever e a aperfeiçoar a escrita
têm lido, corrigido e gravado os seus textos
têm participado na organização dos Recitais
têm abraçado o Projeto, não o deixando morrer.

Aos professores de Artes Visuais que, ao longo de 25 anos,
demonstraram a sua criatividade na conceção das capas e dos separadores do livro
estimularam os nossos jovens artistas a participar no Projeto
participaram na organização dos Recitais
abraçaram o Projeto, não o deixando morrer.

Aos Conselhos Diretivos e Executivos e às Direções da Escola Secundária Stuart Carvalhais e do
Agrupamento de Escolas de Massamá que, ao longo de 25 anos,
custearam a publicação do livro, total ou parcialmente,
propiciaram recursos e condições de trabalho a professores e a alunos
abraçaram o Projeto, não o deixando morrer.
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À Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Stuart Carvalhais que,
durante inúmeros anos, apoiou a publicação da Antologia
nos últimos dois anos, tornou possível a oferta do livro aos alunos participantes
sempre valorizou o Projeto e o abraçou, não o deixando morrer.

Ao grupo de teatro “Chama Viva” e aos seus Coordenadores que,
durante tantos anos, animaram os nossos Recitais.

A tantos outros, não mencionados, mas nunca olvidados.

A Equipa de Pedaços de Noz
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As ilustrações desta Antologia foram executadas nas técnicas de grafite, caneta esferográfica,
tinta da china e aguada sobre papel, no formato A3.
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