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Editorial
Treze anos, treze edições de Acrobacias Com Palavras!
Treze anos de desafios a fim de dar continuidade a este projeto que aposta 
na formação integral dos alunos.
Acrobacias Com Palavras dá voz e perpetua as palavras criativas que os alu-
nos concebem em língua portuguesa, reunindo, anualmente, os melhores 
textos produzidos no âmbito das atividades letivas. 
 Acrobacias Com Palavras segue o caminho da busca de uma formação sóli-
da em Português e desenvolve o gosto pela escrita, no contexto do exercício 
consciente de uma cidadania responsável e livre, numa conjuntura nacional e 
internacional.
Acrobacias Com Palavras, além de promover a leitura e a escrita de qualida-
de, reforça o alargamento do vocabulário e da compreensão de enunciados 
mais complexos. 
Acrobacias Com Palavras junta às suas palavras outras artes, que, com outras 
acrobacias, as enriquecem, numa associação natural e equilibrada, completan-
do-as com formas, movimento e cor. Igualmente a dedicação dos professores 
de Português, Artes e Educação Física se conjugaram neste projeto. 
Em Acrobacias Com Palavras, quer a Escola salientar ainda, reconhecida-
mente, o sempre disponível e inestimável patrocínio exclusivo do Casino 
Figueira para esta iniciativa.
Assim, é com renovado orgulho e satisfação que anunciamos o lançamen-
to da 13ª publicação de Acrobacias com Palavras relativa ao ano letivo 
2014/2015. 



Ana Romeiro 12ºD  | texto        

Gabriel Santos 12ºG | ilustração
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A marselhesa

Existem melodias que guardam em si coisas e momentos únicos para uma, 
duas, ou, quem sabe, grupos de pessoas. A música, a verdadeira música, que 
é algo mais difícil de se encontrar do que o que se pensa, é um antigo código 
de símbolos que dormem sempre nas redondezas de cinco linhas pretas sobre 
um fundo branco ou já amarelado.
Contudo, para além de guardar histórias de amantes e amigos, que é aquilo 
que somos levados a pensar antes de tudo mais, a música encerra também em 
si algo que liga multidões de pessoas.
Eu escrevo: “Allons”, que é o início daquilo à qual pretendo chamar à aten-
ção… o leitor mais desatento não percebe o meu objetivo. Consequente-
mente, eu acrescento: “Allons enfants…”, e, se tudo correr bem, uma luz 
acende-se. “La Marseillaise” é a música entoada pelas multidões ocidentais, é 
um grito contra a injustiça, é a esperança eterna num mundo mais iluminado 
para todos. Dentro dela cabem todas as outras, pois a Marselhesa viu casais 
serem separados pelo vulto negro da morte, assim como grupos de amigos 
tombarem lado a lado por um ideal e, inclusivamente, crianças cuja infância 
foi roubada pelo desaparecimento precoce dos pais.
Quando em 1942, milhões de audiências ouviram o hino francês, cantado 
por pessoas de todas as nacionalidades, religiões, formas e feitios, sobrepor-
-se ao Alemão, num café Americano em Casablanca, todas souberam quem 
iria ganhar a guerra, porque a Marselhesa seria mais forte que a opressão. 
Porque é o hino de todos os países.
“La Marseillaise” promete há mais de dois séculos “liberté, égalité, fraterni-
té” para todos nós. 
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Catarina Pena 9ºC | texto

Ana Bravo 10ºH | ilustração
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A minha vida

Eu penso não ter a idade que tenho. Olho-me ao espelho sempre da mesma 
maneira como sempre me olhei. Hoje tenho oitenta anos mas o prazer de 
viver nunca foi questionado. Tive dois filhos, rapazes como sempre desejei 
e agora tenho três netos, duas meninas e um menino. Sempre que olho para 
eles a minha saudade de voltar à adolescência aumenta porque, parecendo 
que não, foi o tempo em que fui mais feliz.
Graças a Deus consegui concretizar a maior parte dos meus sonhos, fui 
educadora de infância com o maior gosto. Lembro-me bem da sensação que 
foi entrar pela primeira vez numa sala, era a sala verde, recordo-me perfeita-
mente, e estava tão nervosa! Mas, depois de ver tantos meninos pequeninos, 
o nervosismo passou e sinto que lhes dei o maior amor que alguém pode dar. 
Alguns, ainda os vejo, já adultos e com filhos até, quando dou o meu passeio 
matinal pela praia. Também andei na dança até tarde, e só não continuei por-
que não conseguia conciliar os estudos na altura, porque a dança sempre foi 
a minha grande paixão.
Cheguei a ir a dois concertos da Lana Del Rey, aquela que foi sempre para 
mim um ídolo e uma pessoa que devia viver para sempre. Nunca ninguém 
conseguirá imaginar o quanto vibrei com cada um dos concertos. Às vezes, 
quando estou mais pensativa, recordo cada música dela e oiço-a como se 
fosse pela primeira vez. 
Mas a minha vida não foi como imaginei, conseguiu ser ainda melhor. Sorri, 
ri, chorei de rir e chorei de tristeza mas fui feliz, aliás, não podia ter sido 
mais feliz.
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Pedro Seco 12ºD | texto 

Maria Canas 12ºG | ilustração
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Ode viva

À primeira claridade da alvorada,
Já está a pé o reboliço natural.
Tudo de move!
Tudo se move, numa correria matinal.
Num entra e saí de refúgios, num voa e corre.
Voa e corre repentinamente como uma faísca.

Ó Raposa, que na tua toca entras,
Onde jazem, ossos do belo jantar.
Ó Porco-espinho, ladrão de pessegueiros, recolheste ao ninho.
Ó Coruja, cansada da noite, que regressas à torre.
Que regressas à torre para o sono do dia.
Para que o sono do dia te dê força para a noite.

Ah, Brisa despertadora, acorda os que dormem!
Acorda os que dormem, Pisco, Melro.
Ó Melro, cujo trabalho é duro com crias para sustentar.
Ó Pardalada infernal, que chios maravilhosos.
Que chios maravilhosos me enchem os ouvidos.
Ó Alvorada, ó Vento, transportador de cheiros, frescura, paz.
Ó Luz, que pões brilho ao prado.
Ó Ribeiro, que dás vida aos peixes, e tiras a fome à Lontra.
Animais que andam por estes montes e por estes vales,
Chiando, Piando, Cantando, Caçando,
Numa inaudita azáfama!

Meus arrozais verdejantes,
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Palcos dos Anfíbios ruidosos e dos doces Rouxinóis.
Nas valas profundas corre água que alimenta o arroz.
Ó Arroz, brilhante sustento dos seres.
Sustento direto para os Patos e indireto para as Cegonhas.
Ó  incansáveis Cegonhas, constroem ninhos pelo campo fora.

Ah, Sol poderoso da vida!
Que no alto estás, deixas-me ver tudo!
Olha, Pintassilgos debicando dos cardos sementes douradas.
Olha, Gafanhotos aos saltos pela erva.
Olha, Alvéolas, olha, Carriças à caça de invertebrados.
Olha, Coelhos no covil e Lebres astutas.
Ó Toupeira, no fundo da toca nem dás pelo dia a passar.

À despedida do dia, o Gaio grasna a verdade.
No alto do sobreiro, no pinheiro, no castanheiro,
No sabugueiro, no estrepeiro! eiro! eiro! eiro!
Ó vinhas paralelas, que dão o doce ao Rosé,
Dão o doce ao Rosé, que no solar dá vida,
Dá vida aos serões, aos almoços, às gentes.
Ó Grilos maravilhosos, que à tardinha cantam o gri, gri,
Cantam o gri, gri, por aqui e por ali, pelo caminho fora.

Ah, Noite! Estás quase a chegar!
Eia Raposa! Eia Coruja! Toca a sair!
Sai o Morcego da gruta!
Entra a Escuridão no céu!
Eia Orvalho a cair na cama verde!
Eia Ralo, Gr-r-r-r-r-r !
Ho-o-o-o-o ! Uiva o vento noturno!

Ah poder ser toda vida em todo o lado!
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André Amaro 7ºC | texto 

Daniela Pereira 12ºG | ilustração
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A vida é feita de nadas

Lembro-me perfeitamente, dia 20 de janeiro de 2012, quando 
no pátio da escola houve uma troca de sorrisos alegres e signifi-
cantes, algo de bom acontecera naquele momento!
Aquele sorriso tinha significado muito para mim, pensava nele 
minutos, horas, semanas, não pensava em mais nada. Guardei 
aquele sorriso no meu coração, como se guardasse a chave de 
um tesouro. Sempre que nos encontrávamos, ela largava aquele 
sorriso, branco como o leite, imenso como o mar e alegre como 
os girassóis.
São estes “nadas” que a gente guarda! Apesar de serem insignifi-
cantes são situações que marcam. 
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Lucas Lemos 7ºD | texto 

Maria Callapez 12ºG | ilustração
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A vida é feita de nadas

Num dia de verão escaldante, fui à praia com a minha família, 
quando a minha mãe chegou perto de mim e me ofereceu uma 
pedra cinzenta, muito lisinha.
Uma pedra não é um objecto de muito valor, mas adorei o facto 
de a minha mãe me oferecer esta pedra com tanto amor e cari-
nho. Fiquei tocado do fundo do coração e agradeci como pude.
Ainda hoje guardo essa pedra numa caixa escondida no meu 
quarto, para me lembrar daquele gesto da minha mãe com o 
qual vivi um bom momento em família.
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Maria Pedro 7ºD | texto 

Sara Santos 12ºG | ilustração
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A vida é feita de nadas

Numa tarde de outono, tímidos raios atravessavam a janela do 
meu quarto, iluminando o meu pequeno diário.
Sempre estivera ali, algures esquecido no meio de um tudo, mas 
naquele momento parecia que ganhara vida. Aquela imensidão 
de folhas inspirou o meu olhar, despertando a minha curio-
sidade. No mesmo instante, folheei as suas páginas e recordei 
pequenos episódios que constituíram a minha infância e tudo 
aquilo que sou hoje. De momento, os meus olhos, pequenos e 
gelados, descongelaram, formando um rio, abundante em água, 
em recordações.
Assim, recordo um pequeno grande nada, que me encheu de 
uma pequena alegria. Continuará a fazer-se sentir na minha 
mente e na minha alma, até ao escuro do outro mundo, preen-
cher e levar o meu corpo para o além, acabando por fechar os 
meus olhos.
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Rúben Cardoso 7ºD | texto 

Joana Ferreira 12ºG | ilustração
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A vida é feita de nadas

Era uma tarde de primavera, estava um dia perfeito, o sol brilha-
va alegremente, os pássaros cantavam sorridentes e as pequenas 
flores, que tinham acabado de rebentar, dançavam divertidas ao 
sabor do vento.
Quando cheguei ao largo, perto do campo de futebol, fez-se 
luz, uma luz tão, tão forte que cegou os meus olhos, era o sorri-
so mais brilhante que já tinha visto.
Sem palavras trocadas, um sorriso prolongava-se com um olhar 
que fixamente os dois partilhávamos naturalmente. Sem expli-
cação para o acontecimento, aproximámo-nos como se fossem 
forças inexplicáveis que nos atraíam como íman.
Partilhámos um “olá” nervoso e agitado, como se fosse o mo-
mento mais importante das nossas vidas. Conversámos durante 
algum tempo e ela disse-me que se chamava Joana.
Infelizmente, ela teve de se ir embora, mas, na minha cabeça, 
deixou o seu sorriso doce e brilhante.
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Mariana Pequeno 7ºD | texto 

Catarina Gonçalves 12ºG | ilustração
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Amor

Tem ciúme e carinho em si.
Não é pessoa,
Mas fala mais alto que todos aqui.
Escolhe quem quer 
e invade-me a mim.

Transforma as imperfeições
mais que perfeitas,
de modo que sejam feitas
pessoas que se amem, 
e não reclamem.

Imagina-se a voar,
e não dá pelo tempo a passar.
Cada dia o meu coração
está mais feliz,
e apressa-se a palpitar
assim que te vê chegar!

Há de vir o dia 
em que te hei de contar
o que neste poema 
me atrevi a confessar.

25



Tiago Gomes 7ºC | texto 

Diogo Cláudio 12ºG | ilustração
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A alma

Tenho as mesmas características
Que a pessoa apresenta,
Seja ela boa ou má,
Egoísta ou ternurenta.

Uns dizem que estou aqui,
Outros dizem que não.
Só sei que te criei
Juntamente com o coração.
Quem sou eu?
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João Domingues 7ºC  | texto

Mariana Arriegas 10ºH | ilustração
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Peixe do mar

Sou animal da água,
De escamas reluzentes e douradas,
Tenho guelras e barbatanas,
Venho de águas salgadas.

A minha vida é
Andar para aqui e acolá
À procura de outros como eu
Para me alimentar!
Sou peixe do mar.
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Lucas Lemos 7ºD | texto

Henrique Mota 12ºG | ilustração
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O pesadelo

É um monstro medonho
Que te assusta com o seu olhar,
Escondido no teu sonho
Representa o teu gritar.

Será que te vai assustar
O monstro medonho,
Que te impede de sonhar?
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Carlota Conceição 7ºD | texto 

Maria Calouro 12ºG | ilustração
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O meu quarto

Vou lançar-te uma adivinha,
Prometo que não custa nadinha.
Vais ver que vais gostar,
pois é muito fácil de adivinhar! 
 
Sou o lugar da segurança, 
a criação da imaginação,
o mundo na tua mão,
o sítio onde há esperança ...
 
Estamos juntos desde o início, 
a nossa ligação 
é como uma teia de aranha 
que nem o vento nem o tempo 
levarão.
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Ana Monteiro 7ºD | texto 

Matilde Rato 10ºH | ilustração
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A água
E corro em rios
Desaguo no mar 
Deixo-me moldar pelo ar 

Para os químicos sou um solvente
Não tenho sabor, 
Cheiro ou 
Cor 

Posso ser salgada
Ou adocicada,
Potável 
Ou pouco fiável

Quem sou eu? 
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Ana Julião, 8ºB | texto

Bárbara Costa 10ºH | ilustração
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O sonho ajuda-nos a ser felizes
Não é necessário dormir para termos aqueles sonhos em que podemos ser 
tudo o que queremos e imaginarmos todos aqueles lugares mágicos ou aque-
les buracos de escuridão de onde acordamos de um salto e que nos fazem 
custar a adormecer novamente. Sonhar não é só isso, é também acreditar que 
somos capazes de fazer tudo o que mais queremos e que tudo é possível, 
basta acreditar.
A sonhar, pode-se chegar a sítios que na “vida real” não poderíamos chegar 
e que, se calhar, se isso fosse possível, gostávamos de acordar nesses mesmos 
lugares e esquecermos por um tempo o outro mundo. Nesse lugar, como é 
um espaço da nossa cabeça, parte-se do princípio de que é um sítio mágico, 
cheio de fantasia e onde tudo se torna realidade e onde não há preocupações.
Por outro lado, quando algo nos aflige ou nos preocupa temos os tais pesa-
delos que, às vezes, não nos deixam assim tão felizes. Ficamos com medo de 
voltar a adormecer, preocupados, se aquilo voltará e ficamos tempos e tem-
pos sem fim a olhar para o teto do quarto. 
Concluindo, o sonhar faz-nos felizes, acreditar mais além, acreditar no ina-
creditável, transpor barreiras que nunca pensaríamos transpor. E os pesadelos 
são apenas uma mistura dos nossos medos e preocupações, que vamos acabar 
por superar. Todos temos de aprender a interpretar os nossos sonhos porque 
todos têm um significado. Sonhar faz as pessoas felizes!
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Inês Pereira 12ºG | texto

Beatriz Fonseca 10ºH | ilustração
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Carta (de Matilde a Gomes Freire de Andrade)

18 de outubro de 1817

Meu amor,

Ao fim de tantos anos a teu lado, da vida feliz que levámos, esta cruel injus-
tiça separou-nos. Nem um dia passou e a tua ausência manifesta-se numa 
terrível saudade que dificilmente suportarei.
Foste o meu companheiro de todas as horas, salvaste-me daquela vida ta-
canha que levava, quebraste as paredes que me sufocavam e fizeste-me ver a 
grandeza de Deus e do mundo. 
Lembras-te dos nossos tempos em Paris, meu amor? Ah! Como éramos fe-
lizes! Tínhamos tão pouco, mas sentia que tinha o mundo, contigo a meu 
lado. Lembras-te da saia verde que me ofereceste? Uso-a hoje como símbolo 
do nosso amor e de esperança. Esperança, porque hoje não foi o fim, mas o 
princípio de algo, de uma revolução que não tardará, de um país livre. Não 
ouviremos mais os tambores da opressão! A tua morte não foi em vão, meu 
amor, a tua morte não foi em vão!
Fiz tudo o que pude para te salvar, humilhei-me mas não deixei que o teu 
nobre caráter fosse manchado. Os reis do Rossio desprezaram-nos, sem 
terem a menor compaixão pelo terrível ato que estava a ser cometido. D. 
Miguel nem uma audiência me concedeu. E o povo, esse mesmo povo que te 
aclamava e adorava, esse mesmo povo virou-me as costas. A única esmola que 
recebi foram cinco réis, cinco réis pela tua vida, meu amor.
Foste o amor da minha vida e sempre o serás, um homem bom, generoso, 
que me devolveu a alegria de viver. Serei para sempre tua e tenho a esperança 
de que nos voltaremos a encontrar num Portugal mais livre.

Até breve meu amor,

Matilde
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José Malaquias 11ºA | texto

Inês Santos 10ºH | ilustração
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Destino

Muitos são aqueles que, desde há muito tempo, se dedicam a tentar decifrar 
o futuro; o Homem nunca gostou de não conhecer, de não saber, de não 
poder controlar o que o espera, mas há sempre aqueles que afirmam incon-
testavelmente que nada lhes acontece sem que o tenham previsto.
Eu, pessoalmente, enquanto homem de fé, tento traçar o meu futuro de acor-
do com a minha vontade, mas, em certos dias, parece que há alguma entida-
de ditadora que faz com que as coisas se procedam doutro modo. Um exem-
plo que me parece adequado para explicitar esta teoria é a de uma pessoa 
que toda a vida cuidou de si, jogou pelo segundo, praticou o bem e nunca 
desejou o mal a ninguém e tem o infeliz acaso de sofrer um acidente mortal. 
Quando se pensa nisto, questionamo-nos: Que mal fez o coitado a Deus? 
Penso que o Homem é capaz de muitas coisas mas tem o defeito de querer 
ser mais do que é. Eu não acredito que a nossa vida esteja traçada de ante-
mão até porque (teoricamente) podemos optar por ter uma vida de bem ou 
de mal mas há algumas coisas que, por mais que façamos, nunca terão outro 
destino. No caso de uma mãe que perdeu uma filha por esta ter desapare-
cido, pode acontecer que, por mais que a mãe corra o mundo, vá à polícia, 
mobilize um país inteiro, tenha o apreço do Papa, nunca encontre a sua filha.
Eu sempre tentei ver o mundo como não sendo tudo preto e branco, ten-
tando sempre encontrar os cinzentos que nos rodeiam, por isso, concluo, 
podendo muita gente discordar, que o Homem pode e deve fazer tudo o 
que está ao seu alcance mas que tem que respeitar a natureza, pois nós, ao pé 
desta, não somos nada!
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José Malaquias 11ºA | texto  

Ana Trabulo 10ºH | ilustração
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Felicidade (O que nós todos procuramos…) 

Todos nós, seres humanos, crescemos e fazemos as nossas vidas, procurando 
o que nos faz feliz, o que nos faz sentir bem e esse prazer pode ser alcançado 
de várias formas.
Há pessoas que respiram futebol, a bola a tocar nas redes (ficam doidos!), 
outros encontram a perfeição nas curvas “sensuais” do mar, mas eu penso 
que a maioria das pessoas tem um denominador comum de felicidade: a fa-
mília.
Felicidade para mim é sinónimo de liberdade, penso que são conceitos re-
cíprocos, pois uma pessoa feliz é livre de amar, quem quer que seja, de que 
forma for.
Citando exemplos mais pessoais, o que me faz mais feliz (porque ainda faz) 
foi ter tido o privilégio de conhecer a minha bisavó. Eu com ela aprendi 
muita coisa mesmo e ao longo daquelas maravilhosas tardes à conversa com 
o meu ídolo ela foi-me ensinando, naturalmente, do que se tratava isto da 
felicidade: é partilha, é saber viver, é saber agradecer e estar-se grato, mas 
é também recuarmos um pouco no tempo e revermo-nos, vermos por que 
caminhos optámos e como chegámos onde nos encontramos. Não há nada 
que me faça mais feliz do que lembrar-me dela, não há mesmo…
Cada um terá o seu próprio conceito de felicidade, mas para mim resume-se 
a podermos ter a oportunidade de viver e traçar o nosso próprio percurso 
pois, infelizmente, há muita gente neste país e neste mundo que não pode 
fazer o mesmo.
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Maria Abrantes 7ºA | texto

Idália Pinto 12ºG | ilustração
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Os pequenos nadas da minha vida

No dia em que nasci, uma das primeiras coisas que me deram foi uma bo-
neca. Não uma boneca qualquer, uma boneca dada pela minha avó que foi, 
talvez, o objeto mais importante da minha infância.
Dei-lhe o nome da minha avó. Talvez o nome tenha dado ainda mais impor-
tância àquele objeto fofo e tão pequeno como o meu antebraço. Trocava-lhe 
a roupa, vestia-lhe o pijama, punha-a a “dormir”, leva-a a passear num car-
rinho cor-de-rosa, punha-lhe a chupeta, dava-lhe o biberão... Basicamente, 
tratava-a como uma filha. Talvez tivesse atitudes de uma criança maluca ao 
fazê-lo.
Neste momento, aquela simples boneca já não tem para mim a mesma im-
portância que tinha. Porém, vou guardá-la, até ao resto da minha vida, como 
a minha melhor recordação de infância. Esta boneca é, sem dúvida, o meu 
pequeno nada.
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Patrícia Graça 12ºC  | texto

Ana Carvalho 11ºH | ilustração
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Música?!
 

Música é a linguagem universal e multicultural que atravessa gera-
ções.
Desde a música clássica, totalmente acústica e instrumental, pas-
sando pelo jazz, Heavy-metal, Hip-Hop, ópera, Pop-Rock, etc. até 
chegar à música eletrónica, praticamente computorizada, sempre 
existiram harmonias para tudo e todos, timbres para todos os gos-
tos e feitios.
Eu diria que a música acaba por ser uma ciência. Como que uma 
matemática requintada e audível que requer tempo, estudo e muita 
paciência para se aprender. Quase que podemos comparar os be-
móis às raízes quadradas, os sustenidos aos quadrados perfeitos...
Acima de tudo convém sublinhar que o estilo de música que eu 
oiço pode não dizer nada aos que me são próximos, mas como em 
tudo na vida, o respeito é o mais importante, e saber respeitar os 
gostos alheios é o princípio da convivência musical.
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Laura Green 11ºB | texto

Luzia Rocha 11ºH | ilustração
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Chega de condescendência!

Nesta sociedade de ociosidade,
Por onde anda a nossa dignidade?
Encara o realismo, abandona o comodismo.

Racional sem inteligência
Quando irás enxergar
Que esta violência
Está e irá estagnar
Em permanência?
Quando não conseguires lidar
Com a tua consciência?

Desta enorme bola de neve,
Não queiras fazer parte.
Fechar os olhos, manteres-te inerte,
Não é nenhuma arte.

Denuncia esta sangria doentia.
Levanta-te. Faz de tudo
Para que não degenere
Num fúnebre luto.
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Violência física, psicológica
Não tem lógica nem nexo.
Mesmo que depois 
Seja reconciliada com sexo.
Imperativo é saíres
Desse estado de inocência,
Chega de condescendência.
Vai à luta, faz-te adulta.
Começa do zero 
Se não queres acabar no cemitério.
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Mafalda Maia 12ºA | texto 

Mafalda Pinto 11ºH | ilustração
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O amor 
O Amor? Mas o que é afinal o amor?
O verbo amar conjuga-se como muitos outros acabados em –ar: eu amo, tu 
amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Parece muito fácil visto 
desta maneira. No entanto, o verbo amar é muito mais que um simples ver-
bo. É um sentimento muito forte. Ao contrário do que muitos pensam não 
é preciso ser um casal para se dizer a outro que o amamos. Podemos amar os 
nossos pais, os nossos irmãos e familiares, os nossos amigos e até os nossos 
inimigos. Como podemos amar nós os nossos inimigos? Podemos, pois amar 
é muito mais que um sentimento. Amar é aceitar o outro com todas as virtu-
des e defeitos que este possa ter. Amar é respeitar o outro, é pôr as necessida-
des do outro acima das nossas vontades e manias. Amar é estar presente para 
o outro quando este precisa da nossa ajuda.
Jesus, um dia, disse aos seus discípulos: “Amai-vos uns aos outros como eu 
vos amei”, ou seja, sejam compreensivos, generosos e bons com os que vos 
rodeiam, não deixem que o ódio e a maldade se apoderem de vós no que 
toca à relação com o próximo.
 Na primeira carta aos Coríntios, S. Paulo afirma que o amor é paciente, é 
bondoso, não é invejoso nem arrogante, não é ambicioso, nem busca os seus 
próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra 
com a injustiça, mas sim, com a verdade, o amor tudo desculpa, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta.
Na minha opinião, penso que sem amor nada somos. Amar e ser amado é 
das coisas mais bonitas que alguém pode ter e sentir.
Penso que se todos seguíssemos os ensinamentos de Cristo e de S. Paulo, o 
mundo seria um lugar melhor. Se todos aprendêssemos a amar o próximo 
como a nós mesmos, não haveria lugar no mundo para guerras e conflitos, 
nem para mortes e suicídios, pois só acaba com a própria vida aquele que 
acha que já não tem amor.
Houve alguém que disse: “Pergunta a vinte pessoas diferentes o que é o amor 
e terás vinte respostas diferentes”. Assim, não sei se fui capaz de esclarecer 
o leitor sobre a minha pergunta inicial. Mas volto a fazê-la para que possa 
continuar a refletir sobre a mesma.
O que é o Amor?
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Joaquim Coelho 9ºA | texto 

Sara Nogueira 10ºH | ilustração
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O bem e o mal

Na minha opinião, o Diabo que nos condena e o Anjo que nos 
salva não estão propriamente dentro de nós. De facto, os senti-
mentos de mal e bem que estes representam são também fabri-
cados pela nossa cabeça e subconsciente porque ninguém gosta 
de ser visto como o “mau”. Antigamente, estes sentimentos de 
bem e mal e as figuras que psicologicamente associamos a estes 
sentimentos, como o Diabo e o Anjo, teriam provavelmente mais 
impacto nos Homens, pois o mundo ainda era um lugar desco-
nhecido. Acho que nenhum ser humano que eu conheça e que 
esteja neste mundo pode saber com certeza absoluta se existe um 
Diabo ou um Anjo, mas com certeza uma pergunta deste género 
que seja feita a alguém, seja essa pessoa quem for, suscita quase 
sempre algumas dúvidas quanto à resposta.

55



Leandro Pata 10ºC | texto

João Nascimento 10ºH | ilustração
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O sentido da palavra
 

A minha palavra favorita é “vida”, porque a vida é a base de tudo o que exis-
te, e, assim como as palavras são bastante importantes para a comunicação, a 
vida é também bastante importante, pois sem vida “nós” não existíamos, os 
animais não existiam e as plantas não existiam.
A palavra “vida” é muito mais importante que todas as outras palavras, pois 
se esta palavra não existisse, todo o resto não faria sentido, porque não se 
compreenderia o fundamental.
A palavra “vida” engloba todas as outras palavras, assim como a vida englo-
ba tudo o que existe. Se alguma vez a palavra “vida” entrar em desuso e for 
esquecida por todos, pelo menos que seja substituída por outra do mesmo 
calibre e que “aguente a pressão” do lugar que vai ocupar na sociedade.
Nós deveríamos salvar todas as palavras que caem no esquecimento e, para 
isso, eu acho que se deveria criar um “Museu das Palavras” para honrar as 
palavras que um dia nos serviram bem, com um lugar de destaque para as 
mais ilustres e, se algum dia este museu for criado, espero que “vida” esteja 
bem no topo de todas as palavras que marcaram a sociedade.
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Ana Gonçalves 12ºD | texto 

Joana Gomes 10ºH | ilustração
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Ode ao quotidiano 

Sentimento que me domina todos os dias
Ó ninfas larguem-me, desprendam-se de mim
Quero ser livre!
Não me macem, por amor de Deus!

Este cansaço, este tédio
Esta apatia, esta tristeza
Ah, poder ser livre
Ser tudo aquilo que sonho
Mas falta-me a coragem!

Ai, que preguiça de me levantar
De enfrentar as maravilhosas confusões da vida
E as multidões quotidianas alegres e tristes pela cidade
Quero ser livre!

Ó hipotálamo, dá-me sede, fome e impulso sexual
Ó amígdala, descontrola-me as emoções
Ó bolbo raquidiano, acelera o meu ritmo cardíaco
Ó sistema nervoso, faz-me levitar e ser aquilo que não consigo

Ah ser tudo o que não sou e ter vontade de voar!
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Brenda Toro 12ºD | texto

Inês Mariano 11ºH | ilustração
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Ode

Ah…grandiosa Arte!
Ei-i-i-i-i-i Ou-u-u-u-u Arte! Tu que me cativas, crias, cultivas, educas, 
ensinas.
Magnífica testemunha da evolução do mundo.
Livro sobre a vida, sobre o pensamento e sobre TUDO!

Oh! Esplêndida onda azul transparente de calma.
Tu, sim, tu, Arte! Tranquilizadora suprema.
Canto calmante dessas estranhas criaturas a que chamamos pássaros.

Eia! Atividade altiva que me dás TUDO…
que me dás o pincel e a caneta e o cinzel e tudo o que possa precisar
para poder criar e mudar o mundo, mudar-me a mim, mudar os outros.

Ah! Pudera eu possuir-te, embeber-me na tua essência…
Arte! Guia-me como um mestre guia o seu discípulo. 
Mostra-te, partilha e permanece…
Permanece eternamente porque sem ti
as estrelas caem,
o sol não se ergue,
a paixão não sobrevive e a emoção dissipa-se por entre brumas.
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Duarte Silva  9ºB | texto  

André Oliveira 12ºG | ilustração
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Anjos

Nem sempre os anjos são entidades sobrenaturais, de asas grandes e 
puras que se sentam a nosso lado e nos protegem de qualquer mal.
Anjos são pessoas que nos salvam o dia com uma palavra, tocam o 
nosso coração com um olhar e sentem cada pensamento nosso com 
um só gesto. Cada um de nós tem anjos próprios, pessoas em quem 
podemos confiar o nosso amor, pois sabemos que, a cada passo em 
falso, essas pessoas estão lá para nos suportar a dor e lançá-la ao mar 
como se nada fosse.
Para mim, a minha família são os três anjos mais importantes da 
minha existência, pois foram eles que me apoiaram num passado de 
memórias longínquas e serão sempre eles que me apoiarão num futuro 
incerto, repleto de esforço e vitória, de felicidade e sofrimento.
Um outro anjo, para mim, é uma rapariga com um sorriso lindo que 
me ilumina o dia com um simples “olá”. Ela é um dos anjos em quem 
mais posso confiar, é um anjo recente, mas é simplesmente dos mais 
importantes.
Cada um dos meus anjos não tem asas nem auréola, mas cada palavra 
deles torna-os mais e mais especiais para mim.
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Alberto Teixeira 12ºD  | texto

Rafael Carregado 11ºH | ilustração
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Os nossos nautas

Ser humano é ter capacidade de viver sensações de uma forma racional e 
singular e uma das melhores sensações para o Homem é a de sentir que os 
seus esforços foram recompensados.
 Ao longo dos tempos a sociedade tem evoluído, os objetivos mudado e as 
metas aumentado, mas a satisfação por vermos o nosso trabalho dar frutos 
mantém-se única e inexplicável.
Já na época dos descobrimentos, como retrata Camões em “Os Lusíadas”, 
o povo português passa por grandes adversidades, retratadas em episódios 
como o do Adamastor em que os nautas se superam a si próprios, passando 
o Cabo das Tormentas, ganhando o direito de se compararem aos deuses, 
apenas por mérito e esforço próprios. A sua recompensa vem, depois, com 
a chegada à Índia e é também retratada na Ilha dos Amores, onde os nautas 
passam a ser vistos como mais do que Homens, recebendo a oportunidade 
de conviver com as deusas.
Atualmente, podemos ouvir várias histórias de sucesso de personalidades 
cujo trabalho e esforço as elevaram aos maiores patamares imagináveis, mas 
tendo em conta este presente atribulado em que vivemos, eu prefiro dar voz 
aos que têm a coragem de deixar tudo para trás em busca de um futuro me-
lhor, aos verdadeiros “nautas” do nosso tempo, estudantes como eu, que aos 
primeiros obstáculos não se deixam ir abaixo e partem à procura de emprego 
e melhores condições de vida.
É verdade que nem todos podem descrever uma história de sucesso, mas 
mesmo menos enriquecidos financeiramente, a sua recompensa faz-se de 
grandes valores e de ideais nobres e humildes.
Os esforços não são igualmente recompensados. Nunca o foram. Mas a 
sensação de termos tido a coragem de fazer algo para melhorar a nossa vida, 
essa é das sensações mais gratificantes que o ser humano pode ter.
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Inês Alves 7ºA | texto 

Steve Pereira 11ºH | ilustração      
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Os pequenos nadas da minha vida

Desde que uso fraldas que gosto de duas coisas que serão provavel-
mente os amores da minha vida. Não posso escolher entre elas, como 
não posso escolher entre dois filhos.
Nuggets e um número que se  transforma num país, são essas as 
coisas que mais adoro no mundo. As pessoas perguntam-me como 
se pode gostar tanto de uma comida, teriam exactamente a mesma 
resposta se perguntassem à Miley Cyrus porque é que anda a trau-
matizar crianças na Internet. Ambas as perguntas não têm resposta. 
Oito anos, um mês, e três dias é esse o número que me vai levar ao 
Egito, já faço esta contagem desde os meus 9-10 anos e, sinceramen-
te, o tempo passa incrivelmente devagar. No momento em que pisar 
a areia do Egito, uma mina ou uma bomba, e morrer logo a seguir, 
morro feliz.
Uma comida e um número incalculável são os pequenos nadas da 
minha vida. 
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Beatriz Santos 7ºD | texto 

Rita Ferreira 11ºH | ilustração
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Natal (in)diferente

“Um Santo e Feliz Natal”
diz fulano para beltrano.
Mas para o reino animal
o Natal é muito desumano.

Uma agitação infernal
vivida pelas pobres renas.
E para seu grande mal
o peru fica sem penas. 

O que podemos nós fazer 
para animar a bicharada?
Talvez renunciar ao comer
e receber absolutamente nada…

69



Raquel Pina 8ºB | texto 

Ana Rodrigues 10ºH | ilustração
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A importância da poesia
 

Eu considero a poesia muito importante, porque nos permite ex-
pressar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Através deste 
meio, podemos transpor para o papel tudo aquilo que sentimos, 
bem como as nossas alegrias e tristezas, tudo aquilo que não conse-
guimos transmitir de outra forma.
O poema não é nada mais do que uma cópia do estado de espírito 
do autor no momento em que está a escrever. São tão diferentes 
como as cores do arco-íris, são tantos como os pensamentos e 
como a imaginação – são interminávies...
Eu acho que a poesia vai muito além de uma simples forma de 
escrever, é também uma forma de linguagem e uma autêntica arte! 
Permite-nos ser quem realmente somos, em vez de uma outra pes-
soa, a pessoa que todos vêem.
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Rodrigo Carvalho 8ºA | texto 

Ana Francisca 11ºH | ilustração
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O amor é

O amor é o desconhecido
O cúmulo da maturidade
É ter um coração perdido
Na terra da felicidade

O amor é conjurar
A tal chama que arde sem se ver
Fica o corpo a apoiar
O coração a derreter

Mas afinal o que será amar?
O que significa o calor?
A alma gémea encontrar
E a definição do amor

Ninguém sabe o que é a chama
E nunca se vai saber
Estará lá de baixo da cama
Até uma alma nova conhecer
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Rodrigo Carvalho 8ºA  | texto

Mafalda Bernardes 11ºH | ilustração
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Ser poeta

Ser poeta é a prova 
A prova de ser alguém
Alguém que não fica aquém 
De uma simples trova

Ser poeta é ser triste
Feliz, adulto e criança 
Ter uma máquina que lança
Palavras que não pediste

Então, no final de tudo,
Ser poeta é viver em liberdade
Ter uma certa honestidade
E viver no seu mundo.
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Alexandra Maia 9ºD | texto 

Lícia Santos 12ºG | ilustração
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Simplicidade

Do nada, formou-se tudo.
De um gota, formaram-se mares,
De uma rocha, a terra em si,
De um gás formaram-se os ares.

Vem uma luz e a vida aparece:
Seres vindos do mar,
Seres vindos da terra…
E a simplicidade permanece.

E depois, simples e sem noção,
Novos seres surgem na Terra.
Não sabem para onde vão,
São seres sem coração,
Seres como Adão e Eva.

A simplicidade padece no Mundo!
A natureza em harmonia está!
Mas aquele ser vagabundo
Começa a ganhar sentido
E estraga a simplicidade 
Num futuro que virá!
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Sofia Gonçalves 8ºB | texto 

Daniela Ferreira 11ºH | ilustração
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Maravilhosas estrelas

Maravilhosas estrelas
Não há nada como elas
Dos astros, filhos
com inúmeros brilhos.

Lá bem no alto
Agarro-as 
se der um salto.

Reluzem para todos
não se mostram a ninguém
Contudo são especiais para alguém.

Alguém que já partiu
num sono dormiu
Alguém ausente,
Presente nestas estrelas maravilhosas. 
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Sofia Gonçalves 8ºB | texto 

Beatriz Fonseca 10ºH | ilustração
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O sonho

O sonho não é
uma realidade,
não importa
a idade, 
para nos aventurar
e para pensar
em sentimentos
ou pensamentos.

O sonho faz-nos viver
Com os nossos erros, aprender,
e desafios vencer,
Faz-nos lutar
Faz-nos acreditar.

Eu penso em ti,
não sei se é do teu jeito,
como fazes tudo direito.
Ou porque me amas a mim.
Eu gosto de ti assim.
Isto não é um sonho impossível,
é uma realidade incrível.

O sonho
é realidade,
basta querermos
de verdade.
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Joana Rebola 10ºB | texto 

Joana Gomes 10ºH | ilustração
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A caminhada

Da vida, apenas sabemos duas coisas: que começa e que termina. O que se 
passa entre estes dois momentos é algo que vamos descobrindo segundo a 
segundo, sendo a nossa viagem tudo menos linear. 
Ninguém pede para nascer, e só isso já mostra o quão aleatória e fora do 
controlo a vida é. Depois, vai-se crescendo e tentando perceber a lógica e as 
regras – se as há – deste desafio no qual fomos jogados sem autorização.
Assim estamos na vida: sem mapas nem qualquer tipo de trilho assinalado, 
tendo nós de criar o nosso próprio caminho, durante o qual vamos conhe-
cendo outros viajantes. Também eles trazem tudo menos bússola e a única 
diferença entre eles e nós é o tempo que já levam nesta estrada. Uns perdem-
-se pelo caminho, sendo que nós mesmos podemos ficar também desnortea-
dos e, então, voltar a encontrar a estrela que nos guia é sempre difícil. Muitas 
são as noites em branco – tão brancas que nos fazem andar às escuras e tudo 
questionar, sem nunca achar respostas.
Ao longo da caminhada, tropeçamos em muitas pedras e escalamos as mais 
altas montanhas. Connosco trazemos sempre, num cantil, a vontade de pros-
seguir, sendo esta a nossa água. Por vezes, necessitamos de o reabastecer, nas 
nascentes e riachos que vamos encontrando.
Chegaremos ao fim, à procura ainda de uma meta, que não sabemos se existe, 
pois a incerteza é uma constante da vida. 
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Dafne Oliveira 11ºB | texto 

Ana Figueiredo 10ºH | ilustração
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Mazelas eternas

Tiveste azar num dia sombrio
Apercebi-me que estavas num mau caminho
Gritos surgiram ao fundo do corredor
Ele expressou-se de maneira física,
Em vez de te dar amor

Não passavas dum ser inofensivo
Psicologicamente afetado, 
Fisicamente destruído
No teu olhar sente-se a tu alma enfraquecida
As mazelas provocadas
Durarão para toda a vida

Até podia falar da tua formosura
Mas não há descrição possível
Para a tua esplêndida figura,
Por trás desse teu sorriso enganador
Escondes um mundo de amargura e dor

Não ponhas em causa a tua existência,
Luta por quem és
Não te deixes levar pela decadência
Os seres humanos têm direitos,
Faz-te ouvir e realizarás grandes feitos.
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João Vieira 11ºD | texto 

Maria Callapez 12ºG | ilustração
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O amor
O amor é um sentimento complexo
e nada elementar 
nem em muitas palavras
se pode caracterizar.
Pode ser fogo ou ser gelo,
dependendo de como o vamos “usar”
é lindo e puro
se o soubermos demonstrar.
É querer o bem do outro,
como se de nós próprios se tratasse.
É duas pessoas serem uma
e apenas um sentimento as juntasse.
É união, compaixão e tanto mais,
Sentir que a outra pessoa nos completa.
Só de ouvir o nome do outro 
o nosso coração desperta.
Mas, e se não o soubermos usar? 
tornar-se-á doença
nunca irá resultar
e nunca podemos esperar que aconteça.
Devemos sempre usá-lo para o bem
e nada de mal acontece.
Se assim fizermos,
parece que os problemas se esquece.
Enfim, por mais que escreva
não o conseguirei descrever
apenas sei que amor que é amor
é lindo de se ver !
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Inês Gomes 11ºB | texto 

Luisa Santinho 12ºG | ilustração
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Grito
Um grito, 
Uma porta que se fecha.
Sai à rua,
Sem que ninguém a veja.

Uns olhos veem,
um coração sente,
as aparências contam 
e a mente consente.

Um grito,
um porta aberta.
Uma buzina ecoa,
com sentido de alerta.

As aparências iludem,
a amizade aperta,
os ouvidos ouvem,
o coração espreita.

A mente pensa,
o telefone toca.
E a vida recomeça,
Ao som de uma nota.
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Tiago Rodrigues 7ºA | texto 

Tatiana Sousa 11ºH | ilustração
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Os pequenos nadas da minha vida

Um dia, eu estava a andar perto da foz do rio Mondego, quando, 
de repente, verifico que debaixo do meu pé estava uma pedra.
Fiquei espantado a olhar, parecia uma pedra que eu tinha pintado 
com o meu avô. Aquele simples objeto fez-me lembrar a minha 
infância passada com ele. O meu avô costumava ir comigo àquele 
sítio atirar pedras ao rio. Mas, infelizmente, já não posso fazer isso, 
pois ele já não está entre nós.
Aquele lugar parecia que tinha guardado o espírito do meu avô no 
coração das árvores.
Não sabia o que fazer, rir ou chorar, aquele lugar trazia-me tantas 
recordações e aquela simples pedra trouxe-me tantas memórias.
Depois daquele episódio, passei a ir lá diariamente.
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João Simões 11ºD | texto 

Miléne Masson 12ºG | ilustração
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Uma história de amor

Andava na rua calmo e meditativo,
quando uma pequena criança falou 
e eu comecei a ouvir.
Perguntavam-lhe o que era  o “Amor”
E ela respondeu, como o seu ar simples, a sorrir:
- O amor existiu,
quando perdi um dente e mesmo assim,
os meus amigos continuaram a gostar de mim.
Essa pequena criança cresceu,
olhou em volta e algo se destacou
algo, ou melhor, alguém diferente,
belo, único, com um ar inteligente.
Tal como a criança, também aquele sentimento 
se transformou em carinho infinito, 
num cuidado excecional,
numa necessidade de contacto e presença
tão incomum quanto intensa.

Conheceram-se, interrogaram-se,
curiosos sobre aquela existência.
Aquela amizade irrompera, crescera,
florescera e agora transbordava.
Já não era de amizade que se tratava…
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A pressão daquele abraço continuo,
forte e apertado…
A necessidade do toque subtil
entre lábios suaves…
brincadeiras, jogos de palavras e de gestos
Como algo infantil…

E essa mesma criança que cresceu,
essa pessoa, esse homem, esse humano, sou eu.
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Mariana Imaginário 12ºD | texto 

Lina Rodrigues 11ºH | ilustração

96



Carta de amor                    
Lisboa, 19 de outubro de 1817
Meu amor, 
Tenho o coração partido em mil pedaços e a alma negra de luto. Não irei 
nunca habituar-me à ideia de que não te posso ter mais. Há uns quantos dias 
que não durmo, pois o choro é de tal forma compulsivo que me é impossível 
adormecer. Tenho saudades tuas, minha vida, tenho saudades de te abraçar e 
de te ter nos meus braços…
Enquanto estavas em São Julião da Barra, tentei de tudo para te ter de volta. 
Falei ao Sr. Marechal Beresford, pedi-lhe que te libertasse, mas ele recusou 
tal pedido. Tentei que o povo me ajudasse, o povo que por ti sempre foi aju-
dado, mas, mesmo que quisessem, os populares nada podiam, perante estes 
tiranos, fazer para que voltasses. Tentei falar com o teu primo, D. Miguel, 
que nem sequer me recebeu. Com a minha última gota de esperança, dirigi-    
-me ao Principal Sousa, pedi-lhe de joelhos que te salvasse, mas ele disse-me 
que tinha de aceitar o destino, que não havia mais nada a fazer.
Pudesse eu ter feito mais pelo homem que me ensinou o que é a vida, o que 
é o amor… O homem que me ensinou a ser quem sou! Nunca mais irei 
encontrar um outro como tu, minha paixão, porque tu és único! És o mais 
bondoso, o mais fiel e leal, o mais corajoso homem que algum dia tive o 
prazer de conhecer!
És tu, meu amor, serás sempre tu o dono do meu coração! Sei que não estás 
aqui fisicamente, mas consigo sentir-te… Estás comigo, a cada instante que 
passa… Ainda tenho a saia verde vestida, a que me compraste em Paris… 
Vou guardá-la comigo, tal como te vou guardar, a ti e a todos os momentos 
que passámos juntos, no meu coração. Porque tu és para sempre!
Um abraço apertado e um beijo sentido da sempre tua
Matilde
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