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P e l o Te j o v a i - s e p a r a o m u n d o
Em janeiro de 2005, há dez anos já,
um foco de incêndio nas caves destruiu parte do arquivo da Escola
Secundária de Camões.
Um episódio trágico aqui
relembrado pelo
Professor José Luís Vasconcellos.
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Lisboa, 7 de fevereiro de 2015
Caro Fernando Pessoa,
Escrevo-lhe esta carta com o intuito de pôr termo a algumas das suas
inquietações, pelo menos a uma das que tive oportunidade de identificar
nos seus poemas – dos quais sou grande entusiasta, digo-lhe desde já.
Não tenho nenhuma indicação do local para onde a morte o levou, e de acordo com as minhas convicções pessoais – para desgosto dos meus pais – não creio que se vá para sítio algum. Contudo, gosto de
acreditar que os artistas prevalecem, pois parece-me injusto que, tomando o seu caso como exemplo,
uma vida inteira dedicada a alimentar a cultura alheia, recompensada apenas com crítica, esteja destinada ao mesmo fado para o qual a minha vida se direciona: o esquecimento.
Não querendo alongar-me no meu remoinho de teorias filosóficas fatalistas e agnósticas, pois para
tristezas já basta o facto de estar morto, vou tentar ser sucinta. Se realmente estiver do outro lado,
gostaria que chegasse ao seu conhecimento que, se a dor de pensar realmente o apoquentava, ambicionando a inconsciência das crianças ao invés, pode estar descansado. A geração que, contrariada,
tenho que chamar de minha, conseguiu a proeza imaginável de alcançar a eterna estupidez que faz
das crianças felizes.
Para que consiga visualizar este fenómeno, basta enunciar um exemplo: o nosso lema passou a ser
“yolo”, um estrangeirismo – o que já diz muito sobre nós, pois até os palavrões que usamos passaram
a ser ingleses, veja o apreço que temos pelos perus e pelos seus chapéus ridículos – que traduzido
para o bom, velho português significa «só vives uma vez». Utilizamos este tão brilhante conjunto de
palavras como se o próprio Buda as tivesse dito, mas servimo-nos delas para justificar as bebedeiras
sem fim, os rios de dinheiro e de pulmões que secamos com o tabaco e outras toxinas, a passagem de
modelos que vamos fazer à escola (sim, porque estudar não vale a pena se o que interessa é aproveitar o dia, e de qualquer das formas não temos nem perspetivas de emprego nem cérebro suficientes
para fazer o esforço de aprender qualquer coisinha que não tenha que ver com futebol, pornografia,
álcool e música, porque disso percebemos nós. Para rematar este
nobre conjunto, nós que apregoamos esta tão transcendente filosofia, não a conseguimos identificar quando lemos o seu estimado
Título: Confluências
Ricardo Reis, achando que fomos nós que a inventamos, no seio da
Iniciativa: Departamento
nossa superioridade e evolução, que serve de desculpa tanto para
de Estudos Portugueses
nos estarmos nas tintas uns para os outros como para vivermos na
Coordenação de edição:
felicidade de não pensar em mais nada para além daquilo que
António Souto, Manuel
vemos no espelho.
Gomes e Lurdes Fernandes
E com tudo isto, contra mim falo, pois eu gostava de ser comunista,
Periodicidade: Trimestral
gostava de ir para política, adorava ser escritora, e no entanto sou
Impressão: GDCBP
tal e qual os meus contemporâneos, e a minha vida será tão doceTiragem: 250 exemplares
mente desinteressante que com certeza merecerei uma morte desDepósito Legal: 323233/11
cansada, sem grandes atribulações, no leito desta ignorância que
escolho ter.
Propriedade: Escola
Secundária de Camões
Parece que acabei por me dispersar, mas voltando à questão do seu
interesse, estimado Pessoa, deixou-se por fim de pensar. Se sempre
Praça José Fontana
somos mais felizes? Talvez. Por outro lado, se o Fernando não tives1050-129 Lisboa
se pensado, não haveria escrito as suas obras. E se nós não comeTelefs. 21 319 03 80
çarmos a pensar, não haverá mais obras para escrever. Mas este
21 319 03 87/88
raciocínio já é de mais para mim.
Fax. 21 319 03 81
Inês Lopes, 12º L
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Nos passos de Pessoa
Numa cidade que se chama Lisboa,
num país que se chama Portugal,
vivia um Gato Preto que não tinha
nome. E se alguém houvera para
batizar o Gato, para nomear cada
uma das suas sete vidas, nenhum
dos sete nomes teria para ele significado. Da mesma forma, tivesse a
cidade outro nome, ou fosse a cidade
uma aldeia, nada disto lhe faria diferença. Afinal, este Gato era um gato
e as palavras das pessoas nada lhe
diziam. Nascera no Largo de S. Carlos, ali, no coração da cidade cujo
nome ignorava, numa manhã tépida
de junho. Nascera na rua e na rua
vivia, gato vadio.
Aquela manhã era como a manhã
em que viera ao mundo. O Gato Preto acordou ainda a lua cheia brilhava no céu, como uma enorme tigela
de leite, mas ficou enroscado até ela
se esconder entre os telhados. Quando o sol ia alto, e os seus raios
banhavam o chão do Largo, o Gato
desenrolou-se, arqueou as costas e
esticou as patas magras sobre a
pedra quente. Lambeu toda a sua
pelagem, até estar limpa e lustrosa.
Por vezes os gatos parecem-se com
as pessoas, são sempre um pouco
vaidosos, como elas. Só então o Gato
Preto segue pela calçada que leva à
Rua Garrett. Passa agora pela Igreja
de Nossa Senhora dos Mártires… Só
lá fora uma vez, era ainda Gato
pequeno. Já não gostava de lá
entrar, o cheiro das velas queimadas
pela cristandade toldava-lhe os sentidos. Todavia gostava de ouvir o
cantar dos sinos, que soava agora
como soara na sua primeira manhã
no mundo. O Gato Preto atravessou
decidido a movimentada rua. Lisboetas e outros percorriam-na para
cima e para baixo, de manhã à noite,
e o seu constante burburinho era
apenas abafado pelos sinos. Poucos
notavam o Gato Preto que fugia leve
por entre as suas pernas. Ágil e
silencioso, era quase uma sombra
que depressa passava pelo campo de
visão dos atarefados transeuntes. E

quem nele reparasse, via apenas um
gato, como os outros gatos, da mesma forma que, olhando em redor, vê
apenas uma turba de pessoas sem
nome, semelhantes entre si, por
mais diferentes que sejam. Mas o
Gato segue o seu caminho, indiferente às possíveis considerações de
quem o vê ou deixa de ver, e sobe já
a Calçada do Sacramento em direção
ao Largo do Carmo. A sua leveza de
gato depressa deixa para trás os
vagarosos humanos na sua eterna
batalha contra a gravidade. Chegando ao Largo, o Gato Preto pára para
olhar a igreja que lá se ergue.
Espreitando para dentro pela janela
consegue ver-se o céu. Parece isto
um exemplo de estranha arquitetura
ao Gato, mas é já altura de seguir.

Decidido, vai pousando as patas
magras e vadias e descendo para os
Restauradores. Pelo caminho, nestas
ruas mais sossegadas, vê outros
gatos, mas não se detém, é solitário.
Ali, entre a Avenida e o Rossio vive
uma senhora simpática que todos os
dias de manhã deixa uma tigela de
comida para os gatos vadios, por isso
o Gato se dirige lá logo que se levanta. Nem sempre é fácil para o Gato
Preto arranjar comida… Nem todos
se compadecem de um gato magro,
com cicatrizes de vadiagem, e preto.
Acreditam muitos humanos que os
gatos pretos trazem azar. O Gato
Preto não sabe o que é azar, nem
sorte… Sabe apenas o que acontece e
o que não acontece e só o sabe quando acontece e depois de ter acontecido. Enfim alimentado, segue pela
grande praça do Rossio. De barriga

cheia, não precisa de caçar. Ainda
assim, atravessa o terreiro a correr,
arrancando os pombos do seu entorpecimento de ave urbana e lançandoos numa louca fuga aérea. Os
homens mais próximos agarram os
chapéus, uma ou outra senhora solta
um pequeno grito de surpresa. Tudo
isto diverte o Gato. E agora desce
pela larga rua Augusta, espreitando
de café em café na esperança de que
lhe atirem algum petisco. Hoje não.
Passa agora uma estrada vincada de
carris. Corre, Gato. Esquiva-te do 28
amarelo que vem gritando rua fora.
E já veio, e já foi, e o Gato preserva
as suas sete vidas. Sente por fim a
textura de lisas lajes sob as suas
patas. Por cima ergue-se o grande
arco de pedra. Abre-se a rua para o
Terreiro do Paço, e o Terreiro para o
rio, que se chama Tejo. Sentado, o
Gato entretém-se a seguir o voo das
gaivotas com o olhar. Ergue-se de
novo e segue para a esquerda.
Quase no limite da grande praça
quadrada, ao abrigo das arcadas de
pedra, há um café com esplanada, é
para lá que se dirige. O seu corpo
delgado ondeia por entre as pernas
das cadeiras, das mesas e dos bebedores de café da capital. Astutamente espera, e, quando um empregado
abre a porta para trazer café aos
ditos bebedores, esquiva-se para
dentro. O Gato Preto sabe a que
mesa se dirigir. E senta-se aos pés
do seu ocupante costumeiro. Uma
mão pousa uma caneta para se ir
pousar brevemente na cabeça do
Gato. Depois, este bebedor de café
baixa um pires com as côdeas do pão
que comera embebidas em leite. Eis
um petisco que o Gato já conhece.
Terminado o repasto, o Gato Preto
aninha-se aos pés desta pessoa, cuja
mão recuperara entretanto a caneta,
com um à vontade motivado pelo
hábito. É que para esta pessoa, o
Gato não era qualquer gato, e para o
Gato, também não se tratava de
qualquer pessoa, mas de um familiar
e amigo Pessoa.

Violeta d’Aguiar, 12º L
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Sangue

Pelo tejo vai-se para mundo

Correntes ensanguentadas
de Sangue maldito...
Sangue de miséria, dor, redenção,
Sangue penal.
Sangue imortalizado na memória
daqueles que aprisionam o Outro,
que se dirá inocente, injustiçado, maquiavélico.

Pelo Tejo vai-se para o mundo.
Pelo rio se foi à descoberta de sonhos.
Pelo rio se parte em busca de momentos, pelo
Tejo, onde sonhos e esperanças nascem num tom
em flor, a cor dos jacarandás floridos.
Pelo rio por onde a capital se espelha, onde se
espelham as buscas, as guerras, as conquistas e a
história, a felicidade, tristezas e memórias de
todo um País.
O Rio de uma Lisboa, uma cidade, a capital de
um País, a capital de um reino, a capital de um
império, a capital de escombros, a capital de um
país a reerguer-se.
O Rio em que os dias passam a ver gaivotas, o rio
em que somos todos o que queremos, nobres, reis,
príncipes … somos unicamente o que vemos.
Neste rio, o Tejo, vemos tudo. Sonhos, verdades,
ilusões…
Pelo Tejo vai-se ao mundo, o Tejo é mais que um
mundo.

O Sangue, porém, é o mesmo.
Não há sangue injuriado, malévolo
ou misericordioso — Sangue, apenas.
Sangue de preto, cigano
ou d'ocidental abastado,
Sangue igual ao de todos.
Escarlate, de nojo, desmaio...
Sangue.
Sangue meu e teu
inseparavelmente unidos nestas
malditas correntes ensanguentadas.
Francisco Figueiredo, 11º L

Ângelo Cardoso, 10º E

Quando o to, o tempo para. Nada para nós sem essa pessoa?’, ‘Quem me vai
faz sentido e ficamos sem saber ajudar a crescer?’. Estes são só
tempo
como reagir.
alguns exemplos dos milhões de
para…
O
ser
humano
pode gostar de várias pessoas, de
várias maneiras diferentes, mas
há sempre aquela pessoa que se
destaca, aquela pessoa que sabe
sempre como nos pôr um sorriso
na cara e por quem nós dávamos
tudo sem pensar duas vezes,
dávamos a vida, a pessoa mais
importante.
Sempre que passamos por um
problema ou por um momento
mais difícil da nossa vida, sabemos que essa pessoa vai estar lá
para nós, e por isso a dor nunca
é tão forte. Até ao dia em que
essa pessoa falece e se torna o
‘nosso’ problema. Nesse momen-

O primeiro pensamento que
temos é Nunca mais vou ver essa
pessoa e, nesse instante, parece
que mais nada existe à nossa
volta. O choque é colossal e não
pensamos em mais nada para
além daquela frase. Só sentimos
um aperto no coração e uma
enorme vontade de chorar e de
partir junto com ela. Depois, tentamos assimilar tudo e demonstrar que estamos calmos; no
entanto, a dor só se torna maior
e um turbilhão de pensamentos
ataca a nossa cabeça.
‘Como passarei pelos momentos mais difíceis da minha vida
sem a ajuda da única pessoa
capaz de mos aliviar?’, ‘Como
irei conseguir voltar a ser feliz

perguntas que nos colocamos.
Perguntas essas que nunca chegam a ter resposta.
Tinha apenas seis anos quando
o meu avô, a pessoa que eu mais
amo, partiu. Era ainda uma
criança e só conhecia a dor física, mas depressa aprendi o verdadeiro significado de dor. Dor
que eu não desejo a ninguém,
pois sei o quão aflitivo e devastador é, sei o quanto nos afeta e
destrói por dentro.
Gostava de poder dizer que
com o tempo tudo melhora, mas
é mentira. A dor nunca passa,
nem se atenua, é igual. Nós é
que aprendemos a viver com ela.
Ana Rita Galhanas,
10º D
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Hoje sonhei contigo
Há semanas que não faço nada para além de andar.
Ando por todos os sítios possíveis. Acho que já calcorreei todos os nódulos e veios da cidade. Já me banhei
em todos os rios e riachos. Acho que já bebi de todas as
bicas e fontes. Acho que conheço todos os rostos das
ruas, todas as fachadas e combinações possíveis de
cores de prédios e de cabelos grisalhos que habitam
parapeitos de janelas. Acho que todos os cães e gatos
conhecem a intencionalidade dos meus passos. Acho
que todos os bancos de jardim têm em si a marca do
meu sentar. Acho que me perdi…
Encontrei um lugar onde me sinto mais longe de
mim. Fica junto de um parque colorido ensombrado
por uma grande árvore. Dos ramos da grande árvore
crescem pequenas flores que com o vento escorregam e
crescem novamente em escorregas e baloiços. As flores
barulham agitada inocência. As flores falam-me. Riemme. Têm cabelos de menina e vestidos de cores inquietas e deixam no ar um cheiro a saudade perpétua.
Um dia sentei-me junto a uma menina que comia um
gelado num banco à sombra da grande árvore. Ela perguntou-me com os olhos quem era. Eu sorri e disse és
bonita e mostrei-lhe uma flor amarela que tinha colhido no jardim. Ela olhou-a e cheirou-a. Fez atchim. Eu
tirei um lenço do bolso do casaco e dei-lho. Ela assoouse enquanto lhe segurava o gelado. Quando acabou,

disse obrigado, e perguntou porque tinha a roupa tão
velha e uns olhos tão molhados. Eu disse-lhe que tinha
saudades. Ela perguntou o que era a saudade. Eu disse
-lhe que era um bicho que quando mordia fazia o mundo pequeno. Ela disse que tinha medo de bichos. Eu
disse que daquele não era preciso, que o bicho era feito
de amor. E o que era o amor? Disse-lhe que era o pai e
a mãe e ela naquele parque.
Hoje sonhei contigo. Sonhei que estavas dentro de
um vestido azul, daqueles em que se recortam pedaços
do céu da noite e com que se fazem vestidos de menina
traquina. Estavas envolta num sorriso de calor e em
melífluos lábios de ondinhas do mar que me diziam
brinca comigo. Olhei-te para além das amêndoas que
tinhas em lugar dos olhos e permiti que me abraçasses
a alma. Não tive escolha. Nunca tive contigo. Sempre
me vergaste à tua doce depuração em forma de olhar.
Sonhei o cheiro obsidiante dos teus cabelos, dos teus
brinquedos, da tua trança, da tua presença toda…
Estavas tão gira nesse dia. Estavas ao meu colo. Nesse
dia almoçámos fora. Fomos passear no paredão da
praia e levámos o cão. Querias que o soltasse e que o
deixasse correr na areia. Comeste um gelado de chocolate e baunilha com uma colher de plástico. Deste a
provar o gelado ao meu nariz. A tua boca chilreou um
riso solar. Deste-me um beijinho doce no nariz que ainda sinto. Sempre.

Bruno Pinto, 10º 3ª

A música
Ao longo dos séculos a música sempre desempenhou um papel importante na sociedade. Havia sempre um compositor na corte e o maior
desejo de qualquer músico era tocar para o Rei.
Em família, as pessoas tocavam e era costume fazer serões onde se
cantava ao som do piano ou de outros instrumentos.
A música ajuda muito a melhorar o poder de concentração, pois obriga a prestar mais atenção a alguns detalhes.
A música sempre fez parte da minha vida; tal como qualquer pessoa,
sempre ouvi e gostei de música. Desde pequeno que fui habituado a
ouvir música clássica com o meu pai, desde os quatro anos que tenho os
CD’s de todas as sinfonias de Beethoven.
Aos oito anos comecei a tocar violino. Ao início não gostei muito, uma vez que o que eu queria era tocar bateria, e, por isso, nos primeiros anos, pensei em desistir várias vezes, tinha alguma vergonha de tocar violino e,
assim, raramente praticava em casa, apenas continuei a tocar porque sabia que a minha avó gostava bastante
de me ouvir.
Ao fim de algum tempo, deixei de tocar por obrigação e passei a gostar das aulas de violino que nessa altura
já faziam parte da minha rotina.
Hoje em dia não me imagino sem tocar violino, dado fazer parte da minha vida e pensar que isso me ajudou
em várias coisas, entre elas ter mais atenção nas aulas e a ter pensamentos mais estruturados.
Devido a estas razões, já não toco violino com vergonha, mas sim com orgulho.

Ricardo Gonçalves, 10º E
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O Restaurante
Lara tinha trinta e dois anos, era uma mulher alta e
elegante, tinha uma vida normal, trabalhava como
rececionista num hotel de luxo, na zona nobre da cidade, passava os seus tempos livres a estudar fenómenos
paranormais e novas correntes filosóficas, e tinha um
namorado alheado e ausente, o que lhe agradava bastante. Ao contrário do que seria de esperar, gostava
que João também tivesse o seu mundo para lhe dar
tempo para as coisas que realmente lhe davam prazer,
os mistérios do mundo por responder.
Numa sexta-feira, Lara chegou a casa depois do trabalho. Cansada, deitou-se no sofá, fechou os olhos e
adormeceu. Lara sonhou, e o seu sonho era povoado de
cores etéreas como se estivesse no céu. Lara avistou
uma porta que dizia: ’’Restaurante’’, entrou para uma
sala pequena, com chão de madeira e um varandim de
vidro. Aproximou-se dela um homem alto, vestido de
preto, que lhe perguntou delicadamente:
– Boa tarde! Em que posso ajudá-la?
Lara nem sabia o que dizer, mas como tinha entrado,
achou adequado dizer que queria almoçar.
– Boa tarde, vou almoçar – disse Lara.
– Espera por alguém? Prefere ficar na sala ou lá
fora? – perguntou o empregado.
– Estou sozinha, prefiro ficar lá fora, se não se importa – respondeu atrapalhada.
O empregado mostrou-lhe o caminho, abriu a porta
do varandim que dava para um terraço forrado a tijoleira vidrada vermelha. Lá fora, no meio do terraço,
havia uma mesa quadrada coberta por uma toalha
branca, no centro, uma jarra de vidro com duas rosas
vermelhas e três cadeiras forradas. O terraço tinha
vista para o mar. Ao fundo, a linha do horizonte separava o mar do céu cinzento. O empregado puxou a
cadeira para Lara se sentar e voltou para dentro.
Lara estranhou não haver pratos na mesa e pensou
que o homem tivesse ido buscá-los. O dia estava ventoso e nuvens cinzentas pairavam no céu como se fosse
chover. Lara admirou primeiro a imensidão do mar,
depois a beleza das rosas, ainda em botão, e pensou

como nunca tinha tido alguém que lhe tivesse oferecido
flores, num gesto romântico. Olhou para ver se via o
empregado, e viu entrar para o terraço dois homens
com violinos, seguidos do empregado que trazia um
rolo de papel na mão.
– Estes senhores são violinistas e estão aqui para
tocar para si – disse o empregado
– Mas… Eu só quero comer qualquer coisa rapidamente, nem sequer tenho muita fome! – tartamudeou
Lara, aflita com o preço que iria pagar por um serviço
tão requintado.
– Comer? – perguntou o criado – Desculpe, mas o que
a senhora deseja é ser alvo de um gesto romântico,
para além de querer conhecer a chave da existência
humana – afirmou convicto, com um sorriso na cara.
Lara ficou atónita. Entretanto, os violinistas sentaram-se à sua volta e começaram a tocar Beethoven. O
empregado, por sua vez, permanecia de braço estendido com uma folha grossa enrolada na mão. Lara aceitou o rolo e o empregado afastou-se.
Emersa nas emoções que a música lhe proporcionava, Lara ficou muito quieta, sem coragem para desenrolar o papel, até que os músicos pararam de tocar.
Lara agradeceu a maravilhosa música quando estes se
levantaram e lhe fizeram uma vénia. De seguida,
abandonaram o terraço.
Lara desenrolou o papel: tinha uma única frase no
meio da folha, manuscrita a tinta permanente, que
dizia: ‘’O objetivo é o caminho’’. Lara ouviu um telefone
tocar, primeiro ao longe, depois mais perto, por fim
acordou, alcançou o telemóvel e atendeu.
– Estou?! – respondeu, estremunhada
– Sim, Lara, estás bem? – perguntou João, sem esperar resposta – Hoje ficou a trabalhar até mais tarde.
– Sim, tudo bem, estava a dormir e acordei com o
telefonema. Falamos mais tarde, beijinhos – disse
Lara automaticamente, sem processar a informação.
– Desculpa ter-te acordado. Beijinhos, até logo.
Lara recostou-se de novo e relembrou o sonho. Tinha
ficado com aquela frase na cabeça: ’’ O objetivo é o
caminho’’.

23 de abril de 2015.
Um workshop sobre “Design de Jogos”
dinamizado pelo Prof. Doutor Rui Prada
(Instituto Superior Técnico).
Uma iniciativa da Professora Paula Abrantes (Esc. Sec. de Camões) que contou ainda
com a colaboração da Prof. Doutora Neuza
Pedro (Instituto de Educação da Univ. de
Lisboa) e a que se associaram os Professores
Mónica Batista, Nuno Costa e Filipe Garcia.

Teresa Vasquez, 10º 2ª
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Reviravolta de
Joaquim Barnabé
Era uma vez um homem chamado Joaquim, Joaquim Barnabé.
Este sujeito tinha uma vida muito
monótona e repetitiva. Tinha 38
anos, uma casa, mas não era casado nem tinha filhos. Joaquim trabalhava para uma empresa mundialmente conhecida, na qual ele
era o funcionário n.º 453.
O trabalho do funcionário n.º 453
era simples! Sentava-se em frente
de um computador onde apenas
clicava nos botões. As ordens
eram-lhe dadas através do monitor, dizendo que botões carregar, a
sua sequência e o seu tempo de
clique.
Isto era o que Joaquim Barnabé
fazia todos os dias, em todos os
meses do ano, e, embora outros
pudessem considerar esta profissão horrível, Joaquim adorava
cada momento dessa função. Para
ele, esse era o melhor emprego do
mundo! Joaquim era feliz!
Até que um dia aconteceu algo
fora do normal, algo que iria
mudar Joaquim para sempre!
Ele encontrava-se sentado há
quase uma hora sem receber
nenhuma ordem vinda do seu
computador. Ninguém vinha falar
com ele para lhe dar ordens, mar-

car uma reunião ou dizer um simples “olá”.
Nunca se sentira assim em tantos anos, nunca sentira o isolamento total. Algo estava errado.
Chocado, Joaquim não se conseguia mexer, pois não havia recebido nenhuma ordem. Até que retomou os seus sentidos e pensamentos. Levantando-se, saiu do escritório. Foi à procura de pessoas,
colegas, alguém capaz de lhe dar
uma ordem, dizer-lhe algo para
fazer. E assim foi. Joaquim, determinado, saiu do escritório e foi à
procura de pessoas por todo o lado
da empresa. Esperava conseguir
um som, um sinal, uma voz, ou
até alguma nota num papelinho a
dizer onde este empregado se
deveria dirigir para receber
ordens.
Buscou por todo o lado da
empresa: na sala de reuniões, nos
lugares que conhecia, nos lugares
que não conhecia, no parque de
estacionamento dos colegas… Sem
mais nenhuma solução para os
seus problemas, foi ao gabinete do
diretor executivo da empresa.
Depois de muita escadaria, chegou ao seu destino. Joaquim ficou
mais uma vez espantado ao descobrir que não havia nenhum indício
de vida humana. Impressionado,
perguntou-se quem teria causado
aquilo, que segredos tinha ele de
descobrir. Vasculhou por todo

aquele lugar solitário e encontrou
uma passagem secreta! Entrou
nesta passagem que continha um
elevador. Entrou e premiu o único
botão que nele existia, levava-o
para o andar n.º -99999.
Nesse andar, encontrou uma
grande sala, com muitos ecrãs.
Chegou à conclusão que cada um
correspondia a um empregado.
Triste e impressionado com a descoberta de que estaria a ser controlado por alguém, procurou ainda mais fundo. Joaquim desligou o
computador que controlava a sua
vida e a de muitas outras pessoas,
e com isso decidiu fugir daquele
lugar. Correu para a saída, onde
se deparou com uma brisa gelada
sobre a pele, viu um grande caminho à sua frente. Finalmente, era
livre!
Sentiu que fora completamente
dependente durante toda a sua
vida. Sentiu o que grande parte
das pessoas da sua sociedade sente. Quis então vingar-se, lutar
pela sua liberdade!
Agora, Joaquim Barnabé é livre,
e para aproveitar essa vantagem e
alegria decidiu ser escritor.
Assim, hoje ele é adorado por
todos. Joaquim finalmente é feliz,
alcançou a felicidade que muitos
não conseguem alcançar.

Gonçalo Pereira, 10º G

PELO TEJO
Biblioteca. 14 de abril de 2015. Duas palestras interessantes pelos investigadores José Vale e André
Fernandes (do Instituto de História Contemporânea da Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa).
O primeiro, relatando as características do saveiro da Costa de Caparica e a
‘arte xávega’; o segundo, apresentando as múltiplas embarcações tradicionais do Estuário do Tejo que, praticamente até à construção da Ponte 25 de
Abril, navegaram o Tejo cumprindo as mais variadas funções - embarcações
(faluas, fragatas, botes, canoas, varinos, cangueiros, bateiras, barcos de
água acima...) que alguns alunos (1º N) foram convidados a contemplar na
visita de estudo realizada (dia 21/4) à Associação Naval Sarilhense, ao Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos e ao Moinho de Maré de Alhos Vedros.
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Uma participação em ‘cidadania ambiental’
Jovens alunos monitorizam o litoral de Cascais
Praia da Parede - Praia de Monte Estoril
A Adesão ao Projeto Coastwatch

Arriba instável: informação ao
público
sobre
risco de
queda de
blocos. Arriba consolidada com
cimento
projetado.

A Escola Secundária de Camões aderiu ao Projeto Coastwatch
Europe (PCW), integrando-o no tema do seu Plano Anual de Atividades – Pelo Tejo vai-se para o mundo (Alberto Caeiro). É um projeto
que tem a coordenação nacional do GEOTA (Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente). Este ano comemora-se a
25ª campanha de monitorização ambiental do litoral português - 25
Anos a Olhar o Litoral. A coordenação europeia do projeto é da responsabilidade da Irlanda. Desde a sua primeira edição, anualmente,
voluntários (escolas, universidades, associações de cidadãos) envolvem-se na campanha de monitorização
varrendo 10.000 km de litoral, desde os Fiordes na Noruega até às Ilhas
Gregas.
Topo da
arriba
com fraturas
acentuadas, em
risco de
queda de
blocos
Praia S.
Pedro do
Estoril.

Os objetivos

O PCW visa a aquisição de informação e a sensibilização para a prática da
cidadania ambiental. Acredita-se que os participantes, durante o desenvolvimento das várias etapas do projeto, desenvolvam atitudes e melhorem os
seus comportamentos, agindo positivamente sobre o ambiente. O projeto
tem, também, uma componente de formação do público em geral, pedindose aos jovens que, no papel de formadores, divulguem os resultados da
Campanha na comunidade local e virtual.

As etapas
O Projeto Coastwatch Europe concretiza-se em várias etapas:
 preparação teórica dos participantes, através da participação num Seminário para informação sobre
a metodologia;
 monitorização de áreas litorais, através da observação direta e registo de dados num questionário;
 tratamento e análise dos dados ambientais recolhidos, com a produção de uma comunicação escrita
em moldes “científicos”;
 divulgação dos resultados ao público em geral, com a participação no Seminário nacional do PCW.

O trabalho de campo

(Trabalho de campo)

A monitorização, ao longo de 5 Km, iniciou-se na praia Parede e terminou na praia do Monte de Estoril.
Os dados foram registados no questionário Coastwatch "25 Anos a Olhar o Litoral” (disponível na página da Web do GEOTA). As observações incidiram sobre a
zona intertidal, zona supratidal e zona interior contígua. As categorias observadas foram, conforme o questionário:
 avifauna;
 tipo de coberto – flora e fauna da zona intertidal;
 caracterização das descargas líquidas no mar ao longo da unidade;
 perceção da degradação da paisagem;
 resíduos e poluição das várias zonas;
 ordenamento do território (perceção do risco e ameaças).

Página 9

Confluências
Uma participação em ‘cidadania ambiental’ (cont.)
Breves Resultados
Poça de maré:

O litoral no setor observado é marcado por uma grande instabilidaMexilhão/
Lapas/Ouriçode das arribas. Assim, deparámo-nos com arribas em erosão acentuado-mar/
da, com risco de queda de blocos em determinados locais (praia das
Morangos do
Mar/Cracas/
Avencas, Bafureira, Ponta do Sal e São Pedro do Estoril). Várias
Anémonas
intervenções de gestão das arribas têm sido efetuadas, tais como
Praia das
colocação de placas de aviso para prevenção do risco de acidente
Avencas
humano, paredões, colocação de redes de segurança e consolidação da
arriba com cimento/areão projetado.
A Praia das Avencas é um santuário de biodiversidade, que merece ser conhecido. Na zona intertidal
rochosa, nas poças de maré vivem anémonas, algas verdes e vermelhas, estrelas-do-mar, ouriços-do-mar, cracas, lapas e muitas outras
Zona
intertidal
espécies animais e vegetais.
rochosa Na Ponta da Pedra do Sal situa-se o Centro de Interpretação
poças de
Ambiental, onde se pode conhecer melhor e tocar nas espécies animaré
Praia das
mais e vegetais, da Zona de Interesse Biófisico das Avencas (setor
Avencas
protegido, para conservação e estudo científico).
Se quiseres saber mais sobre este projeto, consulta: http://www.geota.pt/scid/geotawebpage/

Bruno Cardoso, 1º N

UMA VISITA
(Foto de Beatriz Clara, 12º D)

9 de março de 2015. Visita de Estudo a MAFRA
No âmbito da leitura da narrativa Memorial do
Convento (obra obrigatória na disciplina de Português, os alunos do 12º ano deslocaram-se à Vila de
Mafra para poderem ver de perto o majestoso monumento mandado erguer por D. João V na primeira
metade do séc. XVIII.
Do roteiro da ‘viagem’ fez parte a passagem por
Cheleiros (espaço nevrálgico da ‘epopeia da
pedra’), a caminhada até à igreja de Santo André,
na ‘vila velha’, e a descoberta da Basílica, de parte
do Palácio Real e de um
recanto Conventual de onde se vislumbrou a grandeza contida da Biblioteca.
Dentro de dois anos, com a
entrada em vigor do novo
Programa de Português,
far-se-á um interregno
nesta aventura...

(Fotos de Nadine Contador, 12º D)
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Birdman ou
A Inesperada Virtude da Ignorância
*****
Do realizador de 21 Gramas e Babel chega Birdman, uma comédia repleta de humor negro que
aborda assuntos fulcrais da atualidade. Vencedor,
merecido, de quatro Óscares, incluindo Melhor
Filme, é sem dúvida dos melhores filmes dos últimos anos. Birdman ou (A Inesperada Virtude da
Ignorância) destaca-se quer pelo enredo e peripécias insólitas quer pela inovação técnica.
Riggan Thompson, um ator ultrapassado e mais
conhecido pelo super-herói que interpretou há
mais de 20 anos, Birdman, decide adaptar uma
obra de Raymond Carver ao teatro. O filme segueo e ao elenco na semana que antecede a estreia da
peça, durante a qual vários percalços ameaçam
adiar a mesma.

A cinematografia cria a ilusão de um único plano e a câmara segue sempre uma personagem
quando esta sai de cena, criando uma fascinante
movimentação dentro e fora do teatro. Para além
disso, a banda sonora é composta apenas por uma
bateria, conferindo ao filme um andamento acelerado que mantém o espectador interessado.
A gravação de cenas muito longas, forçou os atores a dar o seu melhor, um esforço recompensado
pela nomeação de Michael Keaton como melhor
ator e de Edward Norton e Emma Stone como
secundários.
Apesar de ter um público alvo bem definido, aficionado da indústria, Birdman conseguiu chegar
às massas e ganhou o seu lugar na cultura popular. Só com tempo será possível confirmar o seu
estatuto de clássico do cinema moderno, mas tudo
indica que sim.
Leonor Alves, 11º A

Ouvir o “Pai Grande”
No dia 2 de fevereiro de 2015,
algumas turmas da Escola Secundária de Camões, nas quais se
incluía a nossa, foram até à Igreja
de São Roque ouvir vários excertos de sermões do Padre António
Vieira, que, para os índios brasileiros, era “Paiaçú” ou “Pai Grande”, por o considerarem o seu protetor face aos colonos.
Os excertos que ouvimos, ditos
pelo ator João Grosso e intercalados por música ao vivo interpretada pela atriz Sílvia Filipe, tinham
precisamente, no seu conjunto, o
nome de “Paiaçú ou Pai Grande”,
e o tema transversal a todos era a
defesa dos direitos dos índios brasileiros, colonizados violentamente pelos portugueses.
De facto, o Padre António Vieira
(1608 – 1697) dedicou uma parte
significativa do seu discurso e da
sua vida a defender a liberdade e
a igualdade dos nativos americanos; aliás, tomou sempre o partido
daqueles que eram, de alguma

forma, oprimidos pela sociedade
da época — como os índios, os
judeus e os escravos. No entanto,
e pudemos sentir isso claramente
nas palavras que ouvimos, Vieira
não adotou uma postura paternal
ou de superioridade relativamente
àqueles cujos direitos defendia, e
isto é, creio eu, o mais difícil de
conseguir quando se luta pelos
direitos de uma minoria da qual
não se faz parte, especialmente
naquela época. Daí o valor dos
seus sermões e das suas ideias
visionárias, extremamente avançadas.
Se por si só as palavras do Padre
António Vieira estão carregadas
de significado e de importância,
ouvi-las na Igreja de São Roque,
um edifício barroco construído
segundo as normas da Companhia
de Jesus, à qual Vieira pertencia,
tem algo de místico, tanto mais
que o orador chegou a pregar
aqui.
João Grosso, vestido a preceito,
disse o sermão admiravelmente, e
as palavras ecoaram pela nave da
igreja a partir do púlpito, fazendo-

nos pensar. As
canções
entoadas por
Sílvia
Filipe,
em português,
em
espanhol e também em língua nativa
dos índios (que Vieira dominava),
adornaram perfeitamente o discurso, assim como a sua interação
com o público, que incluiu pintar
as caras de todos os presentes com
duas riscas, pintura guerreira dos
índios e, ali, metáfora da igualdade.
Durante aquele tempo, refleti
seriamente sobre as minhas próprias ações e vivi um momento
importante de introspeção.
Acho que era esse o objetivo
principal da audição do sermão ao
vivo, e, por isso, considero que a
visita foi um sucesso.
Inês Faria, 11º B
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A Justiça em
Memorial do Convento
Em 1982, foi publicado Memorial
do Convento, obra de José Saramago, que, sendo um romance histórico
(?), se centra na construção do Convento de Mafra, a mando do rei D.
João V, e ainda na vida de um
casal: Baltasar e Blimunda. Apesar
de a obra se concentrar nestes dois
temas, muitos outros são os assuntos abordados por Saramago em
Memorial do Convento, entre eles, a
Justiça.
A crítica do autor ao estado da
Justiça no Portugal do século XVIII
é clara e confirmada pela ironia presente nas passagens do texto que
remetem para o tema em causa. Os
dois principais visados desta crítica
são o rei D. João V e o clero.
D. João V reinou durante uma
época em que Portugal continuava a
esbanjar todo o dinheiro ganho a
exportar os produtos trazidos da
Índia e do Brasil. O rei era o
expoente máximo do desperdício.
Após prometer construir um convento em Mafra, caso tivesse um
filho, o rei viu-se na obrigação de
cumprir a promessa assim que a
rainha engravidou. Porém, decidiu

que o Convento de Mafra não seria
uma obra banal, mas sim a mais
espetacular construção alguma vez
feita em Portugal. Quando se apercebeu de que, pelo tempo que a obra
estava a demorar, poderia morrer
sem a ver concluída, o rei ordenou
que todos os homens fossem levados, à força se necessário, para
Mafra para ajudarem a terminar a
construção do convento. Desta forma, os homens foram separados das
suas famílias e trabalharam, muitos
até ao dia em que morreram, em
condições miseráveis e com salários
muito baixos, mostrando assim a
falta de Justiça.
Saramago mostra ainda com grande ironia, em relação a uma justiça
invisível, talvez divina, a morte de
D. Miguel, irmão do rei, num naufrágio ao qual D. Francisco, que
também era irmão de D. João V,
sobreviveu, sendo que o primeiro
era um homem mais justo e mais
honrado que o segundo.
Apesar de a família real ser altamente criticada, o clero e O Santo
Ofício são os mais acusados no que
à falta de justiça diz respeito.
Um dos pecados dos quais os
padres são acusados é de se entregarem aos prazeres carnais quebrando, assim, o voto de castidade.

O exemplo do frade que tenta violar
Blimunda é o que tem mais impacto, já que o frade engana Blimunda
e prepara-lhe uma armadilha.
O Santo Ofício é um dos temas
mais abordados no romance. O destino daqueles que na perspetiva da
Inquisição praticavam heresias e
não seguiam a fé cristã era normalmente a morte, na fogueira, em praça pública. O autor questiona não só
a legitimidade desta instituição,
como também o poder da mesma,
que por vezes dispensava a aprovação do rei, como no caso em que o
Padre Bartolomeu Lourenço é condenado à fogueira, à revelia, mesmo
sendo um protegido de D. João V.
Os julgamentos do Santo Ofício
fazem, ainda, parte da crítica feita
pelo autor à máquina da Justiça do
país, tal como são criticados os
advogados e os juízes que estão
constantemente a receber subornos
não fazendo o seu trabalho como
deviam, demonstrando o alcance da
corrupção de tal máquina.
Para concluir, Saramago encontra
muitas injustiças no Portugal do
século XVIII, que são praticadas
maioritariamente pelos poderosos e
não pelos pobres.
João Policarpo, 12º B

UM FILME
17 de abril. Auditório Camões.
Uma sala cheia para assistir à exibição fílmica da narrativa queirosiana Os
Maias. Tempo, ainda, para uma conversa com o realizador João Botelho.
Entre Afonso da Maia e o seu neto Carlos, constrói-se o último laço forte da velha família
Maia. Formado em medicina na Universidade de Coimbra e posteriormente educado numa
longa viagem pela Europa, Carlos da Maia regressa a Lisboa no Outono de 1875, para grande
alegria do avô. Nos catorze meses seguintes, nasce, cresce e morre a comédia e a tragédia de
Carlos como a tragédia e a comédia de Portugal. A vida ociosa do médico aristocrata, invariavelmente acompanhado pelo seu par amigo, o génio da escrita e de obras “inacabadas”, o manipulador João da Ega, leva-o a ter amigos, a ter amantes e ao dolce fare niente, cheio de convicções. Até que se apaixona de verdade por uma mulher tão bela como uma madona e tão cheia de
mistérios, como as heroínas da estética naturalista. Um personagem novo num romance esteticamente revolucionário. A vertigem: paixão louca para lá dos negrumes do passado, um novo e mais negro precipício, o incesto. Mesmo
sabendo que Maria Eduarda é a irmã a paixão de Carlos não morre e vai ao limite. E depois termina abruptamente porque o velho Afonso
da Maia morre para expiar o pecado terrível do seu neto, neto que era a razão da sua existência. E então em vez da morte do herói, nova
invenção de Eça. Carlos e Ega partem para uma longa viagem de ócio e de pequenos prazeres. Dez anos depois, voltam a encontrar-se em
Lisboa tão diferente e tão igual, a capital de um país a caminho da bancarrota. Os Maias, escrito pelo genial Eça de Queiroz, grande, melodramático, divertido e melancólico, aponta um destino sem remédio, tanto para a família Maia como para Portugal.

João Botelho
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Bem são rios estas águas
Em que banho este papel
(Luís de Camões)

Três sessões (duas na Escola e uma na Faculdade de Letras da U.L.) dedicadas à leitura
de 15 poemas que têm no rio o motivo poético central.
A exposição patente nos painéis do átrio da biblioteca integrou cerca de 40 poemas.
O professor Lino das Neves foi o fotógrafo que captou as belas imagens do cartaz e da exposição, a
partir da conceção artística do professor Mário Rita.
Com coordenação da professora Cristina Duarte, colaboraram na iniciativa as professoras Emília
Paco, Madalena Contente e Alice Xavier.
Leitores
Joana Flor e Duarte Bénard da Costa
Inês Faria
Duarte Bénard da Costa
Beatriz Viana e André Monteiro
Jéssica Silva e Joana Carvalhinho
Martim Gonçalves
Gonçalo Albergaria
Joana Flor
Marta Sanches e Inês Lopes / Carlos Baltazar
Joana Carvalhinho e Joana Flor
Ana Costa e Francisco Figueiredo
Catarina Letria e Violeta D' Aguiar
Beatriz Viana
Alice Ruiz
Inês Felizardo e Alice Ruiz / Maria João Pica
Figurantes: Ana Rita Guerreiro, Débora Silva, Jason Dias e Samuel Duarte.
Assistente de som: Mariana Almeida
Assistente de imagem: Inês Garcia
Equipa: Cristina Duarte (Coordenação)
Alice Xavier
Emília Paco
Madalena Contente
Mário Rita

Formoso Tejo meu, quão diferente
te vejo e vi, me vês agora e viste:
turvo te vejo a ti, tu a mim triste,
claro te vi eu já, tu a mim contente.
A ti foi-te trocando a grossa enchente
a quem teu largo campo não resiste;
a mim trocou-me a vista em que consiste
o meu viver contente ou descontente.

Poetas
Rodrigues Lobo
Ricardo Reis
Azteca (versão de Herberto Helder)
Nuno Júdice
Percy Shelley
António Feijó
Luis Munoz
Vasco Graça Moura
Guo Moruo
Camilo Pessanha
Luís de Camões
Benjamín Prado
T. S. Elliot
Cecília Meireles
Francisco Quevedo

Agradecimentos:
Direção da Escola
Lino das Neves
Claudina Coelho
Esmeralda Coelho
João Silva

Já que somos no mal participantes,
sejamo-lo no bem. Oh! quem me dera
que fôramos em tudo semelhantes!
Mas lá virá a fresca primavera:
tu tornarás a ser quem eras de antes,
eu não sei se serei quem de antes era.
Rodrigues Lobo
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Ganges
Eis o Ganges que vem de longe para servir aos homens.
Eis o Ganges que se despede de suas montanhas,
de neve, das florestas, do seu reino milenar.
Eis o Ganges que caminha pelas vastas solidões,
com suas transparentes vestimentas entreabertas,
pisando a areia e a pedra.
Seu claro corpo desliza entre céus e árvores,
de mãos dadas com o vento,
pisando a noite e o dia.
Eis o Ganges que diz adeus à terra,
que saúda os verdes jardins e os negros pântanos,
que recolhe as cinzas dos mortos em seu regaço d’água:
Eis o Ganges que entra respeitoso no pátio de cristal do mar.
Eis o Ganges que sobe as escadas do céu.
Que entrega a Deus a alma dos homens.
Que torna a descer, no seu serviço eterno,
submisso, diligente e puro.

A filosofia do amor
Correm as fontes ao rio
os rios correm ao mar;
num enlace fugidio
prendem-se as brisas no ar…
Nada no mundo é sozinho:
por sublime lei do Céu,
tudo frui outro carinho…
Não hei de alcançá-lo eu?
Olha os montes adorando
o vasto azul, olha as vagas
uma a outra se osculando
todas abraçando as fragas…
Vivos, rútilos desejos,
no sol ardente os verás:
− Que me fazem tantos beijos,
se tu a mim mos não dás?
Percy Shelley

Eis o Ganges. Imenso. Venerável. Patriarcal.
Cecília Meireles

Virgínia
Rio barrento, rio barrento,
o seu curso lento e quente é o silêncio.
Não há desejo mais calmo do que a calma
de um rio. Mover-se-á o calor
apenas no canto do mimo
uma vez ouvido? Os montes ainda
aguardam. Os portões aguardam. As árvores púrpura,
as árvores brancas, aguardam, aguardam,
a demora, o declínio. Vivendo, vivendo
sem se moverem. Pensamentos firmes
sempre em movimento comigo chegaram
e comigo partirão:
rio, rio, rio barrento.

DIA ABERTO
29 de abril

No Ginásio, na Biblioteca,
no Auditório, no Museu, nos
pátios… uma nova edição do
Dia Aberto que mobilizou
toda a comunidade escolar.
Com protagonistas da escola e com convidados ‘especiais’, o Camões ‘revelou-se’
em
várias
frentes.
T. S. Eliot
E em
grande
forma!
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DIA MUNDIAL DA POESIA

Aconteceu ...
No passado dia 21 de março, a Casa da América
Latina celebrou (como já vem sendo tradição) o Dia
Mundial da Poesia no CCB. Na
sala Almada Negreiros, foram celebrados Ernesto Cardenal, Octavio
Paz, Pablo Neruda, Vinícius de
Moraes por dois poetas contemporâneos - José Tolentino de Mendonça
e Luís Filipe Castro Mendes - que
comentaram e leram alguns dos
seus poemas.
Celebrar um poeta, mesmo que há
muito desaparecido, é fazê-lo
regressar ao nosso convívio, ao convívio de todos os que amam a Poesia e nela buscam a
singularidade de quem a escreveu, e ainda um mundo
imaterial de correspondências afetivas feitas de encantamento poético.
Ora a forma mais simples de tornar (quase) física a
presença do poeta desaparecido é lê-lo. Num segundo
ou terceiro momento, em voz alta. Esta tarefa coube

também aos alunos da Escola Secundária de Camões.
As suas vozes jovens, claras e bem timbradas, soando
nostálgicas, melancólicas ou ironicamente divertidas,
celebraram o poeta brasileiro, desaparecido em 2014,
Manoel de Barros.
A seleção cuidada e sensível dos textos permitiu uma
sequência fluida e transparente de evocativos momentos da infância do poeta, algures no campo, no interior
da Bahia. Foi um momento de homenagem cúmplice
com o homem que, numa vasta imagem projetada na
parede do fundo, sorria subtilmente “piscando” o olho
divertido e emocionado ao público que o soube ouvir, e
sobretudo à juventude que o soube
sentir, e depois ler.
Estão de PARABÉNS estes alunos,
leitores sempre empenhados do
Clube Ler para Viver.
Está de PARABÉNS a professora
Cristina Duarte, constante mentora
deste projeto. E ainda todos os que
fazem parte do Clube Ler para
Viver.
Creio que estamos todos de PARABÉNS.
Termino com um verso de Manoel de Barros, apenas
recordando que celebrar um poeta lendo-o, é celebrar a
língua em que ele escreveu, veículo do seu partilhado
universo interior – “A única língua que estudei
com força foi a portuguesa.” (in “Línguas”)
Alice de Gouveia Xavier

INTERDISCIPLINARIDADE
Um Tsunami de Palavras
No passado
dia 15 de
abril de 2015,
a
Escola
Sec undária
de
Camões
recebeu
a
visita
do
e s c r it o r
Domingos Amaral na antiga biblioteca da
escola, pelas 10 horas. Estiveram presentes neste encontro, em que o escritor falou
sobre o seu livro Quando Lisboa Tremeu,
as turmas A, B e H do décimo ano de escolaridade, acompanhadas pelos professores
das disciplinas de Biologia e Geologia e
Português.
Domingos Amaral é um escritor português que publicou 9 livros ao longo da sua
carreira, sendo também professor de uma
nova cadeira da Universidade Católica:
Economia Desportiva.

O escritor, a convite da professora de
Português, Lídia Teixeira, marcou presença para falar um pouco de si e do livro
Quando Lisboa Tremeu, estando este
encontro relacionado também com o projeto “Pelo Tejo vai-se para o mundo”. As
turmas A e B são lecionadas na disciplina
de Português por aquela professora, que
propôs a ambas um desafio. Como o escritor viria falar do seu livro, cuja principal
temática é o terramoto de 1755, a docente
propôs às suas turmas (de Ciências e Tecnologias) que fizessem uma apresentação,
com o auxílio dos professores da disciplina
de Biologia e Geologia, em que relacionassem os conceitos que aprenderam este ano
letivo em Geologia sobre sismos e maremotos com esta obra literária.
Os alunos Nuno Garcia e Catarina Raimundo, da turma A, com a colaboração da
professora Alda Pais, leram alguns excertos do livro e mostraram um vídeo sobre o
que aconteceu em 1755, em Lisboa. As
alunas Mariana Vicente e Joana Rocha,

da turma B, com a colaboração do professor Eduardo Pinheiro, preparam uma
apresentação em que leram alguns excertos do livro e, posteriormente, relacionaram-nos com a matéria de Geologia sobre
sismos e tsunamis, tendo resumidamente,
explicado a parte científica ao público presente.
Após estas apresentações, o escritor
falou sobre o seu livro, designadamente
como o construiu, o seu método de trabalho, as fontes históricas que pesquisou, as
razões pelas quais se interessou pelo tema
e que o levaram a escrever o romance,
bem como, também, sobre o conjunto da
sua obra.
No fim, ainda houve
tempo para o escritor responder às perguntas feitas
pelos alunos e para autografar os seus livros.

Mariana Vicente e
Joana Rocha, 10º B
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MARIANO GAGO — IN MEMORIAM
José Mariano Gago, testemunho autêntico
«o Camões precisa mais que a memória duma página, coisa
de nada, difícil. Nem o Camões, nem cada um de nós com ele,
cabemos no tempo da escrita do espaço duma folha. Mas
quando teremos o tempo necessário?»
José Mariano Gago, Liceu Camões 100 Anos 100 Testemunhos

Do meu contacto, distante, com José Mariano Gago habitam
-me três palavras: fascínio, autenticidade e benevolência.
Homem benevolente, pronto a acarinhar quem o ajudou a
aprender e quem, por instantes, para servir um desígnio, via
nele um facilitador de soluções... A benevolência estende-se a
essa ideia simpática de que todos os homens precisam de
mais do que uma folha para registar a sua existência.
(Tantos são os que ontem e hoje falam elogiosamente de José

Mariano Gago e que não merecem sequer referência no rodapé da vida!)
Homem fascinado pelo espaço, nas suas diversas escalas,
mas que sabia que o tempo lhe poderia frustrar a ambição de
ir além do conhecido. E sobretudo, um homem, que tinha a
noção de que só o conhecimento salvaria o ser humano de si
próprio... Por amizade, José Mariano Gago confessou um dia
que o Liceu Camões, que o acolhera dos 10 aos 17 anos, fora
a academia matriz que, afinal, sempre procurou construir
enquanto homem político ao serviço do seu país...
Homem autêntico que nunca vi colocar-se em bicos de pés,
manteve-se por largos períodos na sombra, apesar da sua
inteligência e compaixão...

Prof. Manuel Cabeleira Gomes
In Caruma, 18.04.2015
http://cabeleiragomes.blogspot.pt/

IN MEMORIAM - Subsídios para a história do currículo académico do Prof. Engº MARIANO GAGO
directamente recolhidos do espólio do Arquivo Histórico do «Lyceu» de Camões / Escola Secundária.
Como outras notáveis figuras portuguesas dos sécs. XX-XXI - Lindley Cintra, Sousa Franco, António Guterres, Jorge Miranda Mariano Gago, de seu nome completo José Mariano Rebelo Pires Gago (1948-2015) foi um «extraordinário aluno da nossa escola
entre 1958 e 1965.
1958 - Exame de admissão: Escritas: Ditado (Bom); Redacção (Suf.); Aritmética e Geometria (Muito Bom); Desenho (Suf.); Orais: Leitura e Análise (Muito Bom); História e Geografia de Portugal (Muito Bom); Aritmética e Geometria (Bom).
Resultado: Admitido.
7 ANOS de FREQUÊNCIA e EXAMES (1958-1965)
- Notas prévias:
a) do 1º ao 7º anos foi sempre aluno da turma A e nos livros de matrícula e frequência há três fotos nos anos dos inícios dos 3 ciclos curriculares: 1958, 1960 e 1963
b) registaram-se os ciclos, os anos curriculares, os professores, as respectivas disciplinas e médias anuais finais, quadros de honra, médias
gerais de ano, notas e resultados finais de exames.
1º Ciclo: 1º e 2º anos (1958-1960)
Frequência:
- Língª Histª Pátria (G. Oliveira - Élia Pereira): 11 - 14
- Fran. (Mª Alice Roubaud): 12 - 13
- C.G.Natur. (Emília Pimentel - Mel. Marques): 15 - 15
- Mat. (J. Carneiro da Silva): 14 - 15
- Des./TM. (J. Pimentel - G. Pires - Silva Pinto): 13 - 11
Q.H. - 2º ano: nos 2º e 3º períodos
Médias gerais dos 2 anos: 13 - 14
Exame:
Língua e História Pátria: 16
Francês: 17
Ciências Geográfico-Naturais: 18
Matemática: 20
Desenho: 14

2º Ciclo: 3º, 4º e 5º anos (1960-1963)
Frequência:
Português (Élia Pereira - id. - id.): 15 - 14 - 15
Fran. (Mª Alice Roubaud - id. - id.): 14 - 16 - 16
Ing. (João Neves - id. - id.): 13 - 13 - 14
Hist. (Mª Adelina Franco - id. - id.): 13 - 14 - 15
Geo. (Mel. Marques - Aníbal Nunes - id.): 16 - 13 - 14
C.Natur. (Celeste Correia - id. - id.): 14 - 14 - 15
C.F.-Q. (Freitas Monteiro - id. - J.Loureiro): 14 - 13 - 16
Mat. (J. Carneiro da Silva - id. - id.): 16 - 15 - 17
Des. (G. Pires - V.Gouveia - Antº Bronze): 11 - 12 - 12
Q.H. - Em todos os 3 períodos dos 3 anos
Médias gerais dos 3 anos: 14 - 14 -15
Exame: Dispensado

Resultado: Aprovado com 17 (Distinto)
3º Ciclo: 6 e 7º anos (1963-1965)
Frequência:
C.Natur. (António Luís Franco - id.): 15 - 16
C.F.-Q. (Alberto Serpa Neves - id.): 18 - 16
Mat. (J. Carneiro da Silva - Ondina Vasconcelos): 18 - 16
Des. (Francisco da Silva Pinto - id.): 14 - 15
Filosofia (Mel. Pereira Miguel - id.): 15 - 14
O.P.A.N. (Mel. Pereira Miguel - id.): 14 - 12
Q.H. - Em todos os 3 períodos dos 2 anos
Médias gerais dos 2 anos: 17 - 15
Exame (Escritas - Dispensado das Orais)
Ciências Naturais: 17
Ciências Físico-Químicas: 18
Matemática: 19
Filosofia: 17
O.P.A.N.: 16
Resultado: Aprovado com 17 (Distinto)

Prof. José Vasconcellos
(O autor não segue o AO de 1990)

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES
http://www.escamoes.pt
BE/CRE
http://esccamoes.blogspot.com/
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ATIVIDADES QUE VÃO CATIVANDO OLHARES E INTERESSES NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMÕES
(O PROFESSOR LINO DAS NEVES REGISTA A MAIOR PARTE DELAS)

Na próxima edição do CONFLUÊNCIAS
(maio-junho), daremos notícia do X CONCURSO LITERÁRIO CAMÕES 2014/2015.
Serão publicados os poemas vencedores e
excertos dos contos premiados.

www.escamoes.pt

A todos quantos colaboraram com a cedência de fotos e trabalhos para este Boletim,
uma palavra de agradecimento.

Com o generoso apoio do
Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

