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Nasceu um jornal
A grelha foi afixada em setembro e não
demorou muito a encher-se de nomes e ideias
para o nosso jornal. A equipa de coordenação
juntou-se na sala das artes e arregaçou as
mangas. Era preciso perceber que jornal seria
este, que conteúdos teria, que valor ia
acrescentar. O nome foi decidido por todos,
depois de um longo brainstorm coletivo e de
uma intensa votação.
Olhar TEN, o nosso olhar sobre o mundo que nos
rodeia, sobre cada um de nós e sobre a nossa
academia TEN - Tu Eu Nós.
Este é um jornal escrito a várias mãos, por
alunos, adultos e convidados especiais, onde
vamos mostrar os trabalhos que fazemos por cá,
partilhar opiniões e reflexões e dar a conhecer
pessoas, projetos e coisas interessantes.
Muito obrigada a todos os que contribuíram
para que a primeira edição do nosso Olhar TEN
tenha esta qualidade!

TU
Sobre o mundo que nos rodeia

Neste número, o desporto
marca a secção TU. Há
também uma entrevista
muito interessante ao diretor
da Academia TEN.

EU
As nossas opiniões e reflexões

Esta secção com diversos
temas abre com um
trabalho criativo a 4 mãos e
segue com trabalhos de
reflexão e outros trabalhos.

NÓS
Sobre a nossa Academia TEN

Uma reportagem, artigos
sobre este primeiro período
letivo e datas importantes
para anotar.
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T - Como foi ser o jogador mais novo do
Europeu?
M - Ser o jogador mais novo do europeu foi
algo especial, sobretudo porque era um
objetivo que já tinha definido há algum
tempo.

T - Qual foi a equipa com que mais gostaste
de jogar? Porquê?
M - Espanha. Sem dúvida. Nunca nenhuma
das seleções de sub-18 tinha vencido a
Espanha e nós, como equipa, tínhamos esse
objetivo.

T - Qual foi a equipa com que menos gostaste
de jogar? Porquê?
M - Holanda. Viemos de uma viagem longa,
tivemos apenas um dia de descanso,
portanto não deu para tirar o devido
proveito.

T - Como encarar a perda de uma final?
M - A derrota é sempre uma forma de
aprendizagem, e esta final não foi diferente!
Aprendi que para ir jogar uma final temos de
encará-la de frente e não com medo de
perder.

T - Sentiste-te contente por fazeres parte do
15 ideal do europeu?
M - Senti-me muito contente. Não era um
objetivo, mas fico contente porque acho que
o meu trabalho foi reconhecido.

T - Gostavas de poder fazer mais
internalizações? 
M - Claro! Representar Portugal é um
orgulho!

O desporto faz parte do nosso dia-a-dia. É o
que nos desliga da escola, dos trabalhos, dos
professores, etc. É ainda melhor se
praticarmos com os nosso amigos. E o rugby
não é exceção. É um desporto que se joga
em equipa e com os nossos amigos. É um
desporto de aprendizagem não só tática e
prática como também de cabeça.
Hoje entrevisto um jogador, que tenho a
sorte de me ser muito próximo - o meu irmão
Manuel Vareiro. Foi representar Portugal no
Europeu de sub-18 de 2021, na Rússia.

T - Bem vindo Manel.
M - Em primeiro lugar quero agradecer por
este convite feito, gosto muito. Começo por
apresentar-me: Sou o Manel Vareiro, tenho 16
anos, nasci no dia 14 de janeiro de 2005,
estou no 11ºano em ciências. Sou o mais
velho de 7 irmãos e jogo rugby no GDD
(grupo desportivo Direito) o melhor clube de
todos.

T - Manel, como te sentiste quando soubeste
que foste convocado para representar
Portugal no Europeu de rugby?
M -Foi uma sensação incrível, depois de dois
meses de treinos com muita intensidade,
trabalho e qualidade. O sentimento foi
incrível.

O mais novo jogador do europeu de rugby 2021
Teresa Vareiro, 10º ano

Tu
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T - Com que equipa de rugby gostavas de
jogar numa próxima internalização?
M - Não sei. Continuar a treinar e a preparar-
me para o caso de ser chamado.

T - Que conselhos dás a alguém que queira
fazer parte da seleção de rugby portuguesa?
M - Nunca deixem de trabalhar, não
desperdicem nenhuma oportunidade,
trabalhem sempre mais que os outros e
sobretudo e mais importante, divirtam-se!

T - Obrigada Manel.

Tu

Corridas sprint - F1
Miguel Afonso, 11º ano

Desde a recente compra da Formula One por
parte da Liberty Media, a F1 tem visto uma série
de mudanças, nomeadamente o aumento da
presença nas redes sociais, a facilitação ao
público para acompanhar o campeonato e até
uma série na Netflix. Mas as mudanças mais
interessantes têm sido ao nível do próprio
campeonato, seja nos carros, nas pistas ou,
ultimamente, no formato dos fins de semanas de
Grande Prémio.

No Grande Prémio britânico e da Itália, o mundo
viu o seu adorado formato de fim de semana ser
trocado por um outro: o formato de corridas
“Sprint”. Este modelo consiste num treino livre 

e numa qualificação à sexta-feira, um
segundo treino livre e, novidade, uma
qualificação “sprint” no sábado, deixando
o domingo reservado, de acordo com a
norma, para a corrida principal. A
qualificação “sprint” consiste numa
pequena corrida destinada a determinar
as posições de partida para a corrida de
domingo.
 
Uma mudança de tal dimensão divide
sempre a comunidade da Fórmula 1 em
duas partes: os a favor e os contra, ambos
bem fundamentados com bons
argumentos. Um lado apelando à
conservação das características
fundamentais; o outro torcendo pela
“evolução” do desporto.

A evolução, a meu ver, é sempre boa,
mas, se mudarmos todas as
características essênciais do desporto ele
deixa de ser o desporto que tanta gente
adora, o mesmo se aplica ao tema da
eletrificação da F1 e acabamos por
desvalorizar a história do mesmo. Para
além disso, esta mudança teve influencia
negativa em mais outros aspetos. Ao
extinguir um treino livre, os pilotos
tiveram menos tempo para se
acostumarem ao circuito e as equipas
fazerem modificações aos carros e a
estratégia de corrida.
 
Embora a minha posição seja contra a
alteração, existe um grande número de
fãs que apoiam este novo formato,
argumentando (e com razão) que mais
corridas significa mais entretenimento e
um desporto como a Fórmula 1 existe
principalmente para a diversão do
espectador. Esse raciocínio vai ao
encontro dos fãs que vão aos circuitos 
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Para começar, quem é Michael Jordan?
Michael Jordan é um grande ícone do
basketball no mundo inteiro. 

Por que razão estou eu a escrever sobre esta
pessoa em especial e não sobre qualquer
outra do mundo? Tinha uma apresentação
para fazer e, desde os meus 11 anos eu tenho
tido um interesse imenso por basket. Ao ir
pesquisando, encontrei aquele que era
chamado “the basketball star”, fiquei cada
vez mais interessada no assunto e comecei a
ler biografia on-line e a ver series na Netflix.
Fiquei tão maravilhada pelo que lia, que
decidi que esse era o tema da minha
apresentação oral. Comecei a trabalhar e a
pesquisar cada vez mais, até ficar perita, se é
que me posso chamar assim. 

O  jogador nasceu no dia 17 de fevereiro
de 1963, tem 58 anos e morou em
Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos a
maior parte da sua vida. Começou a sua
carreira de basket muito novo, sendo o
primeiro jovem negro a fazer parte das
equipas nacionais da NBA. 
A NBA tinha regras muito restritas de
equipamento e etiqueta. Para 
todas as suas equipas, o equipamento
era simples: uns ténis da Nike 
brancos, uma t-shirt vermelha e calções
vermelhos também. Michael 
Jordan queria mudar isso, então como
cara da NBA propôs a sua ideia 
de uniforme, causando assim uma
revolta imensa porque as equipas 
e treinadores queriam essa mudança,
mas a NBA não queria ceder. 
Depois de muito tempo, Michael
consegiu o que queria para o 
equipamento ficar mais “bonito”. Os
ténis, que costumavam ser 
brancos, começaram a ter várias cores,
desde que tivessem 
apontamentos brancos, como os Jordan
que conhecemos atualmente.

E não, Michael não tem só uma história
de vitórias, claro. Ele também 
falhou para chegar onde está agora, e
para isso ele deixou uma frase:

Michael Jordan
Sara Sá Esteves, 9º ano

Tu

“I’ve missed more than 9,000 shots in

my career. I’ve lost almost 300 games.

Twenty-six times I’ve been trusted to

take the game-winning shot and missed.

I’ve failed over and over and over again

in my life. And that is why I succeed.” 

Michael Jordan

uma vez que vez que, com esta
implementação, os espectadores recebem
mais agitação pelo seu dinheiro , uma vez
que, no formato original, a sexta-feira é um
dia de treinos e pouca ação e no novo
formato todos os dias têm um pouco mais de
dinâmica.
 
Em todo o caso, quando se trata de uma
alteração tão significativa como esta, haverá
sempre prós e contras e, embora eu prefira a
manutenção do que é original, compreendo
os benefícios da renovação.
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um desafio mútuo constante. Este encontro
é o mais enriquecedor que há na vida. 

VPA – Quem é que te inspirou na vida e
também te levou a criar a academia TEN?
PRM - A Maria Gaivão, diretora do Centro
Comunitário da Galiza e presidente da
Escolinha de Rugby da Galiza, fundadora do
projeto lá no Bairro do Fim do Mundo,
começando com quase nada. Uma pessoa 
excecional, não só pela obra feita e que é
reconhecida, em primeiro lugar pelas
pessoas do bairro que continuam a ir ao seu
encontro - agora já são os filhos e netos
daqueles que foram os primeiros - e por
várias outras pessoas que conheceram o
projeto e foram por lá passando. Foi uma
pessoa com quem aprendi muito sobre várias
coisas e, em particular, o que é fazer
profissionalmente este trabalho. São muitas
horas a ouvir e a lidar com todo o tipo de
miúdos e famílias e em diferentes
circunstâncias. Outra referência será o Padre
Diogo Barata, um padre de quem fui e sou
muito amigo, que é aqui de Schoenstatt, e
que foi uma espécie de mestre que me
ajudou no meu caminho. Por vezes penso
que, de alguma forma, vou mimetizando o
tipo de relacionamento que eu tive com ele
com todos vocês, sobretudo de quem me vou
aproximando mais. Além de que também a
academia TEN tem alguma inspiração no
fundador de Schoenstatt e em algumas das
suas ideias que vi encarnadas no Padre
Diogo. 

VPA – Em que momentos sentiste que
falhaste?
PRM – Senti que falhei em muitos momentos
e continuo a sentir várias vezes. Em parte

VPA – O que é que te motivou a criar a
academia?
PRM - Foram várias coisas. Foi o percurso
que fui fazendo enquanto era miúdo,
sobretudo com o aproximar do tempo da
faculdade.  Foi uma marca muito forte de um
projeto onde fui voluntário – a Escolinha de
Rugby da Galiza - onde cresci e aprendi
várias coisas e onde, de alguma forma,
descobri uma vocação que faz parte daquilo
que é a academia. 

Foi, também, sentir que fazia falta um espaço
como a academia e que é útil na medida em
que responde a uma coisa que faz falta às
pessoas enquanto vão crescendo - malta
mais nova mas também para a malta da tua
idade. Há algumas coisas na vossa vida e na
vida de todos, mas agora pensando na malta
da tua idade, que vão fugindo desta cultura.
Na escola é tudo a correr, em casa também
andamos a correr e aqui tentamos
concentrar-nos todos -  nós os que vimos
aqui mas também as nossas famílias e as
comunidades à nossa volta - naquilo que é
essencial e que é o que dá nome à academia
TEN: Tu Eu Nós. Eu que sou mais velho do
que tu, chateio-te e dou-te na cabeça mas há
qualquer coisa maior que isso e que é uma
relação dinâmica, uma espécie de jogo de
forças entre tu e eu, uma espécie de dança,

O caminho até aqui e outras reflexões
Entrevista de Vicente Peres Alves, 11º, ao Pedro Rocha e Melo

Tu
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academia TEN. 
Mas para responder à pergunta, diria que a
impulsividade é uma caraterística minha que
tento dominar que invariavelmente me pode
levar a errar. Sinto muito a necessidade de
fazer coisas e nem sempre tem a ver com
altruísmo. Tenho consciência que há uma
dimensão em mim mais profunda que
precisa de estar a fazer coisas, que se estiver
quieto num sofá não se sente bem consigo
mesmo, como se tivesse de provar
continuamente o seu valor. Tenho uma certa
inveja das pessoas que estão bem sem
precisar de sentir que estão a fazer alguma
coisa muito importante. A impulsividade é
um desafio na vida profissional mas também
na minha vida pessoal. 

VPA – Que planos tens para academia TEN no
curto e longo prazo?
PRM – Estamos precisamente a trabalhar
nisso agora. Uma das coisas que já sabemos
que nos queremos dedicar nos próximos
meses é na construção do modelo da
academia TEN – temo-nos referido a isso
como o Método TEN. 

No limite, queremos conseguir reunir num
documento as grandes linhas do trabalho
que fazemos na academia TEN. Não
apanhará, certamente, tudo porque há
muitas coisas que são espontâneas mas é
importante e sentimos que é o momento. Eu
tenho o privilégio de conhecer todas as fases
do trajeto e por isso ver como as coisas
foram acontecendo e de onde começaram. 

porque é essa a minha maneira de ser, sou
particularmente autocrítico, questiono-me
muito. E não penso que isso seja
essencialmente vantajoso, não é um
autoelogio. Tenho frequentemente a
sensação de que falho e estou a falhar,
nomeadamente quando estou em braços de
ferro com algum de vocês. Quando medimos
forças, porque aconteceu alguma coisa ou
durante uma conversa, quase sempre vou
para casa a pensar se disse o que queria
dizer ou se devia ter feito alguma coisa
diferente.

VPA – Mas falhanços maiores? Tens um ou
dois que possas contar?
PRM – Um falhanço grande pode ser quando
decidi, a certa altura, que ia entrar no
seminário e candidatei-me e fui aceite e foi
conhecido de toda a gente e passado 5
meses voltei atrás na decisão e já nem
cheguei a arrancar. Foi uma sensação difícil
de falhanço dizer a todos que afinal já não ia.
Foi um falhanço ou um recuo ou repensar de
decisão que mexeu também com muitas
pessoas.

VPA – Esse erro não foi uma coisa má. Não
tens um falhanço de fazer uma coisa errada e
teres consciência que o estavas a fazer? Por
exemplo, eu quando chumbei o 10º ano sabia
que isso ia acontecer mas não mudei atitude. 
PRM – Eu sempre fui mais ou menos
certinho. Fiz muitas coisas erradas mas
nunca fui esse tipo de miúdo que ia fazendo
essas malandrices conscientemente. Quando
fazem isso é porque sentem que as coisas
estão mais ou menos controladas, que no fim
do dia as coisas vão correr bem. Se tivessem
a sensação que as coisas podiam mesmo dar
para o torto, como vos dizia na mensagem
que vos enviei há uns dias, teriam outra
postura. E essa é a realidade de alguns dos
que também frequentam semanalmente a 

Tu
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possível conseguirmos grandes e pequenos
consensos que permitam confiar-vos esse
papel importante de serem pequenos líderes
dentro dos projetos e ambiente da academia
TEN. E já vários têm assumido lideranças
concretas no Nature Camp no verão, em
apoios diários nos estudos ou no projeto na
Casa Pia. 

VPA – Como se lida com casos de alunos
complicados de más notas e mau
comportamento na escola?
PRM – Cada um é responsável pela sua vida e
pelo seu trajeto, essa é uma ideia que aqui
está muito vincada. Penso que um discurso
educativo que não enfatize esta ideia, falha
logo à partida. Sinto que a escola falha muito
nisso e até a tradição familiar portuguesa –
talvez de alguns contextos em particular –
falha também nisso; excesso de
protecionismo, se quiseres. Esta ideia é
muito importante para mim e acho que é
relevante para crianças e adolescentes de
qualquer contexto, talvez mais ainda para
quem venha de contextos desfavorecidos e
venha a ter (muito) menos oportunidades
para crescer. 
Outra ideia é aquilo que já falámos. É a
própria da dança. Eu danço com todos. Falo
convosco em grupo e falo com cada um
individualmente. Não é que seja o mestre
disto mas o tempo vai trazendo experiência
que se manifesta sobretudo na dança, no
braço de ferro com cada um. E para dançar
com cada um é preciso tempo, ou porque
demora a que surjam os primeiros passos 

Outra ideia muito imediata tem a ver com o
conseguirmos ter 50% de alunos da
academia, nos nossos vários projetos e
iniciativas, vindos de contextos de maior
vulnerabilidade. Acreditamos muito que
acrescentamos valor e sabemos que há
muitas crianças e adolescentes a precisar de
um empurrão, sendo que quando o teu
contexto de origem é mais desafiante, sabes
que vais ter sempre de pedalar mais. E
depois é o privilégio e também a
responsabilidade para ver o que resulta disto
tudo, o nosso dia-a-dia, muitas coisas que
são difíceis de explicar. Tu vens cá para
estudar e sabemos bem a meta para a qual
estás a trabalhar mas é provável que surjam
oportunidades ao longo do caminho que te
marquem, que te façam crescer e te
apontem pistas para o futuro. Damos muita
importância ao que acontece nos corredores
e nos intervalos das propostas formais que
temos aqui. A vida não é linear e esses
momentos podem ter um impacto maior do 
que propostas que preparamos com todo o
cuidado para ajudar cada um dos nossos
alunos. Esta entrevista é uma oportunidade,
veremos se será ou não útil.

VPA – O que podemos fazer para ajudar ou
para sermos mais úteis?
PRM – Os mais velhos têm de ser o garante
do espírito TEN. Sei bem que isso é
desafiante porque a adolescência também é
o tempo de resistir e contestar regras e
formulações feitas por outros. Neste caso,
tentamos incluir-vos nas reflexões e
procuramos negociar termos e tem
funcionado bem. Mas essa é a grande
expetativa para os alunos mais velhos da
academia TEN, serem os primeiros a
incorporar o espírito TEN e passá-lo aos mais
novos. Nunca vos procuramos dominar,
controlar ou manipular. Voltamos à medição
de forças e à ideia ambiciosa de que é 

Tu
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PRM – Provavelmente o mesmo que tento 
fazer na minha vida. Saberem bem o que
querem e definirem um plano concreto para
o conseguir porque, quando nos
comprometemos com estratégias concretas,
podemos acompanhar-nos e cobrar-nos uns
aos outros. Muitas vezes na academia TEN
recorremos ao trabalho do Viktor Frankl
sobre a importância do sentido nas nossas
vidas. A segunda mensagem pode ser sobre
 a ideia de que todos queremos ser felizes e
hoje em dia há trabalhos fantásticos sobre a
felicidade. Se há um denominador comum
em todos eles, será o da centralidade das
relações humanas para o caminho de
felicidade de cada um. Vale a pena conhecer,
por exemplo, o trabalho de Tal Ben-Shahar
ou o estudo mais longo de sempre de
Harvard sobre a felicidade. Para outro tipo de
perspetivas, aconselharia ver o livro do Dalai
Lama com Desmond Tutu ou autores como
Jay Shetty e Rinpoche. Uma terceira
mensagem poderia ser a mesma que Clayton
Christensen deixava aos seus alunos de
Harvard na última aula – How will you
measure your life? A maior parte dos nossos
alunos são novos mas fica o desafio: qual a
métrica da nossa vida? Como vamos medir o
sucesso da nossa vida? Cada um tem de
crescer a saber responder a essa pergunta;
eu aos 31 já tenho de ter uma resposta para
essa pergunta.

ou porque é preciso dançar muito até
sintonizar ritmos. A relação é sempre uma
dança e hoje há pouco tempo para se dançar.
Seja um professor e um aluno, ou um pai e
um filho, é sempre uma dança. Os papéis não
têm de ser iguais, naturalmente, mas é
sempre uma dança dinâmica, uma pergunta
e resposta. Há pouco tempo para isso em
casa, na escola, um pouco por todo o lado.
Pode ser o maior legado da academia TEN. 
Faltou referir o respeito quando falei na
responsabilização. Quando me dizes e
escreves que queres ter x notas e depois te
vejo desfocado; quando exijo compromissos
concretos; até quando implico convosco e
vocês acham exagerado, faço-o, no limite,
porque vos respeito. Respeito quem são e as
metas que definem. Penso que é isso que vai
permitindo que as coisas funcionem porque
a alguns de vocês chateio muito, - e posso
ser injusto ou até errar - tenho consciência
disso, e se continuam a aparecer e a aceitar
que vos encha os ouvidos é porque sabem
que vos respeito. É o respeito que conquista,
quando não há respeito é quando as coisas
depois morrem.

VPA – Qual é a receita para o sucesso, não
apenas na escola mas também na vida?
PRM – Se soubesse, era uma pessoa com
sucesso, já pensaste?

A – Mas o que aconselhas a qualquer um de
nós, pensando nos erros que já viste outros
alunos fazer?

Tu

"...há trabalhos fantásticos sobre a

felicidade. Se há um denominador

comum em todos eles, será o da

centralidade das relações humanas

para o caminho de felicidade 

de cada um."
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Eu

O Silêncio
Trabalho criativo a 4 mãos

Carolina Brísio, 6º ano e Pedro Rocha e Melo.A saudade
Teresa Miranda, 6º ano

A saudade é sentir falta de coisas que nos fazem
felizes. Tem um lado bom e um lado mau. O lado bom é
termos memórias felizes, e o lado mau é que há uma
coisa que está em falta.

Eu já senti saudades quando já não via os meus tios há
muito tempo. Agora tenho saudades da minha avó, que
está no Egito.

Quando temos saudades de alguém podemos escrever
cartas, fazer desenhos, mandar mensagens queridas e
telefonar.

"A saudade é a tristeza que fica em nós quando as coisas de que gostamos se vão embora.” 

A Menina do Mar, Sophia de Mello Breyner Andressen
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Eu

perto de nós também pode ser profundamente marcante. São situações de dor aguda e
profunda, de abalo, de perda de referências e sentidos, de questionamento e confronto de
ideias.

Na altura em que entrei na universidade, a doença e morte da minha tia Rita foram
absolutamente marcantes no meu percurso e na pessoa que hoje sou. Além do sofrimento
– pensava muito mais no sofrimento alheio do que no meu – fiquei para sempre
incomodado com a falta de sentido, com a dificuldade em encontrar uma lógica. 
A consciência da morte não é apenas o saber que a vida chega eventualmente a um fim; é
reconhecer que a vida nos escapa das mãos, que não mandamos, que as coisas, muitas
vezes, não correm como queremos. 
Viktor Frankl foi um homem com uma vida e obra fantástica. Enquanto académico, e na
esteira de Freud, defendia que a procura de (um) sentido para a vida era a causa última da
existência humana. Manteve e intensificou o seu trabalho depois da experiência-limite que
teve em Auschwitz e outros campos de concentração onde diz ter confirmado a sua teoria
e onde corajosamente defendeu que até o sofrimento mais desumano poderia ter sentido.
Segundo Frankl, o desespero é mesmo a experiência de ausência de sentido no
sofrimento. 
A exigência de Frankl não é fácil de enquadrar nas nossas vidas. Questiono-me, muitas
vezes, sobre a sua ideia de Sentido. Como é possível encontrar Sentido no sofrimento ou,
melhor, como é possível encontrar Sentido no sofrimento de uma criança que perde o pai
ou de uma mãe que perde o filho? Ou no sofrimento provocado pela guerra? No
sofrimento dos campos de concentração?
Frankl é frio e pragmático. Em cada situação, pergunta à vida o que espera de ti. É esse o
seu maior legado. O sentido constrói-se na resposta concreta às solicitações da vida; não
somos nós que fazemos perguntas à vida, é a vida que nos interpela e desafia. O sentido é
o gesto de avançar, apesar de tudo. Dificilmente encontraremos imagem mais ilustrativa
que a dos homens e mulheres de Auschwitz a quem não conseguiram roubar a
humanidade.
Não sei que Sentido poderá ser feito do desaparecimento da minha tia Rita mas as
perguntas que esses dias me deixaram continuam comigo e, com elas, a sua saudosa e
sofrida memória.
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Curva da estrada
Pedro Rocha e Melo

A morte é a curva da estrada,

Morrer é só não ser visto.

Se escuto, eu te oiço a passada

Existir como eu existo.

 

A terra é feita de céu.

A mentira não tem ninho.

Nunca ninguém se perdeu.

Tudo é verdade e caminho.
Poesias. Fernando Pessoa (1942)

 

Num discurso marcante a finalistas de Stanford no ano de 2005,

Steve Jobs partilhou, entre outras ideias, como a notícia do cancro e

a possibilidade de morrer em breve foram transformadoras na sua

vida. A consciência da própria morte é uma caraterística

essencialmente humana; saber que se morre define a experiência

de vida. Não há vida sem morte. A morte de quem gostamos e vive 



Eu
Todas as mortes são misteriosas. O que acontece nesse momento em que deixa de haver
vida? O que sucede com esse corpo, à complexidade das suas ligações, à riqueza dos seus
pensamentos, à força das suas motivações? Alguém disse um dia que ninguém morre
verdadeiramente até que desapareça a última pessoa que o ame. Mas que valor tem essa
vida que não se vê?
A última vez que vi o meu avô contei-lhe uma notícia que o deixaria certamente muito
feliz. Não estava já capaz de me responder mas senti que me tinha ouvido e percebido.
Morreu poucos dias depois e pensei que seria para sempre guardião do que lhe contei. Uns
tempos mais tarde as circunstâncias mudaram e precisava de lhe contar que tinha tomado
outra decisão, que o caminho era outro, que precisava de o ouvir dizer que tudo ficaria
bem. Como se continua a conversa com quem já não se vê? Será que uma vida que não se
vê está sempre connosco? Como saber responder a tais perguntas? Não sei mas falo
muitas vezes com quem já não vejo.

Frankl propõe que cada um poderá encontrar (um) sentido para a vida de três formas: pela
entrega a uma ou mais relações afetivas; pela dedicação a uma causa ou projeto no qual
se acredita; pela experiência do sofrimento. Penso que o mesmo se poderia dizer das vidas
que se deixam de ver. O sentido da morte de alguém nasce da força que permanece nos
laços afetivos que existiam e não desaparecem; da presença inegável e efetiva nos
projetos, nas ideias e causas que se defendeu; do sofrimento dos que ficam e que
recordam, de forma tão brutal e visceral, a centralidade desta vida que deixou de se ver na
sua própria vida. 
Um dia uma criança pequena com cancro viu a sua mãe sair do quarto sem conter as
lágrimas. Explicou ao adulto que a ficou a acompanhar que a mãe chorava de saudades. O
adulto perguntou à criança o que entendia por saudades. A criança respondeu que as
saudades são o amor que sentimos por alguém que não conseguimos ver. 
Da curva da estrada acompanham-me pessoas que fazem parte de quem sou, de quem
tenho muitas saudades.

Três notas finais sobre o tema.
A primeira sobre o Rocky, cão da minha família e também da academia. O seu
desaparecimento foi particularmente difícil de digerir. Deixou-nos memórias fantásticas e
também muitas saudades. Sei que também está nessa curva e que me acompanhará
sempre.
A segunda é sobre o António, sem-abrigo que vivia nas escadas do meu prédio e de quem
tanto falámos na academia. Chegámos a discutir um projeto na academia em que, todos
os dias, um de nós lhe faria companhia, sobretudo no tempo de confinamento em que o
movimento nas ruas era menor. Um dia, o Sassá saiu de bicicleta à sua procura e já não o
encontrou. Não me esqueço desse momento, já estava do outro lado da curva. 
A terceira nota é para a Tana, a minha última grande referência e a minha última grande
perda. Penso nela todos os dias, encontro-a diariamente no meu trabalho, pelo menos
assim o desejo. Que dessa curva possa orgulhar-se deste jornal, inspirado nas centenas de
jornais que fez com as suas crianças nesta mesma casa. 
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A Roménia, localizada no Leste Europeu, 
vivenciou 15 anos de um regime comunista. 
Dando início em 1974 e acabando na revolução
de 1989. Nicolae Ceaușescu, líder do regime. 
Manteve o cargo de político romeno, que serviu 
como Secretário-Geral do Partido Comunista de 
1965 a 1989. A partir de 1974 tornou-se Presidente 
da República Socialista da Roménia. Ceaușescu 
foi expandindo o seu poder e o seu nome foi cada 
vez mais reconhecido, derivado às suas 
condenações e invasões a territórios e às suas patentes. Nessa época a Roménia
encontrava-se estável, mas os anos foram passando e Ceaușescu tornou-se cada vez mais
um ditador autoritário, ao ponto de ser um dos mais ditatoriais do Leste Europeu. 

As suas ideias comunistas eram de certa forma racionais, no entanto eram extremistas e
irrealistas. Criou uma polícia secreta, a Securitate, responsável por vigiar o povo romeno,
punindo-os. Abusador dos direitos humanos, assim seria o regime. A gestão económica
levou a um crescimento de dívidas do país e consequentemente a economia romena
retrocedeu. Dada a situação, pessoas do ramo agrícola e industrial foram mandadas
produzir e gerar rendas e fins adicionais para o pagamento das dívidas que o país tinha.
Gerou enormes escassezes de bens essenciais, o que levou Ceaușescu a reduzir a
qualidade da vida das famílias. Mesmo com a falta de água, comida, petróleo,
aquecimento, remédios e eletricidade, Ceaușescu desejava aparentar estabilidade no país,
o que levou a racionar as poucas quantias de bens e acessos que todas as famílias tinham. 

Diversas ideias comunistas que Nicolae Ceaușescu tinha ou imaginava um dia ter, foram
descobertas nos atuais tempos. Sendo uma delas expostas pelo Jornal Opção, que relatou
ainda algumas das experiências que Ceaușescu começara a fazer. 
Idealizada por Ceaușescu em 1966, uma experiência designada de “marxista de engenharia
social”, planeava o aumento da população romena de 23 milhões para 30 milhões de
pessoas. Medidas proibidoras do aborto e de qualquer tipo de meio anticoncepcional, para
incentivar os casais a ter pelo menos 5 filhos, titulando também as mães que tivessem 10
filhos como “mãe heroína da roménia”. 

Em 1977, a Securitate, para além de vigiar, tornou-se a "Polícia da Menstruação”
verificando se as mulheres não usavam meios anticoncepcionais, se evitavam relações
sexuais ou se usavam algum método abortivo. Para Ceaușescu, os casais sem filhos
pagavam multas ao Estado. Com as medidas impostas, a taxa de fertilidade do país 
 mentou em dobro, mas num país que se encontrava num regime muito empobrecido
onde tudo era racionado, era difícil gerar um filho sem ter bens essenciais suficientes.
Posto isto, cerca de dez mil mulheres faleceram por abortos clandestinos e a taxa de
mortalidade infantil aumentou oito vezes em relação à média da restante Europa.

Eu
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O comunismo na Roménia e o impacto na população
Ensaio sociológico da aluna Alexandra Maria Ardeleanu, Escola Técnica Psicossocial de Lisboa



Anos árduos até chegar a Revolução de 1989, onde, no dia 25 de dezembro, o dia da
execução de Nicolae Ceaușescu e sua esposa, Elena, confrontados com os crimes
cometidos. O Tribunal condenou-os, em nome da lei e do povo, à pena de morte e
confiscou todos os seus bens. Passadas duas décadas, chega ao fim o regime comunista.
Assassinados em plena praça pública, de mãos atadas, foram levados para o muro onde
seriam executados. Assim dá-se à queda de um regime comunista no Leste Europeu. 

Sucederam-se manifestações, reconstruindo as mentalidades do povo, dos seus valores
democráticos, e reivindicando as suas necessidades. Todo o sacrifício, levou à reconquista
do direito de liberdade de expressão, de pensamentos, opiniões, crenças, bem como do
direito à propriedade e à livre circulação. A 1 de fevereiro de 1990, um mês após o fim da
revolução romena, a era da democracia voltou à Roménia. Ion Iliescu foi o primeiro
presidente eleito pós-comunismo.

Na atualidade, os romenos estão ressentidos com todo o histórico do país. Ainda é notável
alguns comportamentos de desigualdades passados no comunismo, como também no
presente. É necessário ter uma abordagem cautelosa ao tema, pois pode ser levado como
ofensa ou julgamento. O país vive ainda de alguns fantasmas do passado e algumas
questões que precisam ser esclarecidas, como os crimes ocorridos na Era Ceausescu,
sendo que alguns até hoje não foram elucidados e muitos foram prescritos. Além dos
familiares das vítimas das atrocidades do ditador que ainda esperam por justiça, mesmo
depois de várias décadas longe do regime comunista. 
Voltando aos tempos atuais, a democracia frequentemente é posta à prova, para
preocupação do próprio povo. O país ainda vê-se às voltas com notícias sobre corrupção e
as medidas para combatê-la geram preocupação na comunidade internacional. Mas temos
de reconhecer os avanços institucionais no país. Mesmo que a transição de uma ditadura
para uma democracia gere medo, desconfianças e incertezas, gera também otimismo e
expectativas em relação ao futuro. 
Na fundamentação deste Ensaio Sociológico, efetuei questões a parentes romenos de
gerações diferentes, com o propósito de conhecer as suas visões sobre o comunismo.
Destaquei algumas respostas relevantes, sendo elas: 
- "O comunismo acabou, mas há práticas que permaneceram."
- "Antigamente todos tinham as mesmas coisas, mas ninguém tinha nada.”
- "Todos íamos à escola, todos tinhamos casa, tínhamos um mundo superficialmente
perfeito, mas não éramos felizes naquele mundo que parecia preso no tempo."
- "Mas já não sei o que é melhor num mundo deste, ter direito a tudo mas estarmos presos
ou sermos livres e sem quase nada?"

Em suma, a Roménia teve entre 500 mil e 2 milhões de vítimas do comunismo,
assassinadas nas prisões ou em campos de trabalho forçado. Crimes como o genocídio de
mais de 60 mil pessoas, a destruição de bens públicos, o enfraquecimento da economia
nacional, mas principalmente a destruição da qualidade de vida dos romenos. Que hoje
gera impacto na vida quotidiana, nas ações e hábitos do povo e nas suas convivências
sociais. Deduzo que as gerações pós comunismo foram marcadas com relatos, que hoje
são capazes de perceber os proveitos e prejuízos da era comunista e da era atual.

Eu
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Já joguei no CIF e agora jogo no UDRA, onde sou
capitão de equipa e jogo a MC/DF. Já ganhei
alguns campeonatos, mas também já perdi muito
jogos. Aprendi com todos.

Para mim, um bom jogador de futebol é amigo,
sabe jogar em equipa e puxa pela equipa,
principalmente nos momentos difíceis. Foi por
saber puxar pela equipa que o meu treinador me
nomeou capitão de equipa. Saber jogar em equipa
é também deixar os outros marcarem, para não ser
só ele.

Um bom jogador tem de conhecer e cumprir as
regras e obedecer ao árbitro, mesmo quando não
concorda. Obedecer também ajuda a não levar
cartões, que é importante num bom jogador de
futebol. 

A condição física é essencial num bom jogador,
que tem que ser bom a correr e passar bem a bola.
Cada jogador deve treinar para ser o melhor nas 
competências da sua posição. Por exemplo, na
minha equipa costumo ser eu a marcar alguns
livres e os penalties, por isso é algo que costumo
treinar mais. 
No futebol é importante saber usar a cabeça para
ler bem o jogo e tomar boas decisões e devemos
jogar com calma para não arranjar confusões.

Um bom jogador de futebol falha, marca e luta
para conseguir marcar e fazer assistências. Celebra
as vitórias e aprende com as derrotas.

Eu
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Um bom jogador de futebol
Sebastião Silva, 7º ano

Jogo futebol desde os
cinco anos. Gosto muito
porque é um jogo de
equipa, onde já fiz
muitos amigos e porque
gosto de competir.

Sugestões literárias

Pouco depois da meia-noite, uma
tempestade de neve obrigou o comboio a
parar. O comboio estava muito cheio.  Pela
manhã, um passageiro tinha morrido, um
homem de negócios americano estava no
seu compartimento e foi apunhalado até à
morte. 
 
Quem será o assassino? Queres descobrir? 
Se quiseres saber mais, lê um dos mais
famosos casos de Poirot:

Henrique Brísio, 9º

Um crime no expresso oriente 

Agatha Christie 

Margarida Seruya Santos

Para os fãs de policiais e da Agatha Christie,
sugiro um livro de um jovem autor
português, que se inspirou nos livros da
afamada autora britânica.  

O livro "A mão que 
mata", de Lourenço 
Seruya, conta a 
história de uma 
reunião de partilhas 
que acaba muito mal. 
A trama passa-se em 
Sintra e a brigada da 
PJ que investiga o 
caso. rapidamente 
percebe que alguém 
está disposto a tudo 
para esconder um terrível segredo.



A RAINHA E A PESTE  
Carminho Louro, 6º ano
 
Há muitos anos, vivia uma rainha num
castelo gigante, numa cidade cheia de
pessoas. 
Certo dia, alguém tocou à porta. Esse
alguém era um sapo e ele era muito sábio,
tinha uma sabedoria enorme!!!! O sapo
vinha com uma caixa na mão e entregou-
lhe a caixa, dizendo que só a podia abrir
quando visse uma serpente azul. Logo a
seguir foi-se embora. 
  A rainha achou muito estranho, porque o
sapo nem perguntou o nome dela. A caixa
era dourada e branca, e a rainha tinha
imensa curiosidade para abrir a caixa.
Parecia que tinha muitas vozes na sua
cabeça a dizer: “abre a caixaaaaaaa…” e
“não, o sapo disse para não abriiiiiiiires!” 
  No dia seguinte o sapo bateu-lhe outra
vez à porta. A rainha não conseguiu ficar
calada e disse-lhe para explicar isto tudo
que estava a acontecer.  
  O sapo explicou-lhe que a serpente era
muito má, e que espalhava uma doença
chamada peste negra! A rainha perguntou-
lhe o que é que tinha a caixa, o sapo não
respondeu e foi-se embora.  
  A rainha não conseguiu esperar e abriu a
caixa. Lá dentro tinha só uma morada
estranha e uma carta. A rainha leu a carta,
que dizia que aquela cidade longínqua era
imune à doença! 
 A rainha, logo que soube isso, mandou
uma carta para cada casa da sua cidade a
perguntar se já sabiam a história da peste
negra e disse também que ela sabia de
uma cidade muito longínqua que era
imune à doença!!! Pediu para estarem
todos à porta das suas casas, porque várias

Eu
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Textos criativos
Acarroças iam passar para levá-los a todos
para essa cidade distante.  
 Quando chegaram, instalaram-se nas suas
novas casas e prepararam uma grande
festa para agradecer à rainha. 
Foi uma bela festa, com comida apetitosa 
e música animada para todos dançarem. 
Ficaram todos muito felizes. 

UMA AVENTURA NA TEN
Carolina Brísio, 6º ano
 
Numa tarde de inverno, a Carolina e a
Teresa estavam sozinhas na TEN. De
repente, ouviram um barulho estranho e
aterrador na porta e perguntaram:  
- Quem é? Quem está aí?  
As pessoas do outro lado só respondiam:  
- Somos nós, somos nós.  
A Teresa e a Carolina pensaram que deviam
ser os serviços de internet, ou algo
parecido. Abriram a porta e só viram os
professores. Deixara-nos entrar e fecharam
a porta. Uns minutos depois, ouviram uma
pessoa a gritar e um tiro.  
- Ahhhhhhhhhhhhh! - exclamam todos. 
- Temos que ver o que é. - disse o Pedro  
Todos respondem, nervosos:  
- Não, não. Temos medo, muito medo! 
- Vocês não vão, mas eu vou. - disse o
Pedro, corajosamente. 
Saiu da academia e demorou muito a 



a voltar. Todos estavam preocupados. Só se
acalmaram quando o Pedro voltou. 
- Então, o que era? - perguntou a Carolina. 
- No fundo da rua, estão a ensaiar um
teatro. Foi de lá que veio o barulho, podem
ficar descansados. 
A Teresa agarrou-se ao Pedro e disse:
- Muito obrigada por teres ido lá, Pedro. 
Todos descansados, voltaram ao trabalho

Eu
Cheguei e a primeira coisa que vi foi uma
placa na porta a dizer “Academia TEN.
Era um sítio muito grande e tinha umas
escadas. Subi e fui dar a uma sala com
muitas mesas e cadeiras. Vem um homem
até mim e diz entusiasmado:
- Deves ser a Mafalda! Eu sou o Tiago e sou
eu quem vai ajudar-te nos estudos.
Depois de me mostrar todos os cantos
deste local gigante, chegou a pior parte –
ter que estudar. Tudo o que é bom acaba...
A primeira coisa que me disseram para
fazer foi um planeamento da sessão. Ao
princípio não percebi o que era, mas depois
entendi que era para fazermos um ponto
de situação, vermos se temos testes para
estudar ou trabalhos para entregar, e
planear o que vamos fazer naquele dia. 
Depois do planeamento da sessão, tive
mesmo que começar a estudar e comecei
por Português. O Tiago ajudou-me e
perguntou-me:
- O que é que estás a dar?
- Texto poético, acho eu, - digo, pois a
verdade é que não gosto mesmo nada de
poemas. – Eu prefiro textos narrativos.
O Tiago olhou para mim sério e disse:
- Os poemas são como uma canção. Se tu
ouves rap, isso são poemas. Não gostas de
rap?
- É o meu estilo musical preferido! - digo
entusiasmada.
- Tens algum cantor de que gostes mais? –
perguntou o Tiago.
- Eu gosto muito do Carlão, - respondi.
O Tiago pegou no telefone, pôs uma música
do Carlão a tocar e disse:
- Isto é um poema. Tem rimas, refrão...

Depois de ter entrado pela porta da
Academia TEM, os meus dias já não foram
os mesmos. Aprendi que podemos estudar
de uma maneira mais animada e que os
rappers são poetas.
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MAFALDA E OS ESTUDOS
Francisca da Cunha, 9º ano
 
Estava na escola a ter uma aula de
matemática muito aborrecida, olhava para
o relógio e parecia que faltava ainda mais
tempo. Nunca fui uma boa aluna, muito
pelo contrário. Sou filha única e isso quer
dizer que os meus pais andam sempre
atrás de mim.

Tinha acabado de chegar a casa e os meus
pais não estavam nada felizes. 
- Mafalda, ainda bem que chegaste, - disse
o meu pai.
-Temos percebido que as aulas e as notas
não andam lá muito bem, – disse a minha
mãe com um ar preocupado.
- Acho que estão a exagerar, - digo, mesmo
sabendo que não é verdade.
- Vais para uma explicação duas vezes por
semana e já está decidido, - disse o meu pai
com o tom de voz alterado.
- Filha, nós só queremos o teu bem. Vai ser
muito bom, - disse a minha mãe. 
Fui para o quarto chateada. Eu sei que
querem o meu bem, mas acho que nada
nem ninguém me vai fazer gostar de
estudar. 

Chegou o dia em que eu ia visitar o local
onde ia ter explicações. Eu não estava nada
feliz com isso. Cheguei e a primeira coisa



Magusto TEN
Constança Rodrigues, 5º ano

Nós
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No dia 12 de novembro, na academia TEN,
fizemos um magusto para celebrar o São
Martinho.
O magusto foi muito divertido. Houve um
jantar saboroso com cachorros-quentes,
caldo-verde, aperitivos, e havia também
dois senhores velhinhos muito queridos a
vender castanhas. O Ricardo Reis Pinto
deu um concerto melodioso que pôs os
pequeninos todos a dançar! Lá dentro
havia atividades para experimentar: xadrez
com o professor Rui, um robô que ensinava
a desenhar com o professor António e

pinturas no Darte com a Margarida Santos. Todos puderam participar e divertir-se em família.
Eu estive a ajudar no bar e fui promovida a melhor ajudante do magusto de sempre!!! Recebi
um KitKat como prémio!



Todas as 4as e 5as há na TEN um Desafio
Criativo. Acontece na sala das artes e dura 15
minutos. A Margarida propõe um desafio de
arte ou escrita e os alunos de todas as idades
que aparecerem naquele dia têm que o fazer.
Há muitos materiais diferentes para usar e
sobretudo, usamos a nossa criatividade!

Não é obrigatório ir, mas é uma boa forma de
fazermos uma pausa se estivermos cansados e
stressados. Ajuda-nos a acalmar e a perceber
melhor como podemos usar a nossa mente de
diferentes formas.

Eu gosto muito dos desafios criativos, é muito
bom para fazer uma pausa no nosso trabalho
e para explorar a nossa criatividade. Para um
estudante, ter criatividade ajuda a encontrar
uma forma mais fácil de fazer as coisas e a
acalmar e ver as coisas de outra perspetiva. A
criatividade também nos ajuda a exprimir
sentimentos. Os desafios criativos são muito
bons porque podemos estar com outros
alunos, conversar e ajudar quem precisa.

O meu desafio preferido, foi  desenhar uma
peça de roupa e personalizá-la com um
padrão original feito com o material que
quiséssemos. Por exemplo, podíamos usar
brilhantes, botões, recortes, aguarelas, etc.

Juntem-se a nós no próximo desafio criativo.
Vão adorar!

Nós
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No passado mês de março estive dois
dias na academia TEN a fazer uma
orientação vocacional para saber para
que área, curso e profissão devia ir.

Fizemos testes práticos e teóricos, onde
nos entretivemos desde a matemática
aeroespacial ao português. Onde
também me auto descobri. Foram dois
dias divertidos, onde também descobri
novas pessoas.  

O Pedro apresentou-nos temas
interessantes e falou-nos sobre alguns
TED Talks, a Margarida também nos falou
um bocadinho sobre o seu percurso e
sobre o seu Projeto Darte. 

Esta orientação foi organizada pela
querida Madalena Raposo, que me
entregou um relatório sobre mim e sobre
quais as oportunidades que devia seguir.
Descobri coisas sobre mim que não fazia
a mínima ideia e só depois desse
relatório me apercebi. Tenho vindo a
melhorar, mas também a aproveitar os
dons que tenho. 

Obrigada por esta oportunidade de me
conhecer melhor. 

Orientação vocacional
Teresa Vareiro, 11º ano

Desafios Criativos
Afonso Silva, 7º
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Desafios Criativos
Alguns dos trabalhos realizados
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Desafios Criativos
Alguns dos trabalhos realizados
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Desafios Criativos
Alguns dos trabalhos realizados



Começou o Torneio Escada TEN! 

Qualquer aluno pode participar, basta
pedir uma tira com o seu nome e
desafiar quem está acima de si para um
jogo. Cada jogo ganho permite subir uma
posição. 

O torneio decorre até ao fim do ano. O
vencedor é quem estiver no topo da lista
no dia 30 de Junho de 2022!
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A Academia TEN funciona num ambiente
calmo.  
Nós fazemos várias coisas aqui, como
estudar, aproveitar os tempos livres e
ajudar os outros. 
A Academia TEN tem como função
organizar várias atividades e tarefas.
Temos desporto, futebol e rugby, e
tarefas escolares. 
A nossa função é estudar para termos um
futuro bom, com a ajuda dos adultos e
dos alunos mais velhos. 
Também eu fui ajudado nas minhas
dificuldades e conquistei muitas coisas,
como por exemplo superar a minha
dificuldade em matemática. Ao longo do
tempo fui evoluindo e ajudando os
outros, como fizeram comigo. 

O ambiente na TEN
Gonçalo Velosa

CEF Escola Profissional Agrícola D.Dinis 

Xadrez - torneio escada
Rui Januário

Casa Pia TEN
Margarida Seruya Santos e Pedro Rocha e Melo

Assinámos, em agosto, um protocolo para implementação do método TEN no CED
Jacob Rodrigues Pereira, da Casa Pia de Lisboa, com o objetivo de promover o
desenvolvimento, integração social e performance escolar dos alunos do pré-escolar e
1º ciclo.
Em Setembro arrancaram as atividades e, desde então, estamos a trabalhar todas as
semanas com 68 alunos desta escola.
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Os treinos de rugby no enorme campo sintético da escola são uma excelente oportunidade
para trabalhar a condição física e diferentes competências, atitudes e valores fundamentais
ao desenvolvimento destas crianças. À 5ª feira treinamos com 46 crianças sub6 e à 6ª feira
com 22 crianças sub8. Vários alunos de outras turmas têm pedido para participar também e
é possível que os números cresçam nos próximos meses. Os treinos são possíveis graças à
ajuda de vários voluntários, muitos deles antigos e atuais alunos da academia TEN.
 
Nas sessões Darte, desenvolvemos a criatividade através das histórias e da expressão
plástica, bem como a auto-estima e a auto-confiança. Este período os alunos fizeram dois
projetos: decoraram espelhos e exploraram o tema das cores e pintaram sacos com o tema
dos animais.
 
Em janeiro arrancam dois tempos semanais de apoio aos estudos para as turmas do 1º ciclo,
coordenados pela nossa equipa em articulação com os professores da escola.
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que se querem divertir, brincar com os amigos e

fazer tudo aquilo que uma criança desta idade

faz. 

Depois de recuperar os cones, juntei tantos

“pequenos jogadores” quantos consegui e

comecei-lhes a explicar o primeiro exercício que

íamos fazer. A meio da explicação vi uma

rapariga baixinha a levantar-se, impaciente, e a

mimicar tudo o que eu dizia. Sem perceber o

porquê, pedi-lhe que se sentasse, ao que ela me

respondeu “Então e eles?”. Apontou para um

grupo de miúdos que usava aparelho auditivo e

para quem, percebia agora, tinha estado a fazer a

tradução gestual. Um ato muito simples, mas

suficiente para me fazer notar, pela primeira vez,

na bondade genuína e humanidade destas

crianças. 

Ao longo dos últimos meses tenho presenciado

inúmeros episódios espetaculares que

comprovam o enorme coração das crianças da

Casa Pia. Acredito plenamente nas suas

capacidades e, acima de tudo, acredito que

podem ter pela frente um futuro muito

promissor. Para isso, confio no Rugby. Um

desporto afamado pelos seus princípios:

entreajuda, lealdade e respeito. Um desporto

com um enorme sentido de inclusão que, pela

própria natureza do jogo, nunca lhes dirá que são

demasiado altos, baixos, gordos ou magros. No

Rugby há lugar para cada um deles, para as suas

características únicas e até para as suas

limitações. Fica, desta forma, bem mais brilhante

o caminho a percorrer. 

Afinal, quanto dá 50 crianças da Casa Pia + 1

desporto muito inclusivo? 

25

Rugby na Casa Pia - Um projeto com pernas para correr 
Artigo de opinião do nosso voluntário Pedro Anahory, publicado no sapo.pt a 3 de dezembro

Quanto dá 50 crianças da Casa Pia + 1
desporto “muito violento”?  
 
No início deste ano letivo juntei-me a um
projeto desenvolvido pela Academia TEN,
que pretendia levar o treino de rugby às
crianças da Casa Pia. Quem não está
familiarizado com projetos desta natureza
vê aqui uma excelente receita para uma
tragédia. Um campo, 50 crianças
eventualmente problemáticas e um
desporto que permite “pancada gratuita”
durante 1 hora. Um autêntico “salve-se
quem puder”. Felizmente, vários projetos
semelhantes, tais como o Rugby Com
Partilha e as Escolas da Galiza, têm
desbravado caminho e contrariado esta
ideia ainda presente. 
Tenho que confessar que quando passei
pelo portão da Casa Pia pela primeira vez
também eu ia preparado para encontrar um
conjunto de crianças rebeldes e
desconfiadas, envolvidas num ambiente
duro e hostil. 
Comecei o treino por tentar delimitar um
campo de jogo com cones de várias cores.
Fui colocando os cones na relva, ordenados
com alguma perfeição, mas rapidamente
notei que as linhas que fazia iam
desaparecendo. Foi então que reparei que
um rapaz muito sorridente, chamado
Afonso, tinha pegado nos meus cones e
construído um castelo no meio do campo,
que agora era apreciado por todos os
outros. Nesse momento percebi que as
crianças que ali se encontravam eram…
crianças. Normais. Algumas delas com as
suas limitações, outras envolvidas em
contextos mais difíceis, mas todas crianças 
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Palavras cruzadas

8. Aprendes melhor refletindo e trabalhando de forma independente. És forte nesta inteligência: _______.

9. Aprendes melhor observando e interagindo com o ambiente natural. És forte nesta inteligência: _______.

10. Aprendes melhor usando o teu corpo e através de experiências práticas. És forte nesta inteligência: ______.

11. Aprendes melhor através de imagens e esquemas visualmente apelativos. És forte nesta inteligência: _____.

12. Aprendes melhor através da música, canções, rimas e ritmos. És forte neste tipo de inteligência: _______.

Os Alunos TEN são TOP!

13. Já temos vários alunos inscritos no Torneio Escada de ________. 

14. Nas nossas salas de estudo fazemos  ______ para todos estarmos concentrados a dar o nosso melhor.

15. 90% dos Alunos TEN fazem as suas pausas no campo de _________ .

16. Se o teu estudo tiver qualidade vais mais ______ para as avaliações. 

17. Quando os Alunos TEN fazem bons apontamentos, podem partilhá-los com todos nas ___________.

O Método RADAR ajuda-te a

estudar melhor. 

1.Para começar, deves fazer uma

leitura _________.

2. Estar atento nas aulas e tirar

bons ___________ é essencial para

seres bem-sucedido nos estudos.

3. A leitura atenta vem

acompanhada de um bom

_____________, que salienta as

principais ideias a reter.

4. Quando tiveres lido e

compreendido tudo, é hora de

_________ a matéria por palavras

tuas.

Há 8 tipos de inteligência e cada

um de nós é mais forte em 2 ou 3

delas. Conheces todas?

5. Aprendes melhor a ler e a

escrever. És forte nesta

inteligência: ____________.

6. Aprendes melhor a

conversar com os outros sobre

a matéria. És forte nesta

inteligência: _______.

7. Aprendes melhor formando

encadeamentos lógicos entre

as ideias. És forte nesta

inteligência: _______.
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20-21 Dez - Orientação Vocacional
22 Dez - 14.30-18.00 Atividades TEN 
28 Jan - TEN Talks
4-8 Abr - Nature Camp Páscoa
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