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 A alteridade em P(p)essoa 

«Viver é ser outro.» 

(Fernando Pessoa/Bernardo Soares, Livro do Desassossego) 

 

A  frase em epígrafe aponta para o discurso literário pessoano que se caracteriza por uma plurali-

dade discursiva, como se confirma com as várias personagens literárias criadas por Fernando 

Pessoa. Desta forma, apresenta-se como um autor multipolar, um autor de autores, cada um com uma 

autonomia própria. No dizer de Eduardo Lourenço, Pessoa não é um só poeta, mas sim “vários poetas 

responsáveis por visões do mundo à primeira vista divergentes, suscitadoras de formas igualmente 

distintas”; “ele é vários autores apenas e na medida em que é vários textos, isto é, textos que exigem 

vários autores” [LOURENÇO, Eduardo (1981) – Fernando Pessoa Revisitado, Lisboa, Moraes Editores, pp. 23-24]. 

Na verdade, a alteridade pessoana, a criação de outros eus, poderá ser entendida como o reflexo da multiplicidade que se fazia 

sentir no início do século XX. Ainda que não seja um fenómeno novo na literatura, pois já aparecera em criações nacionais 

(Júlio Dinis, Eça de Queirós), ela surge em Pessoa como uma tentativa de resposta ao tédio existencial, na busca de sentidos 

para a vida, na busca da totalidade. A este propósito, sugiro a leitura de um excerto do Livro do Desassossego, uma obra frag-

mentária de Fernando Pessoa, na voz do semi-heterónimo Bernardo Soares: 
 

Tenho um mundo de amigos dentro de mim, com vidas próprias, reais, definidas e imperfeitas. 

[…] E quando sonho isto, passeando no meu quarto, falando alto, gesticulando… quando sonho isto, e me visiono 

encontrando-os, todo eu me alegro, me realizo, me pulo, brilham-me os olhos, abro os braços e tenho uma felicidade 

enorme, real (id: 111). 

 

Mas a novidade do poeta dos poetas estava em criar outros com estilos de vida e pensamentos próprios, com outros modos 

de sentir, atribuindo-lhes, assim, uma autonomia. Neste sentido, o eu criador reveste-se de uma pluralidade de personalida-

des, distribuídas por outros eus que se apresentam também como autores de obras próprias. 

Em suma, Fernando Pessoa “viajou” por e com vários, desdobrou-se polifonicamente, num espaço pluridiscursivo e dialógico, 

para, dessa forma, poder sentir tudo e atingir a totalidade. Recuperando as palavras de Ricardo Reis, um dos eus que o habi-

tam, consideremos que:  
 

Vivem em nós inúmeros; 

Se penso ou sinto, ignoro 

Quem é que pensa ou sente. 

Sou somente o lugar 

Onde se sente ou pensa. 

 

Tenho mais almas que uma. 

Há mais eus do que eu mesmo. 

 [REIS, Ricardo (2000) – Poesia, Lisboa, Assírio & Alvim.] 

 

Na verdade, se refletirmos um pouco no conteúdo do último verso transcrito, podemos concluir que, como sujeitos sociais 

que somos, todos nós assumimos naturalmente diferentes identidades – individual, nacional, profissional, étnica, … - para, 

dessa forma, nos integrarmos em determinados contextos e sermos aceites pelos outros.  

Enfim, tal como postulou Rimbaud (poeta francês, 1854-1891), “Je est un autre”, “Eu é um outro”, ou seja, o “eu” é um 

universo desconhecido para si próprio (e para os outros), cabendo-nos, então, a tarefa de o procurarmos ao longo do percur-

so da nossa existência para que possamos alcançar o nosso Sentido Norte. 

 

Célia Fonseca 
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WORKSHOP EM ORIENTAÇÃO VOCACIONAL  

O Serviço de Consulta Psicológica (SCP) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação tem como 
missão a prestação e disseminação de serviços junto da comunidade bem como a investigação apli-
cada e a formação pós-graduada.  Este serviço abriu as suas portas à comunidade há 30 anos, sendo 
a qualidade de excelência dos seus serviços amplamente reconhecida. Está organizado em sete servi-
ços em função das suas especificidades, população alvo e de acordo com as principais áreas da psico-
logia aplicada. 
No âmbito da intervenção o Serviço de Consultas dispõe de uma equipa de excelência e desenvolve a 
sua atividade no âmbito da prestação de serviços à comunidade, com diferentes modalidades de 
intervenção nomeadamente consulta psicológica individual, de casal, familiar, de grupo, consultado-
ria e intervenção comunitária em geral, incluindo parcerias e protocolos com instituições.  
A dimensão da Investigação aplicada, por sua vez, contempla o apoio às atividades de investigação e 
o desenvolvimento de parcerias em atividades e projetos de divulgação científica.  
A dimensão da formação tem como principal objetivo a formação pós-graduada e especializada em 
domínios específicos de intervenção e investigação, bem como a realização de estágios profissionais 
no âmbito de um protocolo com a Ordem dos Psicólogos.  
O Serviço de Psicologia centra-se assim no desenvolvimento, oferta e prestação de serviços, que con-
templam diversas atividades e programas de natureza remediativa, preventiva e de desenvolvimen-
to, baseados na evidência científica e no estado da arte nos diferentes domínios da Psicologia Aplica-
da.  
Neste sentido, com os Workshops realizados nos dias 9, 10 e 11 de janeiro iniciamos uma parceria 
com o SCP por forma a possibilitar aos nossos alunos a oportunidade de (re)definirem os seus per-
cursos e projetos de vida de forma consciente, refletida e ponderada. 
Liderada pela Dra. Marta Brito, a equipa do SCP esclareceu que a orientação vocacional e profissional 
deve ser um processo a acompanhar o trajeto escolar, intelectual e emocional dos jovens e não um 
recurso de última hora, quando estão prestes a enveredar por uma profissão ou um curso superior. 
Porém, é nestas ocasiões que mais se sentem inquietos quanto à carreira a seguir e que os pais se 
interrogam quanto ao futuro profissional dos filhos. O psicólogo de orientação vocacional e profissio-
nal deve promover o desenvolvimento dos jovens, contribuindo para que encabecem um projeto de 
vida que corresponda a uma escolha pessoal bem fundamentada. 
Hoje em dia, uma das tarefas mais importantes da orientação vocacional e profissional é conscien-
cializar os jovens das alterações que ocorrem no mundo e na vida, e da necessidade que as pessoas 
têm de ser flexíveis em termos de reorganização do futuro. No mundo atual, nada é definitivo; não 
há empregos fixos, carecendo de garantia de continuidade. Aprender, reaprender, estabelecer novas 
metas, estar disposto a mudar, estar disponível para recomeçar são competências cruciais para a 
adaptação a uma sociedade em que aquilo que existe de mais estável é a sua eterna mudança. Espe-
ramos que os nossos alunos compreendam esta realidade e se preparem da melhor forma possível 
para um futuro cada vez mais volátil. 



 

c 
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VISITA DE ESTUDO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA   

O programa de Filosofia do 11º ano 
aborda detalhadamente as relações 
da argumentação com a filosofia, des-
tacando a correlação entre estas duas 
atividades racionais e a democracia. 
Pretende-se, acima de tudo, assinalar 
a atualidade da crítica de Platão, na 
Grécia Antiga, à retórica sofística, não 
com o objetivo de pôr em causa as 
virtudes daquele sistema político mas 
sim com a finalidade de desenvolver 
nos alunos espírito crítico, distinguin-
do os dois usos da retórica: persuasão 
e manipulação. Deste modo, com vis-
ta a promover o contacto com as fun-
ções desempenhadas pela Assembleia 
da República, assim como perceber as 
relações entre argumentação persua-
siva e democracia e compreender a 
especificidade do discurso político 
enquanto discurso argumentativo, no 
dia 11 de janeiro, as turmas do 11º 
ano, acompanhadas pelos professores 
Rui Louro Mendes, Isabel Carvalho, 
Bárbara Rocha, Sandra Rodrigues e 
Estela Silva, deslocaram-se à Assem-
bleia da República para uma visita 
guiada ao Palácio de S. Bento, um 
encontro com deputados do PSD (que 
gentilmente responderam ao apelo da 
aluna Diana Camões, do 11ºC) e pode-

rem assistir à homenagem a Mário 
Soares, falecido no passado dia 7 de 
janeiro, aos 92 anos. Na Sala das Ses-
sões, alunos e professores tiveram o 
privilégio de se sentarem nas cadeiras 
dos Deputados, encetando um diálogo 
sério e esclarecedor com o guia res-
ponsável pelo grupo. Neste espaço 
decorreu aquele que foi, talvez, o 
momento mais interessante da visita: 
o encontro com os Deputados Marco 
António Costa, Margarida Balseiro 
Lopes e Simão Ribeiro, do grupo parla-
mentar do PSD. Durante cerca de meia 
hora, professores, alunos e Deputados 
discutiram sobre educação (exames 
nacionais, métodos de seleção dos 
alunos para o ensino superior e currí-
culos programáticos). 
  
De tarde, nas galerias destinadas ao 
público, o grupo do Colégio D. Dinis 
teve o privilégio de ver e ouvir "in 
vivo" a homenagem que o Presidente 
da Assembleia da República, os grupos 
parlamentares e o Governo prestaram 
a Mário Soares.  

Não se 
podem censu-
rar os jovens 
preguiçosos, 
quando a res-
ponsabi-
lidade por 
eles serem 
assim é da 
educação dos 
seus pais. 
 

 Esopo 
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VISITA DE ESTUDO AO OCEANÁRIO DE LISBOA 

O segundo dia da visita de 
estudo a Lisboa, 12 de 
janeiro, foi dedicado à des-
coberta da Ciência, onde se 
pretendeu estimular o inte-
resse dos alunos pela Biolo-
gia, em particular fomen-
tando o interesse pelo ensi-
no prático, laboratorial e 
experimental desta área de 
conhecimento, assim como incrementar a litera-
cia científica dos alunos. Os alunos e os profes-
sores deslocaram-se durante a manhã ao Ocea-
nário. No Oceanário de Lisboa explora-se toda a 
Literacia dos oceanos, isto é, o conhecimento 
acerca da influência dos oceanos no Homem e a 
consciência do nosso impacto nos oceanos, atra-
vés de um vasto programa de atividades educa-
tivas no âmbito das ciências naturais, da terra e 
da vida, da literatura, da matemática e da con-
servação da natureza.  
Assim, no Oceanário, o grupo de visitantes do 
Colégio D. Dinis foi recebido por dois monitores, 
sendo posteriormente divididos em dois grupos 
de trabalho, o grupo da “Extinção, o que vem 
Depois?” e o de “Darwin e a sua teoria da Evolu-
ção”. Os grupos formados participaram com 
entusiasmo e empenho nas oficinas pedagógicas 
inerentes às temáticas em questão, onde se pre-
tendeu mostrar as consequências da extinção 
dos seres vivos, assim como a forma como a teo-
ria da evolução de Darwin mudou a nosso modo 
de olhar a Vida.  
Com o objetivo de reforçar o compromisso do 
Oceanário de Lisboa para a conservação da 
natureza e educação ambiental, os alunos foram 
convidados a visitar a exposição temporária 
"Florestas Submersas by Takashi Amano". Tra-
tou-se de uma experiência de contemplação e 
relaxamento aliados ao conhecimento deste 
tipo de ecossistemas, onde existe uma grande 
biodiversidade. Apesar da sua importância e da 
sua riqueza, neste momento constituem um dos 

tipos de ecossistemas mais 
ameaçados do mundo. A 
exposição apresenta uma 
visão única onde a arte e o 
mundo natural se fundem. 
Os alunos foram 
"convidados" a entrar 
numa experiência especial 
onde os sentidos e as emo-
ções foram estimulados 

através dos sons e do cheiro da floresta, assim 
como da música criada pelo compositor Rodrigo 
Leão. Durante a observação da exposição, os 
alunos foram trocando impressões, tiraram 
dúvidas com os professores acompanhantes e 
com os monitores que os acompanharam duran-
te a visita.  
No final, alunos e professores concluíam que 
valeu bem a pena terem passado por esta expe-
riência de contacto direto com a assembleia que 
representa todos os cidadãos portugueses e 
com a participação ativa nas oficinas pedagógi-
cas em que participaram. Sem dúvida que a 
interdisciplinaridade abordada nestes dois dias e 
a partilha entre pares enriqueceu todos os parti-
cipantes.  



 

c 
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O IMPÉRIO 

No dia 18 de janeiro de 2017, os alunos do 12º ano, acompanhados pela profes-
sora de Português, Célia Fonseca, e o professor de Psicologia, Rui Mendes, 
assistiram a uma peça de teatro, intitulada O Império, no Ballet Teatro de Arca 
d’Água. 
 

A Companhia ETCetera Teatro, com a participação de Luís Trigo, também dire-
tor artístico, Ana Queirós e Daniel Pinheiro, fez, com sucesso, uma abordagem 
da relação que se pode estabelecer entre a epopeia camoniana, Os Lusíadas, e 
a obra épica e lírica Mensagem, de Fernando Pessoa. A atuação dos três jovens 
atores captou a atenção do público, pelo facto de representarem três tipos de 
alunos do ensino secundário, com os quais todos eles se identificaram de acor-
do com as suas particularidades. Desta forma, o público compreendeu, de for-
ma clara, a mensagem que se pretendeu passar: afinal, Portugal é o elo de liga-
ção entre as duas obras dos prestigiados poetas portugueses. Se Pessoa projeta 
uma nova pátria, ligada ao mito do Quinto Império, Camões canta a grandeza 
n a c i o n a l  d o  p a s s a d o .   
Pelo exposto, conclui-se que a atividade cumpriu totalmente o objetivo central: 
motivar os alunos para a análise (intertextual) das obras supracitadas dos dois 
grandes vultos da literatura portuguesa.  

A verdadeira 
ignorância 
não é a ausên-
cia de conheci-
mento, mas a 
recusa em o 
adquirir. 
 

 Karl Popper 
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No contexto do estudo de temas das disciplinas de Filosofia e História, no dia 10 de fevereiro, os alunos do 10º ano tiveram 
a oportunidade de assistir, numa sala de cinema, à última obra-prima de Martin Scorsese, "Silêncio".  

SILÊNCIO 

Na base está um romance do 
escritor nipónico Shusaku Endo 
(1923-1996) situado na primeira 
metade do século XVII, época do 
banimento do catolicismo no 
Japão. No seu centro o missioná-
rio português Sebastião Rodri-
gues, figura ficcional que desem-
barca na costa, perto de Nagasa-
ki, em busca do mais célebre 
jesuíta que, submetido a tortura, 
foi forçado a abjurar a sua fé (o 
padre Cristóvão Ferreira). Rodri-
gues vai também ser confronta-
do com a inflexível perseguição 
das autoridades japonesas, pre-
so e chamado a apostatar. 
Fé e martírio são duas realidades 
que habitam o núcleo duro da 
hagiografia das religiões em 
geral e do cristianismo muito em 
particular. É natural que um fil-
me como Silêncio seja lido, antes 
de tudo, como o drama humano 
de católicos que sofrem e mor-
rem para não trair a sua religião 
ou que, ao invés, não resistem à 
tortura e acabam por abjurar. 

Mas o filme é muitíssimo mais 
complexo do que essa leitura ime-
diata. O seu coração é atravessado 
pelo medonho silêncio de Deus 
(daí o título do filme) perante a 
atroadora solidão humana. E é 
esse o grande tema íntimo que 
terá atraído Martin Scorsese, o 
cineasta americano para quem o 
catolicismo e a ideia de redenção 
embebem uma obra cinematográ-
fica vasta que, pontualmente, se 
cruzou com questões religiosas (A 
Última Tentação de Cristo, Kun-
dun), mas onde a questão da sal-
vação existe de uma ponta à outra 
(lembremos a crística crucificação 
de David Carradine no primordial 
Uma Mulher da Rua; recordemos 
a via sacra de Travis Bickel, taxista 
veterano de Guerra que sofre de 
insónias, no aclamado Taxi Driver). 
Que fazer em situações-limite da 
existência se Deus não dá um 
caminho? E como saber que a voz 
que ouvimos dentro de nós é a voz 
d’Ele? 
Há, todavia, uma outra perplexida-
de que pulsa em Silêncio: é a cons-
tatação que os princípios basilares 
do cristianismo possam ser contra-
ditórios. Recorramos aos Evange-
lhos: interrogado pelos que tenta-
vam confundi-lo, perguntaram um 
dia a Jesus: “Qual é o primeiros de 
todos os mandamentos? Jesus res-
pondeu: Ouve, Israel, o Senhor 
nosso Deus é o único Senhor: 
amarás o Senhor, teu Deus, com 
todo o teu coração, com toda a 
tua alma, com todo o teu entendi-
mento e com todas as tuas forças. 
O segundo é este: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há 
outro mandamento maior que 
estes” (Mc, 12). No filme de Scor-

sese um sacerdote é convidado 
a abjurar pisando o fumi-e 
(imagens de Cristo ou de Nossa 
Senhora) não por estar a ser 
supliciado, mas para evitar que 
continuem a ser torturados na 
fossa camponeses católicos 
japoneses que já tinham cum-
prido essa formalidade. A con-
tenda que o sacerdote tem de 
resolver é entre amar a Deus 
sobre todas as coisas e amar o 
próximo como a si mesmo. A 
escolha que o filme faz é parti-
cularmente problemática por-
que quase sustenta uma postu-
ra de salvação eminentemente 
individual e interior com com-
paixão e misericórdia para com 
os gestos exteriores qualquer 
que seja a sua gravidade (e mui-
to haveria a dizer da figura de 
Kichijiro, o Judas de serviço, 
sempre pronto a trair, sempre a 
querer confessar as suas infâ-
mias e a obter perdão, a mais 
fraca e patética de todas as per-
sonagens do filme – e, ainda 
assim, porventura resgatável 
aos olhos do filme, aos olhos de 
Deus).  
Martin Scorsese perseguiu 

Silêncio durante 30 anos. Che-

gou, agora, a bom porto com 

um épico poderoso que vai ficar 

como um dos seus filmes mais 

pessoais. Não é entretenimen-

to, é Cinema.  

Rui Louro Mendes 
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Parabéns à equipa vencedora, SportPaiva, constituída pelos alunos 
Diogo Ramada, Fábio Pereira, João Pereira, Luís Moreira, Rui Olivei-
ra e Tomás Mendes. 

Sala de Conversação – Espanhol  

La profe y sus parlanchines. 
El aula “violeta” está más acogedora y sigue inspirándonos a hablar, pensar y 
compartir ideas en español. Aquí, nos divertimos, aprendemos y desarrolla-
mos nuestra amistad. 
Al final del curso, esperamos que el 
español sea, para nosotros, pan 
comido. 
Mientras tanto, vamos a tener una 
prueba de fuego: ¡Madrid! 
La ciudad nos espera el próximo 
mes de marzo. 
¡Seguid las noticias!  

Interrogar é 
ensinar. 
 

 Xenofonte 
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Predestinado  

O  determinismo e o livre-arbítrio pressupõem ações 
humanas. A ação humana manifesta uma vontade ou 

intenção do agente que a pratica, pressupondo uma escolha 
racional (pensada) e levando por fim à responsabilização do 
mesmo agente. 
O ser humano encontra-se limitado e condicionado nas suas 
ações por vários fatores internos e externos, os quais 
influenciam e direcionam as suas escolhas. Entre estes fato-
res encontram-se os fatores biológicos, relacionados com o 
nosso património genético e os fatores histórico-culturais 
em que vivemos. 
O livre-arbítrio implica que o indivíduo tem várias possibili-
dades em aberto, sobre as quais delibera, para tomar a sua 
decisão. 
À luz do determinismo radical, está tudo determinado e o 
indivíduo não tem livre-arbítrio (não tem vontade própria 
para decidir). 
Ora, o filme “Predestinado” conta a história duma personagem, cuja ação de desenrola, por saltos temporais, 
durante os quais se revê a si próprio no passado ou no futuro. 
Essa personagem, nasce com os dois conjuntos de órgãos sexuais, masculino e feminino, sendo ao mesmo tempo 
homem e mulher, apresentando, portanto, um património genético muito particular. Cresce num contexto socio-
cultural muito próprio, o orfanato onde foi entregue. Engravida e devido ao parto, e em consequência duma 
hemorragia, retiram-lhe o órgão sexual feminino, passando no futuro a ser homem. Tudo fatores ou acontecimen-
tos que ocorreram independentemente da sua vontade, ou seja, que se podem considerar deterministas. Porém, 
irão condicionar toda a sua existência e inegavelmente direcionar as suas ações. 
No seu desenvolvimento, o próprio sente-se uma pessoa diferente. Sente-se uma pessoa no corpo de outra. Envol-
ve-se com frequência em confrontos físicos, nos quais se superioriza. Distingue-se também intelectualmente,  prin-
cipalmente nas ciências. As características dessa personalidade que vai desenvolvendo fazem com que seja margi-
nalizada e afastada pelos outros. 
Por outro lado, vai tomando decisões conscientes e livres. Decide ir prestar provas para a camuflada agência de 
Agentes Temporais. Decide trabalhar como empregada doméstica e ir estudar à noite. Em vez de perdoar o homem 
que lhe “arruinou a vida”, decide odiá-lo e persegui-lo. Esse ódio leva-o inclusive ao terrorismo, defendendo que os 
seus atos eram justos. Decide ser Agente Temporal. Por fim, decide matar o bombista. Entre as várias opções de 
que vai dispondo, optou por enfrentar quem se lhe opusesse e até superiorizar-se-lhes, lutando, em vez de, por 
exemplo, aceitar, resignadamente, a sua condição particular. Portanto, não é socialmente aceitável que não seja 
responsável por estas ações. 
Assim, verifica-se que a personagem é condicionada nas suas ações por fatores deterministas, todavia esse facto 
não lhe retira o livre-arbítrio. Podemos afirmar que essas ações resultaram da sua vontade. Fez aquilo que queria 
fazer. Agiu livremente. Não foi coagido (forçado) a tomar nenhuma das opções que tomou. Tinha um motivo para 

as suas ações e previa um fim, fazendo escolhas entre várias possibilidades que se lhe apresen-
tavam. 
Assim, considerando os argumentos expostos, depois de visualizar o filme “Predestinado”, con-
cluo que, à luz do problema do livre-arbítrio, o mesmo parece defender a tese do determinismo 
moderado.  
 

Hugo Fernandes , 10º A 

Os alunos de Filosofia do 10º ano foram desafiados a elaborar 
um reflexão sobre o filme "Predestinado", à luz de três perspeti-
vas filosóficas: determinismo radical, libertismo e determinismo 
moderado. O texto que se segue é da responsabilidade do alu-
no Hugo Fernandes (10ºA)  
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S E N T I D O    O R T E  

Uma pessoa 
que não pense 
na vida é 
como um 
forasteiro sem 
mapa numa 
terra estra-
nha.  
 

 A.C. Grayling  

Assim se festejou o dia de S. Valentim no 
Colégio D. Dinis. 
As turmas de português, inglês e espanhol 
decidiram dar corpo à expressão: “O amor 
não escolhe línguas”. 
Os alunos recolheram e transcreveram para corações frases de músicas con-
temporâneas e frases célebres sobre o amor, nas três línguas.  
Uma antiga aluna, que se encontra a finalizar o mestrado em tradução na 

FLUP, traduziu para inglês o poema camo-
niano “Amor é fogo que arde…”. 
 Manifestações simples, contudo concilia-
tórias de culturas e épocas diferentes, mos-
trando que no amor há sempre um rumo 
ao norte dos sentimentos. 

VALENTINE'S DAY 

No dia 13 de fevereiro de 2017, 
os alunos dos 10º, 11º, 12º 
anos e Ensino Secundário 
Recorrente do curso de ciências 
socioeconómicas, assim como 
alguns alunos do 12º ano do 
curso de ciências e tecnologias, 
realizaram uma visita de estudo 
à empresa FRULACT, na Maia. 
Esta visita, inserida na 3ª edição 
do Dia Aberto nas Empresas, 
promovida pela Fórum Estu-
dante, teve como objetivo dar a 
conhecer aos alunos o funcio-
namento de uma empresa, a 
sua atividade e organização, e 
ainda a oportunidade de desco-
brirem gostos e vocações fun-
damentais para o seu futuro.  
A visita desenrolou-se em dois 
momentos. Num primeiro tem-
po, foi feita uma apresentação, 
através de PowerPoint, sobre a 

história da criação desta 
empresa familiar, fundada em 
1987, que nasce de uma ideia 
inovadora. Hoje, multinacional 
líder de mercado, com fábricas 
distribuídas por Portugal, Fran-
ça, Argélia, Marrocos, África do 
Sul e, brevemente, no Canadá. 
Os alunos ficaram a conhecer a 
estratégia de atuação desta 
empresa que aposta, essencial-
mente, na invesigação, no 
desenvolvimento e na inovação 
e criação de novos produtos. 
Foi explicado quais os departa-
mentos da empresa, como se 
processa a comu-nicação e 
informação entre eles, e a fun-
ção desempenhada por cada 
um. 
Num segundo momento, os 
alunos tiveram a oportunidade 
de realizar um brainstorming 

sobre os alimentos do futuro. 
Foi proposto a cada aluno uma 
ideia sobre como serão os 
iogurtes, os gelados, as bebi-
das, a pastelaria e os produtos 
salgados no futuro. De seguida, 
em grupo, debateram as ideias 
e apresentaram-nas aos outros 
grupos para votação. A ideia 
vencedora pertenceu ao grupo 
que pensou num iogurte que 
incorporasse medicação, sendo 
mais fácil de administrar às 
crianças.  
Foi uma atividade muito enri-
quecedora para os alunos, já 
que lhes permitiu o contacto 
direto com a atividade empre-
sarial. Contudo, ficou a vontade 
de percorrer os departamentos 
da empresa dialogando com os 
profissionais das diversas áreas.  

VISITA DE ESTUDO À EMPRESA FRULACT  
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NÃO DEIXES QUE TE ROUBEM OS SONHOS!  
Vídeo premiado na 4ª Edição do  Projeto Liberdade de Expressão e Redes Sociais  

O grupo de trabalho "A República do Onírico", constituído pelos professores Rui Louro Mendes, Carlos 
Figueroa e pelas alunas Ana Mendes, Catarina Vinagre e Inês Neves, do 12ºA, alcançou o 3º lugar na últi-
ma edição do projeto Liberdade de Expressão e Redes Sociais, promovido pela SIC Esperança, em parceria 
com a Rede de Bibliotecas Escolares e com o apoio da Porto Editora. Foram cerca de 200 os trabalhos 
admitidos a concurso e avaliados por um júri constituído e presidido pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão 
(Presidente do Grupo Impresa), pela Dr.ª Mercedes Balsemão (Presidente da SIC Esperança), pela Dr.ª Isa-
bel Alçada (Ex-Ministra da Educação), pela Dr.ª Teresa Calçada (Comissária Adjunta do Plano Nacional de 
Leitura), pela Dr.ª Manuela Silva (Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares) e pelo Dr. Henrique 
Monteiro (Diretor Geral Adjunto de Informação do grupo Impresa).  
Este projeto consiste na criação de um concurso a nível nacional para estudantes com idade igual ou supe-
rior a 13 anos, que, sob a orientação de um professor, reflitam e debatam sobre a temática da liberdade 
de expressão e das redes sociais, identificando igualmente os riscos e abusos ligados ao seu uso. Para a 4ª 
edição, professores e alunos foram desafiados a trabalhar sobre o tema do “Violência no Namoro”, atra-
vés de situações reais ou imaginadas. Em Portugal, os estudos efetuados nos últimos anos apontam para a 
existência de elevados níveis de violência nas relações de intimidade juvenil. Esta violência é praticada por 
um (ou ambos), no sentido de se colocar (em) numa posição de poder e controlo sobre o parceiro. É, por-
tanto, fundamental desmistificar este conceito e alertar para as várias formas de violência praticadas: físi-
ca, verbal, sexual e psicológica. Neste sentido, os trabalhos poderiam assumir a forma de um texto argu-
mentativo, um vídeo, um podcast ou até de uma banda desenhada.  
O vídeo realizado pela “República do Onírico” segue a estrutura de uma campanha publicitária institucio-
nal: três jovens expressam os sonhos que desenham para o seu futuro, mas que não se concretizam devi-
do a uma relação amorosa possessiva e violenta. Cada uma faz ouvir a sua mensagem: “Não deixes que 
ele/ela/alguém te roube os sonhos”. 
No dia 30 de maio, o professor de Psicologia B e as suas alunas deslocar-se-ão aos estúdios da SIC, em Car-
naxide, onde assistirão ao programa “Juntos à Tarde”. Além disso, o Colégio terá direito a uma assinatura 
anual de publicações do grupo Impresa, nomeadamente: Expresso, Visão, Exame Informática e Blitz. 
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É necessário 

considerar que a 

linguagem dos jovens 

em formação 

atualmente é 

diferente da dos que 

os precederam: 

vivemos uma 

mudança de época. A 

formação é uma obra 

artesanal, não 

policial. Devemos 

formar o coração. De 

outro modo, 

formamos pequenos 

monstros.  

Papa Francisco 

OS MAIAS  

N o âmbito da disciplina de 

Português e inserida no 

plano anual de atividades do 

Colégio, realizou-se, no passado 

dia 8 de fevereiro de 2017, 

pelas 14h30, uma deslocação 

ao Ballet Teatro de Arca d’Água 

com o intuito de assistir à peça 

Os Maias, adaptada da obra 

homónima de Eça de Queirós, 

de leitura sugerida pelo Progra-

ma Curricular de Português do 

11º ano de escolaridade. Os 

alunos das turmas A, A1, B e C 

do 11º ano de escolaridade 

deslocaram-se ao local acompa-

nhados pelos professores Car-

los Figueiroa e Célia Fonseca. 

Esta visita tinha por objetivo 

sensibilizar os alunos para o 

estudo do romance queirosia-

no, despertar-lhes o interesse 

pela cultura portuguesa bem 

como possibilitar-lhes o contac-

to com uma forma de expres-

são artística que tende a cair 

num plano secundário relativa-

mente a outras, como o cinema 

ou a televisão. 

A sala de espetáculos loca-

lizada no centro da cidade 

acolheu comodamente a 

presença de dezenas de 

alunos provenientes de 

várias escolas na data 

supramencionada. 

A representação da peça 

esteve a cargo da companhia 

ETCetera Teatro, sediada em 

Vila Nova de Gaia, que fazia 

aqui a inauguração da tem-

porada de representação de 

Os Maias. Trata-se de uma 

companhia de teatro que 

desenvolve projetos destina-

dos a vários tipos de público, 

desde o geral ao escolar, 

como Jardins de Infância ou 

Ensino Secundário. O lema 

da companhia é “Teatro para 

todos”. 

Tratando-se da adaptação de 

uma narrativa ao género 

dramático, havia o risco de 

certos aspetos cruciais da 

obra de Eça de Queirós não 

serem devidamente trans-

postos para o palco. Contu-

do, tal não sucedeu, pois a 

peça foi capaz de abranger os 

momentos cruciais de “Os 

Maias”, transmitindo ao 

espetador o espírito crítico e 

ambiente de século XIX de 

uma forma bastante exata. 

A atuação foi cativante e 

executada com um grande 

nível de profissionalismo. 

A atenção dos espetadores 

foi captada não só pelo 

humor presente em certas 

personagens, mas também 

em momentos de maior 

carga dramática. De salien-

tar que os atores se reve-

laram extremamente afá-

veis e simpáticos quando, 

no final da representação, 

desceram do palco e inte-

ragiram com alguns espe-

tadores. 

Em suma, tratou-se de 

uma atividade bem-

sucedida e que certamen-

te permitiu aos alunos do 

11º ano de escolaridade 

terem uma visão mais con-

creta e global de Os Maias.  

S E N T I D O    O R T E  
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No âmbito das atividades desenvolvidas para o Sentido(s) – I Encon-
tro de Linguagens do Colégio D. Dinis , o 12ºC projetou uma campa-
nha de recolha de alimentos, a decorrer durante o mês de março e 
até às férias da Páscoa. Esta campanha tem como objetivo prioritá-
rio auxiliar famílias carenciadas e sinalizadas pela Junta de Freguesia 
do Bonfim. Além disso, é sempre importante colocar os jovens a par 
de realidades sociais, por vezes confortavelmente ignoradas, e des-
pertar sentimentos de entreajuda num mundo que apela cada vez 
mais ao culto do ego e ao individualismo, depauperando valores 
humanos e solidários.  
Queremos transformar a campanha num sucesso e, para tal, espera-
mos a colaboração de toda a comunidade escolar.  

CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS  
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S E N T I D O    O R T E  

 

Por cada florim 
investido na 
guerra, cem 
deveriam ser 
investidos na 
educação.  
 

 

Martinho Lutero 

Viajar é sinónimo de crescimento, de enriquecimento da enciclopédia cultural de cada um, 
de alargamento e de reforço de laços humanos e de vivência de experiências inesquecí-
veis!  
Na nossa já habitual viagem a Espanha, este ano a 
Madrid, foi tudo isto que aconteceu e, por isso, 
partilhamos um “cheirinho” do que vivemos, visitá-
mos e sentimos.  
Aqui ficam algumas “amostras” do que pudemos 
visitar, a delícia que foi o sol de Madrid e o brinde 
da neve de Segóvia, assim como o registo da ale-
gria, simpatia e delicadeza dos nossos alunos. 
Fica a promessa de vos mostrarmos, posteriormen-
te, tudo com mais detalhe. 
Até lá, deixo um beijo a todos os alunos participantes, de cuja conduta me orgulho, e aos 
colegas que tão divertida e profissionalmente me acompanharam. 
Espreitem, porque ¡Madrid mola! 

M. Goretti 

 

 

Todos os alunos do Colégio D. Dinis que realizaram a prova da 1ª fase das V Olimpíadas da 
Língua Portuguesa estão de parabéns pela sua participação e prestação.  
Toda a comunidade escolar congratula, em especial, as alunas Beatriz Borges da Silva (11º A) 
e Ana Isabel da Silva Mendes (12º A), cujo resultado lhes possibilita a passagem para a 2ª 
fase, a realizar-se no dia 11 de maio, na Escola Secundária Aurélia de Sousa.  

OLÍMPIADAS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 



 

 VISITA DE ESTUDO A INGLATERRA 
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Durante uma semana completa, 13 alunos do Colégio 
D. Dinis, acompanhados pelo professor Carlos Figuei-
roa, estiveram presentes em Kingswood, um centro 
de formação localizado em Ashford, Inglaterra. Aí, 
além de frequentarem um mini-curso de Inglês que 
lhes permitiu desenvolver e consolidar as suas capaci-
dades e conhecimentos linguísticos da língua inglesa, 
participaram em diversas atividades físicas que visa-
vam a resolução de problemas, a estimulação das 
capacidades físicas e motoras, a superação de desafios e, igualmente, o reforço do espírito de equipa 
e de camaradagem. 
Foi uma semana dura, cansativa, mas, acima de tudo, recompensadora e didática. Os alunos partici-
pantes saíram da sua zona de conforto e tiveram contacto, alguns pela primeira vez, com a cultura 
inglesa mais genuína e natural. Estas atividades foram intercaladas com duas excursões a dois locais 
de extrema importância histórica e cultural: a Cantuária, famosa pela sua catedral classificada como 
Património Mundial pela UNESCO, e a Londres, a capital do Reino Unido, e um dos centros políticos e 
multiculturais do nosso mundo. 

O Colégio D. Dinis congratula todos os alu-
nos que participaram nas Olimpíadas da 
Geologia, pelo empenho e dedicação, em 
especial, os alunos Inês Neves e José Pedro, 
do 12º A, e Raquel Gonçalves, do 11ºA, que 
passaram à segunda fase regional, realiza-
da no dia 1 de abril na Escola Secundária 
José Régio. 

OLÍMPIADAS DA GEOLOGIA 
Resultados da primeira fase 
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S E N T I D O    O R T E  

 

Educar a mente 
sem educar o 
coração não é 
educação.  
 

 

Aristóteles 

Foi com grande entusiasmo que, neste ano letivo, o Colégio D. Dinis resolveu associar-
se ao projeto ESCOLAS SOLIDÁRIAS EDP. Das opções oferecidas selecionámos a popu-
lação Sénior, porque estamos atentos à realidade social e por entendermos que somos 
um país e uma cidade – o Porto - cada vez mais envelhecidos. 
Tendo em consideração aquilo que a população idosa mais necessita e que estaria ao 
nosso alcance proporcionar, e que é, sem dúvida, atenção, carinho, conforto, tempo 
disponível, reconhecimento por tudo o que fizeram pelo país e pelas gerações mais 
jovens, pensamos em preparar uma aula de história e partilhar com eles o nosso 
conhecimento sobre o passado. 
Depois de delineada a ideia da tarefa a desenvolver, começámos por contactar as 
casas de repouso e lares junto à nossa escola. Obtivemos feedback de uma instituição, 
a Casa de Repouso Sara Costa Lda., que de imediato se prontificou a receber-nos e a 
disponibilizar tudo o que pretendêssemos.  
Em Fevereiro, fizemos uma visita àquela instituição para conhecermos as instalações e 
os utentes e, dessa forma, prepararmos a nossa ida. Seguidamente, formámos os gru-
pos e selecionámos os temas a apresentar. Assim, o 11ºano resolveu preparar uma 
aula sobre D. João V e sobre o Marquês de Pombal e o 12º sobre o Estado Novo. Os 
temas selecionados fazem parte dos conteúdos lecionados e, por isso, serviram como 
trabalho para os alunos envolvidos. As aulas foram apresentadas em Prezi e Power-
Point, respetivamente, com muita imagem e pouco texto com o objetivo de promover 
a interação e o diálogo. Além disso, contemplavam também excertos de documentá-
rios e vídeos, assim como músicas para serem cantadas em conjunto. Os alunos prepa-
raram ainda inquéritos para que, no final das apresentações, pudessem contactar dire-
tamente com os idosos, conhecê-los melhor e criar laços. 
Com tudo preparado e delineado, marcámos as visitas: a 1ª, com o grupo do 12º, foi 
agendada para 15 de março e a 2ª, com o 11º, para o dia 22. Os alunos envolvidos qui-
seram ainda levar algumas lembranças para marcar a nossa presença.  
O resultado superou as expectativas: os idosos foram extremamente recetivos e parti-
cipativos, deixando-se facilmente envolver, interagindo com os alunos, respondendo 
às perguntas com entusiasmo.  
Os discentes consideraram a experiência inesquecível, compensadora por todo o cari-
nho que deram e receberam, pelo muito que aprenderam sobre as vivências daquelas 
pessoas e pela forma aberta, simples e afetuosa como foram recebidos. O encontro 
entre as duas gerações é necessário e frutuoso. Para nós, foi um dia diferente e mar-
cante, “uma experiência para a vida”, como alguns alunos referiram. Para os idosos foi 
um dia cheio da vivacidade, do carinho, da alegria e da espontaneidade natural dos 
adolescentes. Um dia e uma experiência que, segundo nos informaram, encheu as 
conversas para o resto da semana. 

 

PROJETO ESCOLAS SOLIDÁRIAS EDP 
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Atualmente, muitos poderão encontrar-se "afastados" da sua participação cívica, essencial para cada 
ser humano, enquanto cidadão. Afinal, o que tem motivado este contínuo afastamento da população 
em geral? 
Na minha ótica, a falta de crédito de muitos dos nossos governantes é, sem dúvida, um dos maiores 
problemas com que nos defrontamos. O homem que, há 43 anos, desejava almejar a tão desejada 
liberdade e um regime democrático, hoje encontra-se, em parte, afastado e sente, cada vez mais, 
descrédito nas pessoas que o representam (seja ao nível do poder central ou local). A falta de ética 
na política, a falta de confiança nas diversas instituições, têm contribuído, cada vez mais, para a 
ascensão de movimentos extremistas, demagogos e populistas, quer sejam eles de esquerda ou de 
direita. Não é ao acaso que partidos como o Podemos, em Espanha, ou a Frente Nacional, em França, 
têm ganho, continuamente, mais apoio popular. Afinal, como é que poderemos justificar este facto? 
A ascensão destes movimentos está, sem dúvida alguma, associada ao descontentamento da popula-
ção. Quando o cidadão se encontra malogrado, quando pensa que não existem soluções, começa a 
acreditar em salvadores. Salvadores esses que se aproveitam das fragilidades do seu "auditório" e, 
através de demagogia, manipulação, aniquilam qualquer espírito crítico que possa vigorar dentro de 
cada pessoa. Neste caso, o pathos nutre o efeito desejado, pois a mensagem, ainda que não corres-
ponda à realidade factual, é-lhe transmitida. Para o ser humano será sempre mais fácil ouvir uma 
resolução fácil para um problema difícil. O medo será sempre a principal arma do político demagogo 
e populista. Não é a construir muros, a espalhar a xenofobia, a apelar ao fim da União Europeia que 
iremos lograr algo melhor. Seria utópico considerar que as nossas instituições funcionam da melhor 
forma, seria utópico postular que não existem problemas no nosso regime democrático. Todavia, 
continuo a acreditar que tornar-se-á, cada vez mais, essencial fomentar debates que visem uma 
maior participação do cidadão comum e, acima de tudo, medidas que possam dar respostas concre-
tas às necessidades da população, consoante a conjuntura económico-social. Como é óbvio, o primei-
ro passo terá sempre de ser dado pelos nossos governantes: deixar de pensar, apenas, na popularida-
de diária e nas sondagens, fomentar agendas reformistas a pensar nas próximas gerações, encarar a 
política como uma atividade nobre em prol de toda a sociedade e estar mais próximo de todo o cida-
dão-comum. Tal como Francisco Sá Carneiro postulou inúmeras vezes: "Enquanto um Político pensa 
nas próximas eleições, um Estadista pensa nas próximas gerações." 
Ao abdicarmos de um direito cívico tão nobre, como é o direito ao voto, estamos a deixar que os 
outros possam decidir por nós. Não podemos exigir mais quando, na 
realidade, não exercemos as nossas funções enquanto cidadãos.  
O regime democrático não é, nem será, perfeito. Todavia, tornar-se-á 
um imperativo, doravante, contribuirmos para a sua estabilidade. 
Cabe-nos, enquanto membros da nossa sociedade, e não obstante 
aquilo que possamos defender, lutar por um futuro melhor. 

 

Diana Camões, 11ºC 

Política e Cidadania 
"Por muito que se tenha educado no descrédito da política, é-se forçado a reconhecer que, quando 

se começa a tomar em profundidade consciência da nossa própria existência pessoal e das 

realidades que nos cercam, somos constantemente conduzidos a ela."  

Francisco Sá Carneiro  
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S E N T I D O    O R T E  

Nos dias 3 e 4 de abril, o Colégio D. Dinis realizou 

o I Encontro de Linguagens (projeto "Sentido(s)"), 

com o objetivo de dar a merecida visibilidade a 

trabalhos e atividades desenvolvidos por alunos e 

professores no contexto dos projetos delineados 

nos Departamentos de Matemática e Ciências 

Experimentais, Línguas e Ciências Sociais. 

Esperamos que este seja o primeiro de muitos 

outros encontros de linguagens para que alunos e 

professores possam dar largas à imaginação, 

desenvolver competências que não são direta-

mente avaliadas em exame nacional, mas que são 

relevantes para a vida e estabelecer laços quer 

entre alunos, quer entre alunos e professores, 

quer ainda, dos alunos com a escola e a comuni-

dade escolar. Foram dois dias de celebração da diversidade de linguagens, num verda-

deiro espírito de solidariedade numa escola que se pretende una e inclusiva. É esse o 

nosso Sentido Norte. 

SENTIDO(S) - I ENCONTRO DE LINGUAGENS  

Ninguém ignora 
tudo. Ninguém 
sabe tudo. Todos 
nós sabemos 
alguma coisa. 
Todos nós igno-
ramos alguma 
coisa. Por isso 
aprendemos 
sempre.  
 

Paulo Freire 
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SENTIDO(S) - I ENCONTRO DE LINGUAGENS  
No dia 3 de abril, no Colégio D. Dinis, foi apresentado o novo livro (edição de 2016/2017) 
do projeto Correntes de Escrita, “Luís e Snu” e foram atribuídos os prémios aos alunos do 
Quadro de Honra do ano letivo 2015/2016. 
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S E N T I D O    O R T E  

O homem sem educação, 
por mais alto que o colo-
quem, fica sempre um 
subalterno.  
 

Ramalho Ortigão 

SENTIDO(S) - I ENCONTRO DE LINGUAGENS  
Sarau de Ginástica Acrobática 
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SENTIDO(S) - I ENCONTRO DE LINGUAGENS  
   

SENTIDO(S) - I ENCONTRO DE LINGUAGENS  
Exposições, experiências e palestras 
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S E N T I D O    O R T E  

Não é nada fácil. Há tanto para dizer, tanto para contar e descrever. São tantas as memó-

rias, que só de relembrar despertam um sorriso interior e um brilhar nos olhos, que revelam 

a vontade de voltar e continuar a viver com aquela que foi uma Família durante dois longos 

anos.  

Sim, o Colégio D.Dinis tornou aquilo que parecia perdido impossível de alcançar e sem 

retorno, numa enorme esperança. Transformou tudo isto, numa enorme vontade de lutar e 

resiliência, que só quem lá estuda sabe que existe. Aquela família conseguiu despertar em 

mim os sonhos já quase adormecidos, conseguiu fazer-me voltar a libertar sorrisos e ensi-

nou-me que em qualquer circunstância devemos ser felizes. Permitiu-me ser eu próprio, e 

nada mais do que isso, apenas eu! 

Toda esta saudade é resultado de uma essência única e inigualável deste Colégio, de uma 

enorme rede de projetos que me permitiu crescer enquanto aluno, mas essencialmente 

enquanto pessoa.  

Nunca mais esquecerei os projetos que fizeram parte da minha vida durante estes dois 

anos. Tudo começou por me tornar um  “acorrentado”. Fazer parte do “Correntes de Escri-

ta”, levado a cabo por uma professora que transmite uma paixão única por cada verso do 

eterno Fernando Pessoa, permitiu-me conciliar o gosto pela escrita, com o trabalho de equi-

pa, que culminaria na publicação de um livro. Um projeto, que me fez dar aso à imaginação 

e que me transmitiu a liberdade que é sentida em cada palavra escrita.  

No entanto, o projeto que me mais me viria marcar enquanto pessoa seria o GAEDE. Apesar 

da enorme responsabilidade que se sente ao fazer parte deste grupo, com um passado 

memorável e um futuro cheio de sucesso, ser um dos GAEDEs constituiu-se para mim, uma 

das melhores experiências da minha vida (se não até mesmo a melhor). Permitiu-me ser 

simplesmente eu, sem ter que me moldar para a sociedade. Deu-me a possibilidade de 

libertar os meus anseios, medos e angústias. Fez-me sentir livre, com um sentimento de 

concretização e de bem-estar nunca antes de sentido. Marcou-me com amigos para a vida, 

com exemplos de pessoas que dão tudo de si em cada gesto, em cada olhar e em cada pala-

vra. Que colocam o empenho, dedicação e paixão acima de qualquer contrariedade e difi-

culdade existente.  

É assim, com um sentimento de saudade, que recordo todos os dias aqueles que com um 

gesto de simplicidade me fizeram sorrir, me cumprimentaram, dirigiram um “Bom dia” ou 

simplesmente me disseram “És o Maior”.  

É com um sentimento de nostalgia que me despeço deste testemunho, sincero e escrito 

com a tinta indelével dos melhores afetos- aqueles que nos marcam para a vida. 

 

Tiago Ribeiro 

Memórias de um antigo aluno 

Não é uma alma nem 
um corpo que se for-
mam, é um ser huma-
no. Não se deve sepa-
rar uma coisa da outra.  
 

Michel de Montaigne 
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