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 Os Clubes 2014-
15. 

 Os campeona-
tos. 

E muito, muito mais ... 

Até lá tenha um FELIZ 
NATAL! 

 A escritora Hélia Correia  visitou-nos . 

 Do alto da sua simplicidade partilhou o sa-
ber e o conhecimento, muito, admirou e elogiou 
os trabalhos e prometeu voltar sempre que qui-
séssemos.  

 Nós queremos. Por isso, até breve. 

                    (Entrevista na pág. 7) 

 

Não perca no próximo 

número do jornal: 
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António Ramos Rosa: o meu avô poeta 

 Eu não conhecia  muito bem António Ra-

mos Rosa como pessoa, mas como o avô querido 

e simpático que era. 

  Só me lembro do meu avô  corcunda que 

mal se mexia e pouco falava.  

 O meu avô não devia conhecer-me muito bem, pois, houve um dia  que 

ele estava a desenhar-me a mim e à Sofia (a minha 

irmã) e entregou-nos, a ela um desenho de uma 

bailarina , pois gostava muito de dançar, e um de 

um futebolista a mim,  eu odeio  futebol.  

 No entanto,  sempre gostei muito dele. 

 António Ramos Rosa nasceu em Faro, a 17 

de outubro de 1924, e morreu em Lisboa, a 23 de 

setembro de 2013. 

Pertenceu ao Movimento de Unidade Democrática (Juvenil), que se opunha ao regime de Salazar, ten-

do sido detido pela polícia política (PIDE). Tanto no Algarve como em Lisboa (onde se instalou em 

1962), ensinou Francês e Inglês e tornou-se um notável tradutor. 

 Desde cedo, a sua grande paixão foi a poesia. Como crítico e ensaísta, escreveu Poesia Liberda-

de Livre (1962) e A Poesia Moderna e a Interrogação do Real (1979). 

 Em 1951, fundou com um grupo de amigos poetas a Árvore, uma das revistas literárias portu-

guesas mais importantes dessa época   e dirigiu outras revistas, onde os seus poemas por vezes apare-

ceram, mas só em 1958 publicou o primeiro livro, O Grito Claro. Seguiram-se mais de setenta livros, 

que receberam muitos prémios. 

 Recebeu em 1988 o Prémio Pessoa e em 1991 foi distinguido com o prémio de Poeta Europeu 

da Década, atribuído pelo Collège de l’Europe.  

 Foi agraciado com o grau de Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1997) e foi Doutor Ho-

noris Causa pela Universidade do Algarve (2003).  

Francisco Melo (Clube de jornal), a crónica 



Página 2 out./nov./dez. de 2014/2015 

Não posso adiar o amor para outro século 

não posso 

ainda que o grito sufoque na garganta 

ainda que o ódio estale e crepite e arda 

sob montanhas cinzentas 

e montanhas cinzentas 

Não posso adiar este abraço 

que é uma arma de dois gumes 

amor e ódio 

Não posso adiar 

ainda que a noite pese séculos sobre as costas 

e a aurora indecisa demore 

não posso adiar para outro século a minha vida 

nem o meu amor 

nem o meu grito de libertação 

Não posso adiar o coração 

António Ramos Rosa 

Mar me Quer 

 Mar me Quer é um livro escrito por Mia Couto, autor moçambicano. Neste 
livro, o narrador relata episódios da vida de um homem chamado Zeca Perpétuo, 
que vive em África. 

 Acho que o principal aspeto e o mais  positivo do livro foi  estar escrito em português de varie-
dade africana e, por isso, fiquei a conhecer expressões moçambicanas. Tam-
bém gostei do título do livro porque tem dois significados, mas para os com-
preender tem que se ler o livro. O final da história é muito interessante por-
que a vizinha de Zeca Perpétuo conta-lhe um segredo inesperado. 

Na minha opinião, o único aspeto negativo são as ilustrações do livro porque 
são muito confusas. 

Concluindo, penso que é um livro diferente do que estou habituado e reco-

mendo a sua leitura a quem nunca tenha lido em português de variedade 

africana e a pessoas que gostem de histórias sobre momentos da vida de al-

guém com uma cultura diferente da sua. 

Tomás Gonçalves (Clube de jornal) recomenda a leitura de Mar me Quer e diz 
porquê. 
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A escritora Maria João Lopo de Carvalho visitou a nossa escola 

No dia 13 de novembro, a escritora Maria João Lopo de Carvalho veio à 
nossa escola, o Externato As Descobertas. Nesta visita, encontrou-se 
com os alunos da escola em pequenas sessões realizadas na sala KRÉ.  

Nestas sessões, a autora mostrou-nos como eram os seus livros, contou-nos um pouco da sua história 
de vida e deu-nos algumas dicas de como ser escritor. 

Aprendemos muito com ela e foi muito divertido. Ficámos cheios de vontade de ler os seus livros.  

Segue a transcrição da entrevista que fizemos à autora: 

3ºano: Como escolhe o nome das personagens e os títulos dos seus livros? 

Maria João Lopo de Carvalho (MJLC): Um dia, estava a comer m&ms e olhando para o saco, pensei que 
todos os nomes da minha história iriam começar pela letra “M“. Quanto à escolha do título desta cole-
ção, quando andava na escola, a professora perguntou à minha turma, quantos irmãos tinha cada um 
dos alunos. As respostas dos meus colegas foram, quase todas, 7 irmãos. Assim, 
decidi escrever um livro com este título. (relativamente aos seus 
livros da coleção “Os sete irmãos”) 

3ºano: Gosta de ler livros de outros autores? 

MJLC: Sim, leio todos menos os meus livros. Até vou acrescentar 
uma coisa: 

Para se ser escritor, tem de se ter quatro características:  

- Ler, pelo menos, um capítulo de um livro por dia 

- Ter imaginação 

- Sentir emoções (ficar triste, contente…) 

- Ter espírito de observação 

O que é que tu tens de fazer para jogar bem futebol? (chamando um dos nossos colegas que joga me-
lhor futebol, o David) 

David- Tenho de treinar. 

MJLC: Pois é, para se ter imaginação é preciso treinar. Para exercitar os músculos do corpo temos de 
fazer exercício, para treinar a imaginação temos de treinar o cérebro e ler é um excelente exercício. O 
ginásio para o cérebro é a biblioteca.  

3ªano: O que é que a levou a ser escritora? 

MJLC: Os amigos dos meus pais, ou seja, as pessoas que iam a minha casa, eram todos escritores. Se 
calhar até conhecem alguns… Alice Vieira, António Torrado, Sophia de Mello Breyner… e o meu pai 
também era escritor.  

Entretanto, houve um dia, estava no 2ºano, que decidi escrever um livro. Comecei a escrever uma his-
tória, depois outra e outra… Até tive de pedir a uma colega que desenhava bem para fazer as ilustra-
ções porque eu desenhava muito mal. Embrulhei o livro em papel de embrulhar presentes… Bem… Foi 
muito giro. 

O 3º ANO À CONVERSA COM  Maria João Lopo de Carvalho  



Na capa escrevi o meu nome e o título do livro: “As aventuras do iscilinho”. Pois é… Logo na capa, 
deixei um enorme erro ortográfico. Fui mostrar o meu novo livro à professora, muito orgulhosa do 
meu trabalho. Assim que lhe mostrei a capa, a professora chateou-se imenso com aquele erro. Tive 
de escrever “esquilinho” cem vezes. Nunca mais me esqueci de como se escrevia. 

Depois deste episódio, levei o livro para casa e nunca mais o vi. Até há pouco tempo. Quando desco-
bri o livro novamente, decidi levá-lo a uma escola para o mostrar aos meninos. Passou de mão em 
mão e… estragou-se. Agora, arranjei-o novamente e guardei-o. Está lá em minha casa. Seguro. (risos) 

3ºano: Antes de ser escritora, teve outra profissão?  

MJLC: Sim, fui professora de português e de inglês na escola Know How. 

3ºano: Porque gosta de escrever? 

MJLC: Gosto tanto de escrever como tu gostas de jogar futebol. (Apontando para o nosso colega Da-
vid) 

3ºano: Gosta mais de escrever livros para crianças ou para adultos? 

MJLC: Eu já publiquei cerca de setenta livros. Cerca de cinquenta são para crianças e os outros vinte 
para os adultos. Eu escrevo os livros para as crianças ao fim de semana, para me divertir, para poder 
imaginar o que quiser… Os livros para os adultos são escritos durante a semana.  

Os livros de adultos são maiores. Tenho de estudar muitas coisas. O meu livro maior tem oitocentas 
páginas. Pesa 1 kg. Chama-se Marquesa de Alorna e é o meu preferido. Adoro esse livro que escrevi. 

3ºano: Gosta do seu trabalho? 

MJLC: Adoro. Ontem, por exemplo, passei o dia a escrever. Mas, vou a muitas escolas. Estudo muitas 
coisas. Leio muito. Porque para se escrever tem de se ler e estudar muito. Gosto muito do meu traba-
lho. 

3ºano: Vai ao estrangeiro? 

MJLC: Sim. Às vezes vou ensinar os professores dos outros países a ensinar português a meninos que 
não falam português.  

3º ano: Temos estado a ler o seu livro “Que bicho te mordeu”. Será que tem algum pormenor interes-
sante para nos contar sobre este livro? 

MJLC: Sim, claro. A minha avó tem dezasseis netos. Imensos. E ela gostava muito de nos tratar por 
nomes esquisitos: bicho-papão, bicho do mato, bicho de sete cabeças… Eu era o bicho-carpinteiro 
porque não sabia estar quieta. (risos)   
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Os finalistas de 2014-2015 agradecem os patrocínios para a sua viagem de 
finalistas a: 

Pastelaria Chico Careca                 Pastéis de Belém              Ponto condensado 
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Entrevista a Diana Maslov: 

JS- De onde são os teus pais? 

D-A minha mãe é da Sibéria e o meu pai é do Leste da Ucrânia.              

JS- Falas ucraniano ou russo? 

D-Falo as duas línguas. 

JS- Que língua falas normalmente em casa? 

D- Em casa, normalmente, falo russo. 

JS- Quando é que os teus pais vieram para Portugal? 

D -Os meus pais vieram para Portugal no dia 11 de maio de 2001 para experimentar viver noutro país. 

JS- Os teus pais falam português? 

D- Sim, falam, mas muito pouco. 

JS- Já alguma vez foste à Ucrânia ou à Rússia? 

D-Sim, já fui à Rússia quando era pequena e à Ucrânia vou quase todas as férias de verão. 

JS - Mantens contacto com os teus familiares estrangeiros? 

D - Sim, mantenho contacto com eles pelo skype. 

Entrevista a Sergiu Senciuc: 

JS - Em que país nasceste? 

S - Nasci na Roménia 

JS- De onde são os teus pais? 

S- Os meus pais são da Roménia.                             

JS- Falas romeno? Que língua costumas falar com os teus pais em casa? 

S -Sim.  Normalmente falo romeno com os meus pais. 

JS—Porque é que os teus pais vieram para Portugal? 

S-Por causa do trabalho. 

JS- Em que ano é que os teus pais se mudaram para Portugal? 

S- O meu pai em 2002 e eu e a minha mãe em 2007. 

JS- Os teus pais falam português? 

S-Sim. 

JS- Manténs contacto com os teus familiares estrangeiros? 

S- Sim. 

JS- Identificas-te como português ou como romeno? 

S-  Como romeno. 

A Joana Stone do clube de Jornal quis saber mais sobre os novos alunos, Diana e Sergiu, e resolveu entrevistá-los 
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I- Quando é que começou a sentir o gosto pela literatura e como e quando surgiu a sua primeira 

obra? 

HC- Comecei a ler e a escrever com quatro anos e logo me liguei às palavras, reconhecendo nelas 

o meu próprio destino. Escrevia contos a lápis que, com a pressão da minha mão, partiam depres-

sa o bico, o que me desesperava. A minha mãe ou o meu pai tinham de acabar de registar o que 

eu lhes ditava. Foram essas as minhas primeiras obras... 

As primeiras publicações foram poemas em páginas literárias de jornais  e em antologias. 

O primeiro romance foi  O Separar das Águas em 1981. 

 

I-  Que escritores a inspiraram? 

HC -É impossível responder. Eu li muito desde sem-

pre, lia tudo aquilo a que podia deitar a mão. Acho 

que a primeira emoção literária foi-me proporcionada 

pelas Prosas Bárbaras de Eça de Queirós e pelos poe-

mas de Álvaro de Campos. Depois desses, a lista não 

tem fim. 

 

I - Tem alguma obra preferida? Qual? 

HC - Costumo eleger O Monte dos Vendavais sempre 

que me fazem essa pergunta. Não só o livro como a 

autora, Emily Brönte, e o ambiente em que ela existiu 

exercem um fascínio continuado na minha vida. 

 

I-  Sempre quis ser escritora? 

HC- Sempre. Nem aplicaria o verbo «querer». Não é uma decisão, é uma natureza. 

I -  Obrigada. 

Inês Gonçalves  do clube de jornal, entrevistou  Hélia Correia  aquando da sua visita  ao colégio 

A ENTREVISTA 

Retrato da autora elaborado por Sofia Melo 

 

Eu reconheço este 
rosto, assim calmo, 

 assim sorridente.                    

Eu reconheço este 
rosto 

e estes olhos bri-
lhantes. 

Eu reconheço este 
rosto, 

assim  inteligente, 
amante das pessoas, 
das crianças, da mi-
tologia e da sabedo-
ria. 

Eu conheço este rosto… 

 

                                                  Sofia Melo 



CLUBE DO JORNAL DO EXTERNATO 

 “AS DESCOBERTAS” 

Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

Clube do jornal: 
 
6ºano - Inês Santos. 
7º ano — Diana Maslov, Inês Gonçalves 
e Sofia Melo 
8º ano — Tomás Gonçalves e Vasco 
Saraiva 
9º ano — Francisco Melo, Joana Stone e 
Miguel Fortuna 

Coordenação e arranjo gráfico - Adelai-
de S. Pereira  

Divulgação  - André Ferreira. 

 

Não perca o próximo 
número... 

Embora já recuados no tempo, há textos que, pela sua mestria, 
devem ser recordados, é o caso do discurso feito pelo Vasco Sa-
raiva (clube de jornal) aquando da sessão solene de abertura do 
ano letivo 2014-2015 que, sobre a adolescência, diz……. 

Melhores Leitores 
de setembro e outubro

1º - Diana Maslov 

2º - Rita Silva 

3º - Luísa Cardoso 

Sugestões de leitura 

Bom dia, o meu nome é Vasco. 
Antes de mais quero agradecer à professora Adelaide pelo 
convite que, como é óbvio, não pude recusar, para falar so-
bre a minha experiência no 7º ano, aqui nas Descobertas. 
Em vez de falar no geral, vou falar sobre a minha experiência, 
pois a maneira como cada um vive as coisas é muitíssimo di-
ferente. 
Para descrever como foi o 7º ano escrevi algumas perguntas 
para mim mesmo às quais irei responder. 
1ª pergunta- Que palavra usarias para descrever o teu último 
ano aqui na escola? 
Resposta: Choque!!! 
Porque para mim o 5º e 6º ano foram bastante fáceis, algo 
que mudou drasticamente. O 7º ano exige um grupo de re-
quisitos que eu não possuía até ao momento, como: 
a organização e a disciplina no estudo e no trabalho. 
2ª pegunta- O que é mais difícil no 7ºano? 
As aulas do João! Estou a brincar, estou a brincar… 

Na minha opinião é conseguir prestar atenção ao que está a 
ser dito na aula!!! 

Com um turbilhão de coisas que anda à velocidade da luz 
dentro da nossa cabeça, ouvir é uma tarefa quase impos-
sível e cada vez mais difícil.  

No 7º ano acontece exatamente o contrário do filme que fui 
ver recentemente ao cinema, "Lucy".  

No filme a protagonista ganha gradualmente mais capaci-
dade cognitiva, no caso dos alunos do 7º ano ….verifica-se-se 
o oposto… 

Para terminar decidi contar algo que aconteceu no fim do 
ano letivo passado na altura das autoavaliações. 

A professora Carolina disse-me que durante um tempo eu 
tinha estado abatido e que a adolescência me tinha batido à 
porta, ao que eu respondi que os meus pais me ensinaram a 
não abrir a porta a estranhos. 

Mas passado algum tempo, percebi que se não lhe abrirmos 
a porta, a adolescência arromba-a!!! 

Logo, o meu conselho é deixá-la (a adolescência) entrar e 
fazer-lhe um chazinho, que é como quem diz, lidar com ela 
da melhor maneira possível.  

Porque como os meus pais costumam dizer: "nunca ninguém 
morreu por causa disso." 

Obrigado e Bom Ano!  


