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           O número quinze da Página Cultu-ral 

- Lívre Arbítrio, é o segundo número deste 

ano letivo. 

          A redação continua a solicitar a toda 
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neste trabalho, de modo a divulgar o que de melhor se vai fa-
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Querido amigo Osmarino Vaz como estás? 
As minhas férias  estão a ser um autêntico sonho. Vim agora do Algarve e sinto que a minha barriga 

tem muitos liquidos tal qual o mar, mas o mar é água salgada e a minha barriga é cerveja gelada. 

Pontos negativos a apontar destas férias, não tenho. Portugal sim, tem condições para o turismo, 

basta saber escolher. Adoro fazer turismo, principalmente aquele que põe a mexer duas pernas e 

nos presenteia com uma pele cor de canela. 

A par do muito descanso, tive também de trabalhar. Éramos cerca de onze e, na toalha, estavamos 

deitados para o bronze retocar! Sabes, né, que as minhas piadas não podem faltar. De resto, corre 

tudo na normalidade, praia, futebol, bebidas, e meninas com pouca roupa vestida. Mais tarde, quan-

do cá  vieres, tenho de te apresentar uma nova amiga que conheci este verão.  

Não penses coisas, porque não é minha namorada. A Érica, é bonita e engraçada, mas eu cá prefiro 

as curvas de outra estrada,  as que se fazem com muita velocidade! 

Com isto vou terminar, escreve-me sobre as tuas férias passadas na América. Um abraço.  

                                                                                                                               Flávio Silva Voc. 3B 

De: Flávio Silva 
Rua Pedro Marques – lote 190  

S. João da Talha 

Para: Osmarino Vaz 
Rua Jonhy Engilsh – number 10, 

 New YorK 



                                                                                                                                             

“Oficina de Corações”  
 

“Oficina de Corações” foi um livro escrito por Arturo Abad e ilustrado por Gabriel Pacheco.  A 
primeira edição do livro foi em outubro de 2011 através da OQO editora. 
Este livro fala de um amor não correspondido entre Matias e Beatriz. Matias tem uma oficina 
de corações onde, a partir de um forno a lenha, aquece os corações gelados e, através de 
uma agulha de prata, cose os corações partidos.  
Matias tentava construir o coração de Beatriz mas, por mais que ele tentasse, nunca era uma 
missão cumprida, pois Beatriz desprezava completamente o amor de Matias. No entanto, ele 

tinha um segredo. Ele, de cada vez que construía o coração de Beatriz, colocava sempre uma 
parte do seu coração. Matias deu-lhe todo o amor possível até que um dia, como ele já ti-
nha dado tanto de si, cansou-se. Numa primavera, Beatriz ficou à espera que Matias che-
gasse, e como não chegava, Beatriz decidiu reconstruir o coração dele guardando uma 
pedacinho para si, para o fazer sorrir todos os dias. Desde então, Beatriz aprendeu a sorrir 

pela janela. 
Inicialmente a casa de Beatriz tinha cores muito fortes como o vermelho, já a de Matias, co-
mo estava escondida por entre as árvores, tinha o predomínio das cores neutras (que simboli-
zam o amor não correspondido). Contudo, no final, os papeis inverteram-se. O amor deles é 
como um novelo de lã. Matias tem uma ponta do novelo de lã e Beatriz outra, mas as pontas 
nunca se unem, dando a ideia de que o amor não é correspondido. Na última página aparece 
um gato a desenrolar o novelo de lã, ou seja, a história deles não está acabada. 
Este livro é fácil de ler, existe uma boa ligação entre texto, imagem e título. O facto de ser 
uma narrativa aberta dá-nos a liberdade de sermos nós a desenvolver um final para a história, 
que é atual, pois podemos adaptá-la no dia a dia. 
Podemos comparar esta história à do Romeu e da Julieta, pois ambas não têm um final feliz. 
Podemos compará-la a uma balança que só está equilibrada quando ambas as partes estão 
em equilíbrio. 
Na minha opinião este livro é a prova de que o amor exige trabalho e dedicação dos dois 
membros do casal. 
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Apreciação Crítica 
 
Hoje em dia encaramos a diferença como se fosse algo mau,  
mas não tem de ser assim e este livro mostra-nos como deve- 
mos agir perante uma situação destas. 
Escrito por José Santana e ilustrado por Sofia Lucas, o livro  
“Um Pequeno Conto de Amor” é intemporal, pois pode--se 
aplicar em qualquer tempo, passado ou futuro. 
O livro retrata um menino de quatro anos, diferente de todos 
os outros e do amor incondicional de um pai que faz de tudo para que este menino seja feliz. 
Para quem passava, o menino, ainda no ombro do pai, parecia minúsculo. 
Eles eram felizes até o pai se deparar com a tristeza do filho por não poder brincar como os 
outros meninos da sua idade. 
Para o ajudar, caminhou até uma floresta, chamada Floresta Entrelaçada, em busca de uma 
feiticeira que se dizia ter poder absoluto. Mesmo sem acreditar nisto, o pai caminhou floresta 
dentro, até a encontrar. 
Cheio de força e de alegria encontrou-a, mas antes que pudesse dizer algo, ela dsse-lhe que 
tudo podia, menos tornar maior algo menor. O pai voltou para junto do filho com a alma e 
coração partido. 
Ao ver o filho e ao sentir o amor que ele lhe transmitia, achou que isso era suficiente, mas ao 
fazer nove anos, apercebeu-se que não era bem assim e que o mundo era demasiado grande 
e o filho demasiado pequeno. 
Foi então com mais força que antes, que voltou à floresta, acordou a feiticeira e lhe disse ao 
ouvido: “Quero que encolha o mundo inteiro. Faça o maior, mais pequeno ficar”. 
É um livro infanto juvenil que apresenta apenas três cores, o branco, o preto e o vermelho. 
Todas elas tem significados e à medida que lemos a história apercebemo-nos disso. Por exem-
plo: o preto, no nosso dia-a-dia, representa a morte ou a tristeza, mas o livro não mostra a 
morte, antes a tristeza e o sofrimento daquele pai e daquele menino; o branco no livro, é a 
alegria e a paz; o vermelho representa o amor e realça certos pormenores que se estivessem 
a branco ou a preto não captariam a nossa atenção. 
É um livro que pode ser lido por crianças, embora elas não o entendam com a mesma profun-
didade de um adulto. Para que o compreendam melhor, este deve ser lido com um mediador 
ao lado para atingirem o grande significado do livro e, ao mesmo tempo, perceber que ser 
diferente dá a cada um de nós personalidade pois, no fundo, somos todos iguais. 
No decorrer da leitura podemos facilmente adaptar a história deste menino às histórias de 
tantos outros que sofrem com as suas diferenças, com as suas deficiências fisicas e mentais, e 
até de racismo. 
Hoje em dia vemos jovens da nossa idade a sofrerem de bulliyng nas escolas, nas ruas ou na 
internet, o que os pode levar ao suicídio. Este livro leva-nos a refletir sobre estas situações e 
ensina-nos a ser tolerantes com os outros, para além de que não devemos ser nós a adaptar-
mo-nos ao mundo, mas o mundo tem de adaptar-se a nós.  
Se quisermos comparar este livro a outras obras, podemos compará-lo com o filme “L a Vie 
Est Belle” que também fala de uma família que vai parar a um campo de concentração em  
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BMX 

BMX ou Bicicross é um despor-
to praticado com bicicletas es-
peciais em pistas de terra. Esta 
espécie de corrida apareceu no 
final da década de 1950, na Europa, e tornou-se po-
pular na Califórnia, no início dos anos de 1960. Este 
desporto é caracterizado pelo seu radicalismo, adre-
nalina e emoção, porque para fazer estas manobras 
acrobáticas é preciso ter muita coragem, muito trei-
no e dominar este tipo de bicicleta. 

 

Paintball   

Paintball  é um desporto de combate, feito de forma individual ou 
em equipas e através de um marcador de ar comprimido, Nitrogê-
nio ou CO2 que atiram bolas com tinta colorida . O objetivo  deste 
desporto é atingir o adversário, sujando as suas roupas com tinta, 
mas sem provocar danos ou ferimentos nos jogadores. Cada equi-
pa usa uma cor diferente, para ser fácil identificar de onde veio o 
tiro. A partir dai, pode haver diferentes tipos de combate: um contra um, grupo contra gru-
po, contagem de pontos, captura de líder, defesa de território, captura de bandeira, como 
acontece em qualquer outro jogo em que se simule um combate. 

                                                                                             Flávio Silva e Miguel Marques Voc. 3B 

que a mãe é separada do marido e do filho. Este pai faz com que o filho, do ínicio ao fim, não 
se aperceba que está a viver um grande horror por ser judeu e pense que está a jogar um jo-
go em que se perde e ganha pontos todos os dias. A comparação entre as 
duas obras é que em ambas se fala da diferença. Numa, fala-se das diferenças 
físicas de uma criança e, na outra, das diferenças entre raças e ambas são pro- 
tagonizadas por crianças. 
Este livro prova que os livros para crianças não precisam de ser chatos nem 
cheios de cor, mas devem transmitir uma mensagem que as ensinem a ser 
melhores pessoas no futuro. 
Ser diferente não é mau, ser diferente dá a cada individuo personalidade e 
carisma.  
Todos diferentes, todos iguais. 
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