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        O número dezassete da - Página Cultu-

ral - Lívre Arbítrio, é a última publicação 

deste ano letivo. 

          A redação quer agradecer a participa-

ção dos docentes e discentes desta escola 

que assim quiseram continuar a dar a conhecer alguns dos trabalhos 

construídos pelos alunos, valorizando-se individualmente, como membros desta 

comunidade escolar, que querem ver a sua escola distinguida entre as  melhores. 

 
Sejam capazes e criativos! Divulguem a nossa Página Cultural: Livre Arbítrio!... 

NOTA DE ABERTU-

RA 

As 
Grandes 

Descober-
tas 

O Raio X
O alemão Wilhelm Conrad Röntgen é

considerado o grande inventor do raio-X

(apesar de outros cientistas terem estu-

dado seus efeitos antes e depois da des-

coberta), uma forma de radiação eletro-

magnética que pode penetrar em objetos sólidos e que passou a per-
mitir que diagnósticos médicos fossem mais verificados, não se
baseando apenas em sintomas e cirurgias.

Assim, a tecnologia evoluiu com a tomografia, ressonância magné-
tica e outras formas de se examinar o corpo de um paciente sem
recorrer a uma intervenção cirúrgica. O próximo passo levará ao
aparecimento de máquinas para ler o pensamento e mesmo gravar
sonhos.

Soraia
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A Penicilina

• O primeiro dos antibióticos, descoberto acidentalmente pelo
escocês Alexander Flemming em 1928 (embora houvesse estudos
anteriores), foi um verdadeiro marco na história da medicina, já que
passou a salvar um número incontável de vidas , devido a várias
doenças infeciosas.

• A partir desta descoberta, a medicina criou novos antibióticos, cada
vez mais fortes, contra vírus cada vez mais resistentes. Atualmente
as pesquisas focam-se nas células-tronco, que podem vir a
desenvolver novas células no corpo do paciente, fazendo crescer
músculos, nervos etc.

Soraia

A máquina a vapor

• Desde o século I AD que a utilização de vapor para movimentar
máquinas aparece na escrita científica, mas foi no século XIX que
se transformou em eficiente realidade, dando início à Revolução
Industrial, ao aparecimento das fábricas e futuramente à
poluição.

• A troca do carvão por combustíveis orgânicos como o petróleo
acarretou-nos problemas de aquecimento global e mudanças no
clima no planeta, mas novas formas de

energia limpa estão sendo estudadas

como a eólica, a solar e até mesmo o

uso seguro de energia nuclear.

Cláudia

Os foguetes V-2

•Foram os nazis que inventaram uma arma de

destruição para bombardear Londres a partir da

costa de França, mas foi este exemplo que deu

origem aos programas espaciais russo e americano

e também aos mísseis balísticos.

• Foi assim que a tecnologia militar passou a usar

mísseis inteligentes (que erram o alvo), em que

determinadas empresas enriqueceram, assim

como algumas famílias que presidiram na Casa

Branca.

http://1.bp.blogspot.com/_nuQ-1NY3Txk/Sdp7JbhPORI/AAAAAAAAA9k/wt5bJ8zLOuA/s1600-h/image-1a9f5ff162b928d169d6f19113277c61-000008275435%5B1%5D.jpg


Nº  17 

JULHO 2016 
 

P R O J E T O  C O M U N I C A Ç Ã O  

                                          LIVRE ABÍTRIO 
   PÁGINA CULTURAL   pág. 3 

 

Apreciação Crítica 
 
“Fumo” é um livro infantil escrito por Ánton Fortes, ilustrado 
por Joanna Concejo e publicado pela editora OQO. 
Este livro conta-nos a história de um rapaz durante,  o que 
se presume, ser a época do holocausto. O  nosso persona-
gem principal, que é também o narrador, não nos dá a co-
nhecer o seu nome, mas a sua vivência num campo de concentração. 
Ele viaja com o pai e a mãe e, assim que chegam ao destino, são separados do pai, 
tendo o rapaz e a mãe ido para um local diferente. Naquela noite, são obrigados a 
dormir em camas de palha, muito desconfortáveis e cheias de gente. Para que o ra-
paz pudesse estar bem alimentado, a mãe passava fome e dava-lhe a sua comida, 
ficando cada vez mais magra. 
Algum tempo depois, ao ir para o trabalho, a mãe conseguiu ver o pai através do 
arame farpado, o que a deixou bastante feliz, assim como ao filho, apesar das mui-
tas saudades que sentia do pai. 
Mas, a partir daquele momento, as coisas começaram a piorar; começaram a passar 
mais fome e frio. O nosso narrador e o seu amigo Vadio (que conheceu no campo 
de concentração) foram obrigados a trabalhar transportando baldes de água e des-
cascando batatas nas cozinhas, conseguindo sempre escapar aos guardas que os 
queriam levar para a casa da chaminé. 
As saudades pelo pai aumentavam e o rapaz sonhava com a sua infância perdida e 
com a imagem de ser engolido por um dragão verde, que simbolizava o que foi tira-

A Apolo 11
• Há 40 anos, quando três astraunau-

tas pisaram o satélite natural da
Terra, a Lua, e voltaram para contar a
história, realizaram um dos sonhos
da humanidade que povoou a mente
de escritores e cientistas por vários
séculos.

• A partir daí: os programas espaciais
continuaram e ainda existe a ideia de
o homem chegar a Marte ou a algum
asteróide no espaço.

• E, para quem tem muito dinheiro
para gastar, já existem as “viagens
turísticas" marcadas para o espaço. Rafael 

O 
computador 
Pilot Ace

• Foi um dos primeiros computadores
desenvolvido na Inglaterra no início dos
anos 50, pela National Physical
Laboratory. Além de conseguir fazer
mais de uma atividade ao mesmo
tempo (o que era um avanço na época),
foi durante um período, o computador
mais rápido do mundo.

• Segundo o vídeo Did You Know, sucesso
na internet há algum tempo, até 2013
haverá computadores que superarão a
capacidade de processamento do cére-
bro humano e até 2049, de toda a popu-
lação terrestre.

• E Bill Gates estará ainda mais rico com
isso.

Rafael
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São João da talha, 23 de setembro de 2015 

 

Olá Tailson, 

 

Espero que estejas bem. Nem imaginas como correram as minhas férias! Foram incríveis!  

Logo no inicio das férias comecei por ir à praia com amigos e foi a primeira vez que isto aconte-

ceu, mas correu tudo bem. Nesse dia  não só fui à praia com eles, como depois fui a uma festa. Foi 

um dia em cheio! 

O meu verão foi curto, mas eu diria que foi um dos melhores. Fui a várias festas, mas foi numa que 

o meu verão mudou totalmente. Eu estava lá, só a curtir o som, quando “ele” chegou e me convi-

dou para dançar. 

O mundo parou, a tensão aumentou, o coração acelerou e foi assim que tudo começou. Não sabia o 

que dizer, muito menos o que fazer, mas ele chegou, olhou para mim e fomos dançar. Era uma ki-

zomba lenta e os nossos corpos encaixaram–se um no outro como uma rosa vermelha num jardim 

verde.  

Quando a música acabou, já era tarde e ele levou-me a casa. No caminho, parámos num jardim, 

sentámo-nos num banco, os nossos olhares cruzaram-se de forma intensa, fechei os olhos por es-

cassos segundos e ao abri-los, estava ofegante, com os lábios húmidos, como a noite que nos rode-

ava em torno do banco. 

Rapidamente desviei o olhar, levantamo-nos e continuámos o nosso caminho. Sentia a noite fria, 

apesar de verão e o calor do meu corpo tinha desaparecido, por completo. Ele percebeu, abraçou-

me, e assim caminhamos, as nossas mãos tocaram-se e os nossos dedos entrelaçaram-se.  

Já em frente da minha casa, chegou o momento da despedida, apenas parámos e ficámos a olhar 

um para o outro. Já era bastante tarde, e não se via ninguém na rua. O silêncio era muito profundo, 

tão profundo que eu conseguia ouvir os meus pensamentos. Naquele momento só conseguia pensar 

no nosso primeiro beijo, até ele me tocar na mão. 

Ah Tailson… Nem sabes como eu me estava a sentir!… Eu podia continuar a falar-te sobre a mi-

nha noite maravilhosa, mas não te vou contar mais... Sabe apenas que foi incrível! 

Agora, já comecei a escola. Pensei que fosse melhor mas, escola é escola, e quem eu queria não 

está aqui!... Foi bom reencontrar os amigos e ter várias surpresas na primeira semana, boas e más. 

Como não tenho muito mais para te dizer, vou terminar e enviar-te beijinhos grandes. Espero que 

vados para a casa da chaminé onde os mandaram despir e tomar banho. Seguida-
mente, puseram-nos num quarto que começava a ficar cada vez mais escuro, à medi-
da que a porta se fechava. Os dois rapazes estavam de mãos dadas, sendo este o 
seu único conforto até que tudo acaba. 
Este livro relembra-nos a obra: “O Rapaz do Pijama ás Riscas”, mas numa perspetiva 
oposta. 
Os únicos apontamentos de cor que existem no livro são rabiscos e estão geralmente 
a azul, vermelho ou verde. A ilustração parece, por vezes, inacabada, como se simbo-
lizasse a inocência da infância. Existe ainda alguns apontamentos mais carregados 
de azul que nos lembram o céu ou o mar e, que simbolizam a liberdade que foi retira-
da aos dois rapazes. 
Apesar de não parecer, este é um livro para crianças, visto que não deixa explícito 
nada que seja muito forte, (como, por exemplo a morte) deixando o fim em aberto. 
Mas, como é óbvio, a criança precisa de um intermediário, alguém que a ajude na lei-
tura da obra. 


