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Não há quem te leve, TLEBS? 

“Até lá, suspenda-se, pois, o disparate”. 
Deixando de parte o tom queirosiano da 

frase, lembro que ela terminava um 
artigo do professor doutor Jorge Morais 
Barbosa, no “Diário de Notícias”, em 23 
de Dezembro do ano passado, artigo 
intitulado “A linguística da TLEBS”, 

entenda-se a terminologia linguística 
para o ensino básico e secundário. 

Semanas depois, a revista 
“Actual” (Expresso de 13 de Janeiro), 

comentando que “a semana correu mal a 
Maria de Lurdes Rodrigues”, depois de 
um “seu” director-geral ter anunciado 
estar suspensa a TLEBS, “esclarece”, 

com palavras da ministra: “A generaliza-
ção está suspensa mas a sua experi-
mentação generalizada mantém-se”. 

A “coisa” é de tal ordem que o próprio 
jornal se sente na necessidade de 

“traduzir”: “A experiência mantém-se 
mas a adopção generalizada da polémi-

ca terminologia linguística já não vai 
acontecer no próximo ano lectivo, como 

estava previsto”. 

Para confusão não será necessário 
procurar melhor. Voltando a Eça de 

Queirós, dizia o imortal cultor da língua 
que “havia dois lugares para observar o 
mundo, o Evereste e o Chiado”. Hoje 

manteria, certamente, “o pico do mundo”. 
Quanto ao Chiado, ou lá colocaria deter-
minados serviços públicos ou… repetiria 

Chiados, por Lisboa e não só. 

O director-geral que referi tem a seu 
cargo a… “Inovação e Desenvolvimento 
Curricular”. Reconheceu, já este ano, 

que “a lista tem deficiências” mas espera 
que “não seja um corpo estranho às 
escolas” e até nem rejeita alunos-
cobaias, quando admite “sujeitar a 

TLEBS a um teste prático – saber se os 
alunos que aprenderam com a (nova) 

terminologia têm melhores resultados a 
Português”. 

Se o responsável reconhece que há 
deficiências, se outras pessoas, nomea-

damente algumas cuja competência 
ninguém questiona, alertam, e escrevem, 
e provam que há erros, como vão esses 
alunos ser sujeitos a tais testes?[P.10] 

b eeee    



DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA 

Equipa da Biblioteca Escolar: 
Professores: Clara Póvoa, José Paixão, Paulo Melo e Rui Costa. 
Funcionários: Conceição Sacarrão e Fernanda Cravo. 
Professores Colaboradores: Almira Mateus, Esmeralda Rodrigues, José Coelho,     
José Ramalho,  Lorival Parente e Kathleen Santiago. 
Colaboração neste número: 
Professores: Abílio Simões, Artur Miguel e Lurdes Boavida. 
Alunos: Ana Carvalheiro, Ana Ferreira, Andreia Almeida, Carolina Paixão,             
Diana Santos, Inês Marques, Joana Santos, Kelly Christine, Laetitia Torres,           
Lúcia Moleiro, Maria João, Marina Ferreira e Matilde Jesus. 

Estamos na Web! 

www.esec-cantanhede.rcts.pt O Segreda da Última Ceia 
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Enciclopédia Médica da Família 
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EDITORIAL    
Neste segundo número, gostaríamos de 

salientar algumas iniciativas que estão a ser 
levadas a cabo a nível da promoção da 
leitura nas crianças, adolescentes e jovens 
portugueses.  

Uma dessas iniciativas, que se espera 
tenha algum impacto nas escolas e meio 
envolvente é a Semana da Leitura, uma 
actividade incluída no Plano Nacional de 
Leitura e que decorrerá de 5 a 9 de Março de 
2007, em que a nossa Escola irá participar 
com momentos pontuais de animação de 
intervalos e hora de almoço por alunos e 
professores, com a decoração de certos 
espaços da Escola como a Biblioteca e o 
Polivalente com textos de autores variados, 
com a actividade de divulgação da Bibliote-
ca “A Biblioteca saiu à rua!”, já na sua 3ª 
edição (primeira para alunos), com a distri-
buição de textos, com uma palestra sobre 
leitura(s) e com uma abordagem, nas aulas 
de Português, dessa temática… O objectivo 
do concurso é, segundo os responsáveis, 
“celebrar e incentivar o prazer de ler, com 
múltiplas actividades festivas que promo-
vam a leitura e o encontro entre os livros e 
os seus leitores, em contexto de sala de 
aula, nas bibliotecas escolares, nas bibliote-
cas públicas e em outros espaços que se 
disponham a colaborar.” 

Outra iniciativa interessante também 
dentro do Plano Nacional de Leitura e em 
colaboração com as Bibliotecas Municipais 
da Rede Pública, com o IPLB e com a RTP, é 
o Concurso Nacional de Leitura, dirigido a 
todas as escolas do Ensino Secundário e do 
3º Ciclo do Ensino Básico. A inscrição das 
escolas no Concurso Nacional de Leitura 
pode ser feita até ao dia 9 de Março de 2007. 
O Regulamento do concurso pode ser 
consultado na página da Internet do Plano 

sumário 
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Nacional de Leitura. 

O Concurso Nacional de Leitura decorrerá 
em três fases: a 1ª fase ao nível de cada 
escola até 23 de Março, último dia de aulas 
do 2º Período, data em que cada escola 
deverá ter apurado um máximo de três 
concorrentes em cada categoria (3º Ciclo e 
Secundário); a 2ª fase, que decorre a nível 
distrital: os alunos vencedores de cada 
escola participarão na Final Distrital, que 
deverá realizar-se entre meados de Abril e 
finais de Maio no nosso caso na Biblioteca 
Municipal de Coimbra; a 3ª e última fase 
consistirá na Final Nacional, a efectuar 
durante o mês de Junho em colaboração 
com a RTP. Nessa prova participarão os 
dois melhores concorrentes de cada distri-
to, em cada categoria (3º Ciclo e Secundá-
rio). De acordo com o Regulamento, “as 
provas deverão avaliar os conhecimentos 
dos concorrentes sobre as obras seleccio-
nadas, podendo constar de questionários 
de escolha múltipla, mas também de 
comentários pessoais redigidos pelos 
participantes. As provas poderão ser escri-
tas ou orais”. Como a Final Nacional será 
transmitida pela RTP, as suas provas serão 
essencialmente orais. 

A nível da nossa Escola, está a decorrer a 
1ª Olimpíada da Língua Portuguesa, organi-
zada pelo Departamento de Línguas Româ-
nicas e pela Biblioteca Escolar, com os 
objectivos de testar e aprofundar conheci-
mentos de Língua Portuguesa escrita a 
vários níveis (compreensão, interpretação e 
expressão), de forma lúdica. A primeira 
eliminatória contou com mais de 50 partici-
pantes, no passado dia 14 de Fevereiro. Os 
resultados sairão antes do final do período 
e a final decorrerá já no 3º período lectivo. 

Até ao próximo número e… boas leituras! � C.P.  

& EM
14   

Dia  
dos Namorados 

07   

Dia  
do Professor 

23   

Dia Mundial  
da Liberdade 

23   

“20 anos  
da morte de Zeca Afonso  



SUGESTÕES DE LEITURA 

L’étranger 
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Le malade imaginaire 
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«A Insustentável Leveza do Ser» 

“Este é um livro onde se olha, com um olhar umas vezes 
melancólico e conformado, outras vezes amargo e revoltado, 
para o destino de um país, para o destino de um continente, para 
o destino de uma civilização. E, mais uma vez, só raramente um 
romance consegue entretecer, da forma como este faz, o destino 
do homem e o destino do mundo. Passado numa zona rural da 
Checoslováquia, este romance foi adaptado ao cinema por Philip 
Kaufmann. 

A Insustentável Leveza do Ser é seguramente um dos 
romances míticos do século XX, uma daquelas obras raras que 
alteram o modo como toda uma geração observa o mundo que a 
rodeia”. 

«Os Miseráveis» 

“Romance social marcado por uma vasta análise de costumes da França de meados 
do século XIX, Os Miseráveis revela uma grande complexidade tanto ao nível da escrita 
como da própria intriga, misturando intimamente realismo e romantismo. 

Num contexto histórico sobre o período entre a batalha de Waterloo e as barricadas de 
Paris, Victor Hugo apresenta-nos a história de João Valjean, um popular prisioneiro conde-
nado por ter roubado um pão e cuja pena será agravada por tentativa de evasão. 

Em vez de ser reeducado pela justiça humana para a vida civil, é endurecido no mal. 

Esta história imbuída de misticismo e maravilhoso é, antes de mais, uma denúncia de 
todo o tipo de injustiças, espelhando de forma exemplar as contradições e grandezas 
daquele século.” 

«Maina Mendes» 

“É na trama de uma escrita densa e plural, de um virtuosismo sem 
exemplos entre nós, que Maina Mendes se encontra inscrita e dispersa 
em múltiplos perfis, “puzzle” voluntário organizado do interior (ou do 
lado invisível da trama) pela pressão uniforme do mundo recusado, 
mundo masculino onde ela é a voz silenciada, negada ou submersa que 
se recusa à afonia definitiva. (…) 

Nenhum dos nossos livros contemporâneos redistribui com tanto 
sucesso as experiências mais criadoras da prosa portuguesa, de Fer-
não Lopes a Guimarães Rosa, paisagens atravessadas e recriadas, a 
par de outras, com uma originalidade absoluta.” 

«L’Écolle des Femmes» 

Milan Kundera / Dom Quixote,  821 - VAR / KUN 

Vítor Hugo / Europa-América,  cota: 821-F / HUG 

Maria Velho da Costa / D.Quixote, cota: 82-3 / COS 

Molière / Livre de Poche,  cota: 821-F / MOL 

    

“Le mari cocu, en France, n’a jamais quitté la scène et rien ne laisse 
augurer de sa prochaine disparition. Au XIIIe siècle, ce malheureux, 
source inépuisable de rire, avait même un patron : saint Arnolphe. 

L’Arnolphe de Molière – au demeurant fort touchant dans son amour 
pour Agnès – n’a qu’une idée en tête: ne pas «devoir une chandelle» au 
saint dont il porte le nom. Chrysalde, dans sa sagesse, a beau lui re-
montrer que cela vaut encore mieux que de traîner après soi une hon-
nête diablesse qui vous fait cher payer «ce petit tort qu’elle ne vous fait 
pas», rien ne l’en fera démordre. 

Après tout, d’Arnolphe ou d’Agnès, le plus innocent des deux peut-     
-être pas celui qu’on pense?”  

 



Peter Harris / Presença, cota: 821 - I / A - HAR 

SUGESTÕES DE LEITURA 

Vozes e Ruídos... 

novidades 
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Sexta-Feira ou a Vida Selvagem 
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«O Enigma«O Enigma«O Enigma«O Enigma    

Vivaldi»Vivaldi»Vivaldi»Vivaldi»    

«António Vivaldi, figura incon-
testavelmente entre os nomes que 
mais contribuíram para o patrimó-
nio musical da Humanidade… 
Génio compositor, dotado de uma 
inesgotável invenção rítmica e 
temática, fascinou os seus contem-
porâneos, cujo estilo e originalida-
de rapidamente adoptaram e imita-
ram, e decorridas gerações conti-
nua a impressionar especialistas e 
curiosos. Mas há muito da vida de 
Vivaldi que permanece desprovido 
de certezas, envolto em mistério, à 
espera que alguém ouse descobrir 
o que os outros se esforçam por 
ocultar… 

Para Lúcio Torres, um jovem e 
promissor violinista espanhol, a 
estada em Veneza, a pretexto de 
umas Jornadas Musicais, é o con-
cretizar de um sonho, uma vez que 
sempre desejara conhecer a cida-
de onde o seu ídolo Vivaldi nasceu 
e passou grande parte da sua vida. 
Um dia, nos arquivos do Ospedale 
della Pietà, instituição onde Vivaldi 
exerceu como professor, Lúcio 
descobre por acaso uma partitura 
que tudo indica ser do mestre. No 
entanto, logo se apercebe de que 
algo está errado: a sucessão de 
notas viola todas as leis da harmo-
nia musical e é associada à músi-
ca do diabo, proibida pela igreja. O 
músico não pode acreditar que tal 
monstruosidade possa ter sido 
composta por Vivaldi… - a não ser 
que se trate de uma mensagem 
em código. Juntamente com Maria, 
uma jovem por quem se apaixo-
nou, Lúcio tenta decifrá-la e assim  
desvendar o enigma Vivaldi, um 
segredo que retoma ao início do 
Cristianismo e que poderá deitar 
por terra um dos princípios funda-
mentais em que este assenta. Só 
que tão grave informação interessa 
a mais gente, gente disposta a 
tudo, inclusive a matar … Articu-
lando com sabedoria elementos 
culturais, históricos e fictícios, 
Peter Harris criou um thriller cati-
vante que nos envolve na Veneza 
do século XVIII e de hoje, uma 
cidade inebriante pelo encanto dos 
seus canais, ruas, monumentos e 
do seu clima propício ao romance, 
num vórtice tão intricado e exube-
rante como a música barroca que 
percorre as páginas deste livro que 
fez furor em Espanha e alcançou o 
estatuto de bestseller em pouco 
tempo.» Mª. João 12.º AV 



Abílio Estévez / Vega,  cota: 821– VAR / EST 

SUGESTÕES DE LEITURA 
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novidades 
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«Os Palácios«Os Palácios«Os Palácios«Os Palácios    

 

Peter Ackroyd / Teorema, cota: 821– VAR / ACK 

de Platão»de Platão»de Platão»de Platão» 

«Em Os Palácios Distantes Abílio 
Estévez faz uma reflexão poética 
sobre a decadência de Cuba e a 
luta de seus habitantes para sobre-
viver. Victorio é um homossexual 
solitário de 46 anos que um dia, às 
vésperas da virada do milénio, 
descobre que necessita de deixar 
tudo o que tem, pois o prédio que o 
abriga vai ser demolido. Juntando 
os seus míseros pertences vai para 
as ruas à procura de algo que não 
sabe o que é. Precisa encontrar um 
tecto, mas, sobretudo, sonho, poe-
sia e esperança. Deambula pela 
cidade em busca de abrigo e acaba 
por conhecer Salma, uma jovem 
prostituta, e Don Fuco, um palhaço 
octogenário, que os leva para um 
teatro abandonado onde, juntos, 
vão morar e treinar a arte das per-
formances de rua.  

Havana, a cidade natal do autor, 
não é apenas o cenário, mas uma 
importante personagem da história 
desse trio. Cheia de vícios e ruínas 
é uma presença opressora que 
forçará, a cada dia, uma luta maior 
de Victorio, Salma e Don Fuco pela 
sobrevivência. 

Neste romance, o leitor fará um 
passeio pelas sombras da utopia 
cubana, cheia de terrores e lem-
branças atormentadas. 

Os Palácios Distantes é uma 
narrativa poética e melancólica 
sobre a batalha do espírito pela 
sobrevivência diante das adversida-
des.». 

Distantes» 

 «Passa-se no futuro, daqui a 2000 anos, o 
novo e imaginário romance de Peter Ackroyd e é 
ao mesmo tempo real, inventivo e surpreendente. 

Platão, o orador, reúne os cidadãos de Londres 
para encontros ritualizados em que partilha  a 
antiga história da sua cidade. Insiste particularmen-
te na triste era da toupeira (1500 - 2300 dc), que 
existiu antes do esmorecimento das estrelas e da 
queima das máquinas. 

Discursa sobre A Origem das Espécies de 
Charles Dickens, romancista do século dezanove, 
e sobre os números pantomínicos de Sigmund 
Freud.  

Fornece até um glossário de expressões do 
século vinte e explica alguns mitos de criação 

antigos tais como a “teoria das supercordas” e a 
“relatividade”. Mas então algo acontece. Ele tem 
um sonho, ou uma visão, em que embarca numa 
jornada real – as opiniões dividem-se – e entra 
numa vasta caverna subterrânea, onde os cida-
dãos da Londres da Toupeira ainda vivem. 

Quando Platão regressa com as histórias deste 
mundo perdido é levado a tribunal por corromper 
os mais jovens através de mentiras e fábulas, um 
vez que as suas palavras haviam espalhado a 
consternação entre eles. Serão as suas vidas parte 
de uma realidade mais vasta? E, se aprenderem a 
duvidar, talvez se tornem capazes de reconhecer 
uma verdade que ultrapassa o seu próprio mundo. 
Tudo irá depender do julgamento de Platão por 
parte dos seus concidadãos.» 

«Os Cadernos«Os Cadernos«Os Cadernos«Os Cadernos 



 

 

O Segredo de Sião 

novidades 

A Investigação Sobre o Entendimento... 
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06  
SUGESTÕES DE LEITURA 

bib l io teca esco lar  |  jane i ro&fevere iro  de 2007 

«Quando, nos últimos 
meses da Guerra Civil espa-
nhola, as tropas republicanas 
retiram em direcção à fronteira 
francesa, a caminho do exílio, 
alguém toma a decisão de 
fuzilar um grupo de presos 
franquistas. Entre eles, encon-
tra-se Rafael Sánchez Mazas, 
fundador e ideólogo da Falan-
ge, talvez um dos responsá-
veis directos por esse conflito 
fratricida. Mas Sánchez Mazas 
não só consegue escapar a 
esse fuzilamento colectivo, 
como depois, quando o procu-
ram, é encurralado por um 
miliciano anónimo que inexpli-
cavelmente lhe perdoa a vida. 
Viverá então emboscado, pro-
tegido por um grupo de cam-
poneses da região e recordará 
para sempre aquele miliciano 
de olhar estranho que, no 
momento fatal, não o denun-
ciou. 

O narrador desta aventura 
de guerra é um jovem jornalis-
ta que se propõe reconstruir o 
relato real dos factos ocorridos 
e descobrir o segredo dos 
seus enigmáticos protagonis-
tas, mas que acabará confron-
tado com realidades bem dife-
rentes das que seria lógico 
esperar…» 

«Soldados«Soldados«Soldados«Soldados    

«Nos finais do ano de 1869, Fio-
dor Mikhailovich Dostoievski, resi-
dente na Alemanha, tem de voltar a 
S. Petersburgo devido à súbita 
morte do seu enteado, Pavel. 
Esmagado pela dor, o grande escri-
tor está, no entanto, determinado a 
desvendar o enigma da vida de 
Pavel, tentando perceber se este 
se suicidou ou foi vítima de assas-
sínio, se amava ou desprezava o 
seu padrasto. Enquanto segue o 
fantasma do enteado e se embre-
nha nos sonhos de violência apoca-
líptica dos membros activistas 
políticos que arrebataram o rapaz, 

Dostoievski emerge como uma 
figura de incomensuráveis contradi-
ções: ingénuo e calculista, piedoso 
e perverso, compassivo e cruel. Só 
a vasta imaginação de J. M. Coet-
zee, e a intensidade da sua escrita, 
podiam fazer justiça a este génio 
atormentado e à época em que ele 
viveu.  

O Mestre de Petersburgo é ao 
mesmo tempo um mistério envol-
vente que mergulha na atmosfera 
da Rússia pré-revolucionária e uma 
meditação corajosa sobre autorida-
de e rebelião, arte e imaginação.» 

de Salamina»de Salamina»de Salamina»de Salamina»    

«O Mestre«O Mestre«O Mestre«O Mestre 

de Petersburgo»de Petersburgo»de Petersburgo»de Petersburgo» 

Javier Cercas / Asa, cota: 821 - VAR / CER 

J. M. Coetzee / Dom Quixote, cota: 821 - VAR / COE 



 

A Cidade e o Pilar e Sete Contos... 
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A Idade da Inocência 

Siddhartha 

Gertrud 

A Oeste Nada de Novo 
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 «O Cavaleiro«O Cavaleiro«O Cavaleiro«O Cavaleiro    

da Armadura Enferrujjada» 

“Era uma vez, há muito tem-
po, numa terra longínqua, um 
cavaleiro que se considerava 
muito virtuoso, amável e delica-
do. Fazia todas as coisas que 
os cavaleiros virtuosos, amá-
veis e delicados fazem. Os 
seus adversários de combate 
eram criaturas malvadas, vis e 
desprezíveis”. 

Estas são as primeiras linhas 
da bela e poética narrativa: O 
CAVALEIRO DA ARMADURA 
ENFERRUJADA, da autoria de 
Robert Fisher, editada pela 
Editorial Presença. 

Não podemos dizer que se 
trata de um romance, uma vez 
que é uma pequena alegoria, 
de setenta e uma páginas, que 
se lê de um fôlego, e pela qual 
nos sentimos atraídos logo nas 
primeiras linhas. 

Aquele cavaleiro é a imagem 
de cada um de nós, que nos 
sentimos e nos consideramos 
“virtuosos”, “amáveis”, “delica-
dos”, em contraste com os 
outros que são “criaturas mal-
vadas, vis e desprezíveis”. E 
mais adiante o texto explica-nos 
que “O cavaleiro tinha uma 
esposa leal e tolerante, Juliet. 
Tinha também um filho jovem, 
de cabelo dourado, Christo-
pher”, mas “Juliet e Christopher 
viam muito pouco o cavaleiro 
porque, quando ele não estava 
a travar batalhas, a matar dra-
gões e a salvar donzelas, esta-
va ocupado a experimentar a 
sua armadura e a admirar o seu 
brilho. À medida que o tempo 
foi passando, o cavaleiro 
encantou-se tanto com a sua 
armadura que começou a usá-
la ao jantar e, não raro, para 
dormir. Ao cabo de algum tem-
po, não se preocupava em tirá-
la de todo. Gradualmente, a 
família esqueceu-se de como 
ele era sem a armadura”. 

E este cavaleiro medieval, de 
armadura, no seu egoísmo, no 
seu individualismo, no desco-
nhecimento que tem dos que 
vivem ao seu lado, retrata o 
nosso mundo moderno, disfar-
çado de sociedade de comuni-
cação, de telemóvel permanen-
temente em serviço, em que, 
cada um olha apenas e só o 
seu  umbigo,  sem  reparar  que  

Robert Fisher / Presença, cota: 821-I/A / FIS 

ao seu lado há todo um mundo 
que merece e precisa de aten-
ção. 

A história vai-nos envolvendo 
cada vez mais e a luta daquele 
cavaleiro passa a ser a nossa. 
Vivemos o seu “Dilema”, quere-
mos como ele encontrar “O 
caminho da verdade”, entra-
mos com ele n´ “O castelo do 
silêncio”, vamo-nos descobrin-
do n´ “O castelo do conheci-
mento” e concluímos que para 
viver bem a vida precisamos de 
passar pel´ “O castelo da deter-
minação e da coragem”. Sere-
mos capazes de, com ele, 
atingir “O cume da verdade”? 

As linhas finais, tal como as 
primeiras, são extraordinaria-
mente poéticas: …“uma luz no- 

va, e radiante, emanava agora 
do seu ser e uma luz muito 
mais brilhante e mais bela do 
que a da sua armadura polida, 
uma vez resplandecente, como 
um ribeiro, cintilante como a 
Lua, ofuscante como o Sol. 

Pois, em verdade, o cavaleiro 
era o ribeiro. Ele era a Lua. Ele 
era o Sol. Podia agora ser 
todas essas coisas ao mesmo 
tempo, e mais ainda, porque 
estava em uníssono com o 
universo. 

Ele era amor.”  

 

O pouco tempo que se gasta 
na leitura desta obra, não é, 
seguramente, tempo perdido.  
� L.B. 



À Procura de Sana 

novidades 

As Palavras das Cantigas 

Die Ilse ist weg 

Arte de Marear 

Número Dez 
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BOWLING FOR COLUMBINE  

(de Michael Moore - 2003)  

Um filme documentário a rodar em salas 
de cinema, já por si, é invulgar. Mas como 
explicar que um filme documentário se 
torne êxito de bilheteira com milhões de 
espectadores em todo o mundo? A res-
posta a esta pergunta é simples: este 
documentário é somente genial. 

O génio por detrás deste filme chama-   
-se Michael Moore. Michael Moore é, por 
assim dizer, um homem dos sete ofícios: 
realizador de documentários (já agora 
vejam também Roger and Me), de vídeos 
musicais (entre outros também dos Rage 
against the Machine), de filmes, actor, 
ensaísta (escreveu Brancos Estúpidos, do 
qual os professores de Inglês escolheram 
um ensaio para vos presentearem nas 
aulas), activista político, etc.. 

 Em “Bowling for Columbine” Michael 
Moore, dá-nos a sua visão das raízes da 
violência que vitima todos os anos milha-
res de americanos em homicídios brutais. 
Ponto de partida é uma pacata terra 
chamada Columbine, (podia ser Canta-
nhede!) que se tornou tristemente célebre, 
no dia em que dois alunos da escola local, 
após um jogo de bowling pelas primeiras  
horas da manhã, partiram em direcção à 
escola para num acto de loucura abrirem 
fogo sobre os seus colegas e professores, 
matando indiscriminadamente 13 pessoas. 

 Não está ainda dada resposta para 
explicar o enorme êxito do filme. O que 
torna este documentário um filme de 
culto? Acima de tudo, o estilo Michael 
Moore. Michael Moore alia de forma única 
o seu sentido de humor corrosivo a temáti-
cas sociais, faz rir e arrepiar, denuncia, 
chateia descaradamente os poderosos, 
ajuda a fazer justiça às vítimas, pensa e 
faz o impossível, usa o seu protagonismo 
para mostrar que afinal ainda é possível 
mudar o mundo num tempo em que todas 
as lutas parecem condenadas à resigna-
ção. Em suma, é um Robin dos Bosques 
dos tempos modernos que trocou a flecha 
pela câmara de filmar, que manobra com 
uma visão espantosa e uma pontaria 
mortífera. Não percam! � A.M. 

DVD Nº. 245 MJ 



Cândido ou o optimismo 

novidades 

Só 

Goa ou O Guardião da Aurora 

O Vale da Paixão 

Huis clos suivi de Les mouches 
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Mª. João 12.º AV 

O aguardado álbum de estreia do trio inglês 
Klaxons é um dos destaques deste Boletim 
da Biblioteca. Depois de uma série de 
singles limitados, que colocaram o grupo no 
centro das atenções da nova música britâni-
ca, os Klaxons lançaram em Janeiro “Myths 
Of The Near Future”, onde se inclui a 
maravilhosa música “Golden Skans”.  “São 
londrinos, cruzam heranças pós-punk com 
uma pulsão rítmica que lembra alguma 
música de dança de inícios de 90, cultivam 
uma imagem com o mesmo afinco de uns 
Adam & The Ants…” Por incrível que 
pareça, os Klaxons contam apenas com 15 
meses de vida. O sucesso precoce é 
também o resultado do trabalho invisível em 
bandas anteriores, que nunca chegaram a 
sair do anonimato. 

Klaxons são o último dos alvos do tão 
conceituado e desmedido hype britânico. 

Fizeram capa em quase tudo o que é 
tablóide musical em Inglaterra e fazem 
parte da mesma editora dos grandiosos 
Sonic Youth. “Já devíamos todos andar a 
dançar ao som disto há mais tempo!”. 

“A melhor descrição para este som é os cor- 

-de-rosa e verdes com que os Klaxons se 
vestem.” São uma banda completamente 
do it yourself, sem formatações de imagem 
ou de pensamento. Por exemplo, toda a 
concepção da capa e do livreto foi da sua 
responsabilidade. “Nós nem sequer sabe-
mos tocar. Eu não sei tocar guitarra. O que 
nos vale são as ideias.” – Diz Simon. São 
uma banda arty, em que os membros da 
mesma foram alunos de escolas de arte. 
São os próprios que desenham as t-shirts e 
depois as vendem nos concertos. 

“Myths of the Near Future”, o título do 
álbum, pode levar todos aqueles que não 
conheçam bem os Klaxons a tomá-los 
como presunçosos. O título veio de um 
livro, não se tratando de nenhuma ironia, 
sendo apenas uma adaptação. 

Ao vivo são uma banda ainda mais psicadé-
lica e progressiva, o que pode ser o futuro 
do seu som. Com uma prestação algo 
performativa e com uma intenção de criar 
música catchy e ao mesmo tempo bizarra, 
os Klaxons são um caso sério de originali-
dade musical. � M.J.  
Brevemente na Biblioteca! 

 

 

MYTHS OF THE NEAR FUTURE 

Maman 
J’aime prononcer ce mot  
Si doux, si beau   
Si fort encore   
J’aime ta douceur   
Ta bonne humeur   
Tu es unique 
Tu es si gentille   
Je t’aime, maman   
Comme un enfant   
Qui a grandi   
Dans un univers   
De joie et de bonheur 
Nos rires 
Nos disputes   
Je m’en souviens   
Je t’aime énormément 
� M.F.  
 

Ma Famille 
Ma mère me donne tout, 
A tous les moments de ma vie. 
Mais quand je suis têtue 
Alors, elle me regarde et dit: 
Non, il faut être persévérante! 
 
Pour le mieux et pour le pire 
Avec son épaule disponible 
Près de lui, je m’inspire 
A affronter le plus terrible! 
 
Sensible 
Optimiste 
Elégante 
Une fille? Oui. 
Résultat: c’est Diana! 
� I.M. 
 

Maman    
C’est pour toi que j’écris  
Car c’est grâce à toi que je vis  
Merci pour tout l’amour donné  
Et pour tous les moments passés 
� K.C. 

 

Mon frère 
Pour la résolution des problèmes 
Il est là pour m’aider 
Dans la joie, dans la tristesse 
Il est là pour m’appuyer 
 
Cacher un secret 
N’est pas un problème pour lui 
Parce qu’il est toujours prêt 
Pendant le jour et la nuit  
� A.A.  



Não há quem te leve, TLEBS? 

[P.01] Não estará, aliás, a criar-se 
uma situação de injustiça, se 
calhar à maneira dos alunos que 
tiveram o privilégio de fazer dois 
exames, à mesma disciplina, no 
mesmo Verão, e de outros que 
tiveram de se contentar com um 
exame? Por algum motivo a Con-
federação Nacional de Associa-
ções de Pais entende que enquan-
to a TLEBS não for generalizada, 
os alunos não devem ser sujeitos a 
exames… porque todos os estu-
dantes devem estar em situação 
de igualdade. 

Para este mês de Fevereiro está 
anunciada uma portaria a suspen-
der, no próximo ano lectivo, a 
experiência pedagógica associada 
à nova TLEBS. “Em 2007/2008 
não vai realizar-se a experiência 
pedagógica com os alunos, já que 
não há condições técnicas para 
isso”! 

De facto o mundo deve ser mais 
facilmente observável de um qual-
quer Chiado lisboeta. 

Não sei, contudo, se alguma vez 
serão desvendados outros misté-
rios. Como é que decisão tomada 
pelo anterior Governo é tão acriso-
ladamente defendida pelo actual, 
apesar de erros, deficiências e 
críticas? Nos escaparates está já 
“A Nova Gramática de Português, 
de acordo com a TLEBS”. Os 
livreiros não são anjinhos e jogam 
pela certa. Não será excessiva 
curiosidade esperar para ver! E no 
ensino universitário haverá… outra 
tabela linguística? 

Como escreveu Morais Barbo-
sa, “a TLEBS evacuou do seu seio 
o termo substantivo” e o director-
geral… da Inovação considerou 
que “a língua não é uma vaca 
sagrada imutável”. A brilhante 
comparação do segundo será já 
resultado da TLEBS? E era indis-
pensável fazer uma… limpeza tão 
grande? 

Concluindo, a actualização 
(quando tem de existir) e a inova-
ção (quando para tal há capacida-
de) ganharam com a polémica? 

Que a polémica ajude a encon-
trar soluções adequadas.  � A.S. 

A Promessa do Ano 

novidades 

O Mistério do Priorado de Sião 

O Número de Deus 

O Canto dos Pássaros 

A Regra de Quatro 
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Mª. João 12.º AV 
Folhas de Erva 

novidades 

Poética 

A Realidade é Real? 

Filosofia da Mente, Uma Introdução... 

Utilitarismo 
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NINGUÉM GOSTA DO OUTONO... 

Ninguém gosta do Outono. O Verão é mais 
quente, a Primavera mais bela e no Inverno 
neva. E no Outono? No Outono as folhas 
caem. 

Assim dito, o Outono parece completamen-
te desprovido de encanto, mas Marissa 
gostava. 

Talvez então haja alguém que gosta do 
Outono. 

Marissa apreciava os dias calmos, sem a 
agitação das limpezas de Primavera, a 
preguiça que acompanhava o calor do Verão 
e a leve depressão que a assombrava nos 
Invernos. Feitas as contas, o Outono estava 
bem à medida. 

Com os seus dezassete anos, Marissa não 
era muito alta (talvez não mais do que um 
metro e sessenta centímetros), nem tão 
bonita como algumas das suas amigas; no 
entanto, o cabelo acobreado, as sardas que 
lhe salpicavam o rosto pálido e os olhos 
grandes, castanhos (por que não de outra cor 
qualquer?!) acabavam por lhe fornecer um 
certo encanto, até personalidade. Não que 
precisasse de personalidade! Longe disso! 

Marissa, apesar de serena, era muito “terra 
a terra” e dizia o que tinha de ser dito, exac-
tamente quando devia ser dito. Isso tornava-
a, inevitavelmente, amada e odiada por 
muitos. Não fazia mal. Para ela estava tudo 
bem, desde que tivesse o desenho. 

Desenhar era o seu “hobbie”, e Marissa 
achava o Outono a altura ideal para expres-
sar a sua criatividade. Os tons de vermelho, 
castanho e amarelo daquela estação do ano 
maravilhavam-na e a luz ténue que trespas-
sava a janela do quarto era a ideal. Talvez 
fosse um pouco monótono, mas um chocola-
te quente tornava o quadro ideal. Infelizmen-
te, também a engordava. Maldito chocolate! 
Mas era mais forte do que ela… 

Eram dias e dias, sentada junto à janela, o 
cabelo num coque e o nariz quase a tocar no 
papel, a mão a mover-se constantemente 
com uma precisão quase cirúrgica. Por vezes 
cansava-se, as pálpebras começavam a 
pesar e só mesmo um quadrado (ou dois…) 
de chocolate para a fazer avançar. Podia até 
engordar, mas há uma maior produtividade 
quando estamos mais alegres, certo? 

Ou talvez Marissa só gostasse de pensar 
assim. Arranjamos sempre desculpas para os 
nossos vícios, por mais pequenos que sejam. 

Marissa era feliz. Mesmo que a sua criativi-
dade fosse incompreendida por alguns, 
mesmo que a sua teimosia a fizesse, por 
vezes, sofrer dissabores (sim, porque ser 
serena não significa não ser de ideias fixas!), 
Marissa sentia-se bem. Especialmente 
quando se pensava assim, sentada no sofá 
do seu quarto, à luz da sua janela, com a sua 
chávena de chocolate quente a fumegar 
entre as mãos. 

Sim, ela sentia-se bem. Porque, feitas as 
contas, até que gostava de ser como era… 

� A.F. 

bib l io teca esco lar  |  jane i ro&fevere iro  de 2007 



Knock 

novidades 

Dom João 

Matar por Matar 

Textos e Problemas de Filosofia 

Le Silence de la mer 
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A HISTÓRIA QUE MAIS 
ME FASCINOU 

Fascina-me!!! A história 
do tempo… 

A maneira como ele me 
foge por entre os dedos, 

sem sentir a mais leve bri-
sa… 

Lágrimas de dor, sorrisos 
expressivos, tempestades 
brutais… Tudo, o tempo 
leva… Infâncias, Adoles-

cências e…, claro, também 
Velhices não escapam à 

fúria deste confuso meca-
nismo! 

Impressionante, como só 
agora me dei conta que, 
cada segundo que passa 
nunca mais será aquele 
segundo tão especial na 

nossa vida! Aquele segun-
do que deu para rir, para 

chorar ou gritar até perder 
a voz e que o tempo me 
roubou sem me pedir… 

Sinto o calor que o vento 
me trouxe mas que me 
pode voltar a arrancar a 

qualquer momento e nunca 
mais devolver! 

Saudade ou nostalgia, ou 
chamem-lhe o que quise-
rem, é marcado no tempo 
quando choramos na hora 

da despedida… 

Será que um dia o tempo 
irá parar? 

Poderei alguma vez abra-
çá-lo até ao infinito? 

O mistério entranha-se na 
nossa alma, de tal modo 

que ninguém consegue, de 
maneira alguma, responder 
às perguntas que o envol-
vem… é uma história tão 
vivida… tão sofrida… que 

nem o suspiro mais sentido 
consegue expressar-se de 
maneira a que o incons-

ciente e o sonho entendam! 

� A.A.  

 

 

 
Non dimenticare mai che la forza 

più potente della terra 
è la vita. 

EU GOSTO é DO VERãOEU GOSTO é DO VERãOEU GOSTO é DO VERãOEU GOSTO é DO VERãO    

 

Non possiamo avere controllo degli 
giorni, dei ore, dei minuti, dei 

secondi... Però, possiamo controlla-
re lo che facciamo con lei. 

 

 

Quanto tempo libero 

avremo a  

 
Quanto tempo libero avremo  

a disposizione? 

La personalità riflette il nostro 
nome. Allora si sono brutta, 

anche tu lo sei. 
C

P
&

JP
 



A Filha do Curandeiro 

novidades 

Vagabundos de Nós 

Adrian Mole e as Armas de Destruição... 

La Cantatrice chauve 

Viou 
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O dia 25 de Janeiro de 2007 foi definitiva-
mente diferente para os cerca de 100 alunos 
que participaram, no Auditório da Biblioteca 
da Escola Secundária de Cantanhede, numa 
palestra pela investigadora do MIT – Dava 
Newman, especialista em Engenharia 
Biomédica do Massachusetts Institute of 
Technology dos EUA e Lino Ferreira, investi-
gador português do Centro de Neurociências 
de Coimbra, actualmente a trabalhar na 
mesma instituição. 

Organizados pelo Projecto Ciência Viva, este 
tipo de encontros “Professores MIT vão à 
escola” decorrem desde Novembro de 2006, 
em colaboração com o MIT, com o objectivo 
de dar oportunidade aos estudantes portu-
gueses de interagir com especialistas dessa 
prestigiada instituição norte-americana. 

A investigadora Dava Newman falou do 
trabalho de investigação que desenvolve 
nesse instituto, nomeadamente a nível da 
robótica e da pesquisa aeronáutica em 
parceria com o Laboratório da NASA, 
enquanto Lino Ferreira apresentou alguns 
projectos em que trabalha a nível da concep-
ção de novos produtos para a Biomedicina, 
como é o caso das próteses ou de sistemas 
de libertação de fármacos a longo prazo, a 
criação de chips para o tratamento da 
cancro. 

O Presidente do Conselho Executivo, Eng.º 
Litério Monteiro, abriu a sessão, salientando 
a importância de encontros deste tipo para 
alargar os horizontes dos alunos, tendo feito 
parte da mesa o Presidente da Câmara 
Municipal de Cantanhede, Professor Dr. 
João Moura, os representantes do Biocant – 
Professor Dr. Carlos Faro e do Beira Atlânti-
co Parque, Eng.º António Teixeira e a 
responsável nacional pelo Programa Ciência 
Viva, Professora Dr.ª Ana Moura. 

Na sua intervenção, Carlos Faro afirmou a 
importância de se mostrar o que se está a 
fazer numa das maiores universidades do 
mundo aos jovens “que vão ser o nosso 
futuro e, certamente, os cérebros deste 
país”. 

Os alunos participaram de forma activa, no 
final da sessão, colocando questões às 
quais os investigadores responderam anima-
damente. � C.P.  

MIT | Portugal 
Professores MIT 

vão à escola 
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preferem continuar a vida que levavam, usando a burka 
e não tendo, na generalidade, qualquer papel na vida 
social e política. Apesar de duas ministras estarem 
presentes no governo não possuem, na prática, 
qualquer poder, tendo como único objectivo passar uma 
imagem do Afeganistão que não corresponde à realida-
de. 

Face a esta situação, coloca-se-nos um grande 
problema: como pôr um fim à violação dos direitos da 
mulher afegã? Como conseguir que esta desempenhe, 
efectivamente, um papel activo na sociedade? 

Como colocar um ponto final na violação dos 
direitos da mulher afegã? 

A situação das mulheres no Afeganistão é preocupan-
te, mas ainda mais preocupante é saber que não é 
única. É um problema com que a sociedade actual se 
depara e com que se continuará a deparar se não agir e 
tentar intervir, para que a violação dos direitos das 
mulheres seja para o mundo apenas uma má recorda-
ção. Mas de que forma se pode intervir? Como é 
possível agir para que as injustiças cometidas contra as 
mulheres afegãs acabem? 

É difícil arranjar uma resposta para estas perguntas, 
pois elas comportam em si mesmas muito mais do que 
parece. Senão, vejamos. Muitas pessoas defendem uma 
posição que se designa de relativismo cultural, isto é, 
defendem que cada povo tem uma cultura, com 
determinados padrões que devem ser sempre respeita-
dos na sua diferença e diversidade. Na prática, aplican-
do esta ideia à situação da mulher afegã, significa que 
eu devo respeitar o que acontece no Afeganistão e não 
interferir, porque a sua cultura tão boa como a minha e a 
sua forma de tratar as mulheres é apenas diferente da 
da minha sociedade. Penso, que semelhante posição é 
incomportável, quando, como no caso do Afeganistão, 
se colocam em causa valores tão importantes como a 
dignidade, a vida, a justiça, a igualdade e muitos outros. 

Por outro lado, é comummente defendida a tolerância, 
ou seja, que devemos aceitar e respeitar as diferenças 
do outro que apresenta uma cultura diferente da minha. 
No entanto, esta mesma ideia apresenta algumas 
dificuldades, porque também se defende que devem 
existir limites à tolerância, isto é, que não se deve 
aceitar qualquer diferença. Aí, entra o nosso papel activo 
na intervenção à situação das mulheres afegãs, que se 
prende exactamente com a ideia de que devem existir 
limites à tolerância. E esses limites são exactamente o 
colocar em causa os direitos e liberdades fundamentais 
do ser humano. 
Assim, coloca-se novamente a questão: como intervir 

para terminar com a violação dos direitos da mulher 
afegã? Podem existir duas soluções totalmente opostas: 
uma pacífica e outra violenta. A minha resposta é a 
pacífica: o diálogo intercultural. Pode parecer simples e 
até insuficiente, mas não o é. O diálogo intercultural 

consiste na discussão entre os vários povos, de 
diferentes culturas, onde através da exposição de 
opiniões e respectiva argumentação se procura atingir 
um consenso, ou seja, a aceitação da solução pelas 
várias partes intervenientes. A primeira dificuldade 
reside no facto de este diálogo dever envolver todos os 
países, mas não é necessário que isto aconteça de 
imediato. O que deve acontecer é um desenvolvimento 
deste projecto, por alguns, que cative os restantes 
países a integrar-se também. Logo aqui entra o diálogo, 
na tentativa de persuadir todos os países a juntar-se à 
mesma causa, que deve ser universal, na medida em 
que o objectivo de terminar com a violação dos direitos 
das mulheres afegãs (e de outras), passaria pela 
tentativa de atingir uma tábua de valores. Estes valores 
deveriam, assim, ser respeitados por todos, de modo a 
conseguir o respeito pelas mulheres afegãs e todas as 
outras (claro!). No entanto, esta mesma tarefa teria de 
ser precedida por outra que seria a definição de critérios 
trans-subjectivos de valoração, que permitissem, então 
chegar a um conjunto de valores universais. E esses 
critérios, como o próprio nome indica teriam de ultrapas-
sar a subjectividade de cada um, os seus interesses 
pessoais e convicções para que o diálogo fosse franco, 
justo e igual e tivesse um resultado que visasse o 
objectivo final que, tendo estes critérios já definidos seria 
mais fácil de alcançar. Deste modo, partindo de um 
conjunto de critérios trans-subjectivos de valoração 
tentar-se-ia atingir uma tábua de valores universais que, 
colocados em prática, acabariam com a injustiça a que 
as mulheres afegãs estão sujeitas. 

Apesar de todas estas dificuldades, esta é, na minha 
opinião a única solução possível. Para mudar alguma 
coisa por mais pequena que seja como, por exemplo, o 
lugar onde estou sentada na sala, a única solução que 
existe é o diálogo com a professora ou professor, 
apresentando todo um conjunto de razões que o 
levassem a acreditar como eu que o local onde me 
encontro não é o mais adequado. No entanto, essa 
argumentação deve ser bem fundamentada. É impossí-
vel que um professor me deixe mudar de lugar, porque 
eu digo que, estando à frente, não posso escrever 
mensagens de telemóvel, uma vez que o professor está 
a ver. Por outro lado, se eu pedir para mudar de lugar 
devido ao companheiro de carteira que me distrai 
constantemente e me impede de assim, prestar atenção 
à aula, é praticamente certo que, mesmo que não mude 
da carteira, ir-se-á encontrar uma solução. Esta situação 
banal permite verificar a importância da argumentação 
mas também o grande relevo do critérios de valoração 
iguais, pois caso o professor não valorizasse o interesse 
dos alunos por prestar atenção e assim, tentar ter 
melhores notas, a argumentação de nada valeria. 

Um outro ponto importante a ter em conta é o facto de 
a violação  dos  direitos  das   mulheres  no  Afeganistão  
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Como  co loca r  um  pon to  
f i n a l  n a  v i o l a ção  dos  d i r e i -

t o s  da  mu lhe r  a f egã?  

Introdução 

Um dos principais problemas da sociedade actual 
prende-se com a violação dos direitos das mulheres. 
Apesar de uma luta contínua, com resultados cada vez 
melhores, a verdade é que uma sociedade em que as 
mulheres gozem de uma posição semelhante à do homem, 
sendo respeitadas na sua diferença, é ainda um sonho. No 
entanto, esse sonho não pode ficar por aí. Tem de passar a 
ser uma realidade. Em todo o mundo. 

No nosso planeta, existem situações muito díspares, 
relativamente à situação feminina face ao homem e dentro 
da sociedade. No Ocidente, a vida da mulher é praticamen-
te idêntica à vida de um homem, no que toca a emprego, 
direitos, educação entre outros. Também é verdade que, 
muitas vezes, mesmo no seio de uma sociedade na qual a 
mulher é legalmente igual ao homem, acontecem algumas 
violações: desigualdade de oportunidades, salários mais 
baixos para trabalho igual... Em contrapartida, face a esta 
situação de (quase) igualdade, verifica-se uma situação 
praticamente oposta. Principalmente no Oriente, as 
mulheres não são, muitas vezes, olhadas como pessoas, 
seres humanos. São tratadas como objectos, não possuin-
do quaisquer direitos (nem mesmo os mais básicos, tais 
como o direito à vida, à liberdade, à igualdade...). Não 
podemos, no entanto, generalizar esta situação. No 
Oriente, existem muitos países em que a mulher goza de 
uma situação idêntica à de países ocidentais e, também no 
Ocidente, existem países em que a mulher não é conside-
rada como detentora de iguais direitos aos do homem. 

Uma das situações mais problemáticas actualmente 
reside no Afeganistão, onde a mulher é uma pessoa de 
segunda classe ou até um mero objecto. Ao ouvir isto 
pensamos: “mas então elas não foram «libertadas» quando 
os EUA invadiram o Afeganistão e derrubaram o regime 
opressor, os Talibãs?”. É um facto que os EUA invadiram o 
Afeganistão. É verdade que os Talibãs forma retirados do 
poder. Mas também se verifica que a situação das mulhe-
res pouco, ou mesmo nada, mudou. Porquê? A resposta é 
bastante simples: os Talibãs instituíram um regime 
fundamentalista islâmico (que parte de uma interpretação 
radical do Corão) que, em 2001, foi derrotado. Com a 
construção do país após a invasão americana, foi também 
constituído um novo governo democrático. Tratou-se 
imediatamente de, na nova constituição assegurar os 
direitos femininos, garantir a sua igualdade perante o 
homem... Assim, pensamos nós que tudo ficou bem, mas 
não. A lei mudou. A mentalidade, não. Deste modo, vamos 
encontrar novamente no poder fundamentalistas (Talibãs 
com outro nome) e, nas ruas, a mesma população de há 
alguns anos atrás que seguia e acreditava na lei dos 
Talibãs. O resultado é que as mulheres, para não sofre- 
rem represálias, que podem chegar a agressões e  não  só,  
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não se dever exactamente a motivos religiosos, mas 
antes a uma interpretação radical do Corão (livro 
sagrado dos muçulmanos). Ou seja, as várias injustiças 
sofridas pelas mulheres resultam da ignorância e da 
falta de educação associadas a ideologias pré-islâmicas 
(existentes antes de Maomé). Deste modo, verificamos 
que através de um diálogo em que exista uma funda-
mentação lógica e coerente dos motivos pelos quais a 
mulher goza de igualdade face ao homem e em que se 
explique que é possível ser-se muçulmano e tratar bem 
as mulheres (como acontece noutros países) é possível 
atingir um acordo. É possível mudar. E pacificamente. 

Para além disto, o diálogo, pressupondo uma união 
por parte de todos ou, pelo menos, de um conjunto 
alargado de países, mostrará que o Afeganistão se 
encontra isolado. Neste momento, devido à “aldeia 
global” que se criou, é impossível um país sobreviver 
sem qualquer apoio externo, sem o contacto internacio-
nal e todos as consequências que daí advêm. Note-se 
que não defendo o isolamento do Afeganistão, mas 
apenas uma pressão psicológica que mostre que todos 
se encontram em desacordo com o que lá se passa, 
mas que todos estão também dispostos a participar e a 
ajudar a mudar o que está mal, sem, no entanto, querer 
impor nada, pois estão também dispostos a ouvir as 
ideias dos afegãos e a ceder no que for possível, 
através de um diálogo imparcial. 

É evidente que este diálogo não seria conseguido de 
um dia para o outro, pelas várias dificuldades anterior-
mente referidas. No entanto, todos nós desenvolvemos 
uma mentalidade de acordo com o que ouvimos ao 
longo do nosso crescimento, pois todos nós sofremos 
um processo de socialização. Este processo de sociali-
zação consiste na transmissão de uma cultura de 
geração em geração, primeiro pela família, depois 
também pela escola e até através da educação religiosa. 
Deste modo, a geração que crescesse a ouvir as várias 
discussões acerca da injustiça que existisse no seu país, 
acabaria por desenvolver uma consciência mais aberta a 
esses problemas, apesar de ser também educada no 
sentido contrário. Mas desde que as pessoas tivessem o 
acesso à informação, a possibilidade de ver o que é 
diferente, pouco a pouco, resultaria uma mudança de 
mentalidade, que facilitaria muito mais o diálogo (caso 
não tivesse sido resolvido antes) e o solucionaria muito 
em breve. 

Um outro ponto a ter em conta é que o diálogo não se 
deve dirigir meramente à população masculina. Pelo 
contrário, este diálogo desempenha também um 
importante papel na tomada de consciência das 
mulheres afegãs da sua dignidade e da sua igualdade 
face ao homem. E isto é extremamente importante 
porque a maior parte da população feminina afegã não 
sabe que tem direito a ser, afinal, um ser humano, 
porque quer o regime, quer a família que com ela viveu 
lhe incutiram os princípios fundamentalistas islâmicos, a 
levaram a crer  na sua  inferioridade. Por  isso, esta  não  

justa. Um mundo justo. 
Conclusão 
A situação das mulheres afegãs é complicada e a sua 

resolução não o é menos. De uma forma geral, podemos 
considerar que existem duas hipóteses: uma que tenta de 
forma pacífica dialogar para que seja possível uma prática 
efectiva do que já está estabelecido legalmente (mas que 
poderá ser ainda melhorado) ou, por outro lado, pode-se 
optar por uma solução que implica a imposição, através da 
força, de uma vida que nós consideramos a ideal para 
qualquer mulher. Esta última solução parece-me a mim 
insustentável na medida em que não tem em conta os 
próprios valores que se defendem (dignidade, liberdade, 
justiça,...) e não toma em atenção as próprias mulheres 
afegãs, que devem perceber que são iguais a qualquer 
homem, uma vez que a mentalidade da maior parte leva-as 
a considerarem-se inferiores. O facto de esta solução 
poder ser mais rápida não compensa na efectiva prática da 
igualdade entre a mulher e o homem, porque não são os 
outros países que poderão governar, mas os afegãos que 
precisam de compreender o porquê da mudança. Assim, a 
única saída que considero viável é o diálogo intercultural. 

O diálogo intercultural exige muito não só dos afegãos, 
mas também da comunidade internacional, que deve estar 
unida e não deve ter somente em conta a sua perspectiva, 
mas tentar adoptar um ponto de vista imparcial que tenha 
resultados universalmente aceites. Porque para a prática 
de algo é preciso a sua compreensão, os afegãos deverão 
entender que o Corão não exige que a mulher seja tratada 
como é actualmente, nem que exista toda a panóplia de 
proibições “inventadas” pelos Talibãs. Também a mulher 
necessita de compreender que não é inferior, para que 
possa desempenhar um papel activo na sociedade e 
reivindicar os seus direitos, caso estes sejam violados. É 
por isso que o diálogo me parece a melhor saída. Porque 
apesar do tempo que possa levar, os resultados consegui-
dos serão permanentes (ao contrário do que aconteceria 
numa solução que usasse da força; afinal depressa e bem 
não há quem) e terão sempre em conta, e acima de tudo, 
as pessoas, porque são elas o mais importante. E só é 
possível um mundo justo e pacífico, através da justiça e da 
paz. No entanto, esta justiça e paz não significam a 
conformação com o que está mal; não significam aceitar 
tudo o que está mal no mundo, apenas para não desenca-
dear um conflito. Significam defender os nossos pontos de 
vista de forma bem fundamentada, mas respeitando 
sempre e principalmente as ideias dos outros, para que os 
possamos depois levar a compreender o que está mal nas 
suas ideias. Porque a justiça e igualdade se constroem 
todos os dias. Um dia a seguir ao outro… 

 

 

(Trabalho final apresentado na disciplina 
de Filosofia e produzido no âmbito da 
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reivindica os seus direitos legítimos. Através do diálogo, 
é possível que elas compreendam que têm direitos e 
que devem lutar por eles, pois não faz qualquer sentido 
a comunidade internacional “lutar” pelas mulheres 
afegãs se estas não souberem porquê e apoiarem. O 
primeiro passo – pedido de ajuda – deve partir delas (é 
importante salientar que existem três organizações de 
mulheres afegãs que lutam pelos seus direitos: RAWA, 
WAPHA e AWC). 

Face a tão grande trabalho e espera a que esta 
solução pode levar, muitos poderão defender a solução 
totalmente oposta: o uso da força, da violência, até uma 
declaração de guerra ou invasão do território. Na minha 
opinião, esta solução não traz qualquer vantagem, pois 
para além de grandes despesas em qualquer empresa 
bélica, existem sempre perdas humanas que podem ser 
evitadas e que vão marcar toda a geração que cresce 
neste ambiente inóspito. Deste modo, essa geração 
desenvolve uma “raiva” contra os responsáveis das 
mortes de elementos da sua família e contra os respon-
sáveis da sua própria desgraça. Mas, talvez continuem a 
dizer que este é o modo mais rápido, de libertar as 
mulheres afegãs. No entanto, essa hipótese está 
totalmente errada, e até já foi empiricamente provada a 
sua inutilidade, inclusive no Afeganistão. As tropas 
americanas invadiram o Afeganistão, com o objectivo 
secundário de acabar com as injustiças para a mulher 
afegã e organizar um governo democrático. Sem 
qualquer diálogo. Sem qualquer troca de opiniões. A 
verdade é que o governo é democrático. É também 
verdade que a constituição aprovada premeia a mulher e 
lhe concede uma vida (mais) justa. O único problema 
(que acaba por deitar tudo isto por água abaixo) é o 
facto de as mentalidades não terem mudado. A comuni-
dade internacional não pode governar o Afeganistão. 
Têm de ser os afegãos. Assim, os actuais membros do 
governo defendem também eles a sharia, interpretação 
radical do Corão que se traduz em inúmeras proibições 
para o homem, mas em muitas mais para a mulher, 
reduzindo-a a uma condição sub-humana, e, assim, o 
que está no “papel” não se verifica na realidade. Não 
houve diálogo. Não houve qualquer explicação para 
fazer entender o porquê da mudança (que, assim, não 
se verificou). 

Por isso, eu penso que o diálogo intercultural é a 
única saída viável para acabar com a violação dos 
direitos da mulher afegã e não só. 

A ignorância leva a comportamentos inaceitáveis e, 
por vezes, incompreensíveis. Para a colocação em 
prática de uma lei justa, que defenda as mulheres é 
necessário, antes de mais, a sua compreensão e 
aceitação, quer pelos homens, quer pelas próprias 
mulheres, educadas numa sociedade injusta. E para 
incutir os valores que são verdadeiramente importantes 
deve-se sempre ter em conta as pessoas. Acima das 
suas e das nossas crenças. Só através do respeito 
mútuo e do diálogo é possível  construir  uma  sociedade  
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http://www.min-saude.pt/portal 

O Portal da Saúde foi criado em Abril de 
2005, por iniciativa do Ministério da Saúde e 
encontra-se disponível no site do IGIF. 
Trata-se de uma ferramenta com a qual se 
pretende informar e servir o cidadão neste 
domínio. 

Os seus principais objectivos são: dar a 
conhecer o sector da saúde nas suas 
diferentes vertentes, permitir um acesso 
rápido, simples e seguro à informação, 
melhorar a imagem dos serviços, etc. 

Dos principais conteúdos destaca-se uma 
enciclopédia, onde se podem encontrar 
temas como: alimentação, doenças, medi-
camentos, estilos de vida, prevenção, saúde 
pública, obesidade, intoxicações.� R.C.  
 

http://www.cienciahoje.pt/ 

O portal Ciência Hoje é um projecto nacio-
nal que a partir da Internet disponibiliza 
informação sobre a actividade científica que 
se desenvolve a nível nacional e internacio-
nal. 

Trata-se de um site dinâmico, pois a sua 
actualização é diária. Desta forma, é 
assegurada a divulgação de eventos, 
projectos que se vão criando pelas escolas, 
indústrias e unidades de investigação. 

Neste site destaca-se o fórum, local onde se 
discutem ideias sobre ciência, novas 
tendências, descobertas e opiniões. Pode-
mos ainda contar com o serviço RSS 
Newfeeds, que permite receber todas as 
notícias do Ciência Hoje.� R.C.  

 

http://www.cienciaviva.pt/ 

O projecto “Ciência Viva” foi criado em 
Julho de 1996, pelo Ministério da Ciência e 
da Tecnologia. Destina-se fundamentalmen-
te a apoiar acções dirigidas à promoção da 
educação científica e tecnológica, junto das 
camadas mais jovens e da população 
escolar dos ensinos básico e secundário. 
Através do respectivo site, todos os interes-
sados poderão obter conhecimento de 
projectos nacionais e internacionais em 
desenvolvimento, eventos, sites de interes-
se, materiais de apoio diversificado, centros 
de ciência viva, concursos ou ainda tirar 
dúvidas ou ver satisfeitas as respostas a 
algumas questões.� R.C.  
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