
entrevista(SS)

MAFALDA

Estás em Animação, porque… 
Estou em Animação porque o curso 
chamou-me à atenção e vim para aqui, 
mas sem saber o que era o curso… 
Atirei-me de cabeça…

Estás arrependida?
Não, não estou arrependida do curso, …

Quais são as disciplinas que puxam mais por ti?
Expressão Dramática e Corporal, devido à disciplina em si, às aulas, 
à professora, ao ambiente que se cria lá dentro, basicamente é 
expressão em todo o sentido, corpo e mente…Tu naquelas aulas 
expressas-te ao máximo, e são as aulas em que me sinto melhor.

Qual foi a actuação que fizeste nesta escola que mais gostaste?
Gostei muito da festa de natal do ano passado quando fiz de homem. 
Esse papel foi engraçado, aquilo foi muito fixe, gostei muito.

É o teu último ano na Gustave Eiffel, já te mentalizaste disso?
(riso) Felizmente já! Foi muito fácil…

Não vais sentir falta de algumas pessoas desta escola?
As pessoas aparecem e eu vou guardando-as! Eu tento gostar de 
todos, mas mesmo se não gostar, respeito… É aquela frase muito 
bonita “Não concordo com nada do que tu dizes, mas vou defender 
o que possas dizer até à morte…”. 

Questionei algumas pessoas de Animação sobre quem é que eles 
achavam que estava como peixe na água neste curso. O teu nome 
esteve incluído em todas as respostas… Isso diz-te alguma coisa?
Mesmo eu que estou aqui há 3 anos, não sei bem o que quer dizer 
Animação… As pessoas ligam a Animação ao facto de serem ani-
madas ou bem-dispostas, mas a Animação é trabalhar com idosos, 
com crianças ou com toxicodependentes. É claro que nós temos que 
ir com uma posição de “sorriso” e de conforto para essas pessoas, 
mas não é só a questão de ser muito animada e de ser uma palhaça, 
não é nada disso…

Quem é a Mafalda?
O meu lado sentimental, emotivo e nervoso é muito forte, eu posso 
ser a tua melhor amiga em tudo, mas por te amar tanto, se algum 
dia acontecer uma coisa muito grave e se precisares de mim, eu vou 
contigo, fico no mesmo estado que tu. Às vezes, sinto que falho a 
esse nível, porque eu sei apoiar as pessoas, sei ajudá-las, mas por 
gostar tanto delas, entro no mundo delas, a minha maneira de ajudar 
é partilhar isso com a pessoa e, às vezes, não é isso que se deve 
fazer.

E depois deste curso, o que se segue?
Em princípio vou para a Escola Superior de Dança ou de Teatro.

Fizeste anos a 24 de Fevereiro, Diz-me um momento especial nes-
tes 19 anos.
São tantos, mas ainda não tive aquele MOMENTO.
Felizmente ou infelizmente?
Felizmente…

Tu tens um estilo muito próprio, alguém ou alguma coisa te influen-
ciou ou nasceu contigo?
O que nasceu comigo foi a minha personalidade e cada vez sou 
mais vincada a esse ponto, mas o meu estilo foi crescendo, eu estou 
a crescer. O olho para a sociedade e cada vez me desilude mais, há 
uma coisa que eu não gosto, que é essa coisa do influenciar, a mim 
não me diz nada… Sou eu mesma, faço aquilo que eu quero, visto 
aquilo que eu quero, quanto mais gozam mais eu gosto, quanto mais 
criticam mais eu gosto…

Tens cinco tatuagens, cada uma delas tem um significado diferente 
ou todas elas em conjunto significam algo?
Cada uma tem o seu significado… 

Tu cantas, quando o fazes, como é que te sentes?
Sinto-me…

E quando danças…
Sinto-me…

Se tivesses que escolher um dos dois caminhos, o canto ou a dança, 
qual escolherias?
Eu tenho a noção que, em termos de técnica, tenho mais de canto, 
mas sinto-me mais à vontade a dançar do que a cantar…

Qual é a responsabilidade da DªAnabela (mãe da Mafalda) nisso 
tudo?
Coitadinha… Ela chama-me maluca, é uma coisa engraçada, mas 
eu percebo-a, deve ser complicado ter uma filha como eu e ela não 
tem só uma, tem mais duas, eu sou a mais velha.

As tuas irmãs vêm-te como um exemplo?
Pois, às vezes vêm-me como um exemplo, como um ídolo e de-
pois isso é uma grande chatice, é muito mau, porque cada passo 
que dou, tenho que tomar sempre atenção a elas, quando estou em 
casa, quando me expresso tento sempre perceber “será que estou 
a fazer certo?”. Eu sei que posso estar a falar com os meus pais e 
estar a expressar aquilo que eu sinto, só que se estiver só com eles 
é uma coisa, mas se elas estiveram lá, é outra… Porque eu posso 
estar a errar e elas podem seguir o meu passo. 
Ser irmã, é preciso ter responsabilidade…

Achas que “O mal dos tempos de hoje é que os estúpidos vivem 
cheios de si e os inteligentes cheios de dúvidas.”? (citação encon-
trada na sua página da Internet) 
Sim, acho, e isso revolta-me bastante!

E tu vês-te nos “estúpidos” ou nos “inteligentes”?
Eu vejo-me como uma estúpida inteligente…

E vives “cheia de ti” ou “cheia de dúvidas”?
Cheia de dúvidas… Quando as tenho, não procuro exactamente as 
respostas, nem as soluções. As coisas vão acontecendo, acumulan-
do e formam, assim, a resposta.

Tens sonhos ou objectivos?
Eu considero que tenho coisas que quero realizar, mas não consigo 
ver as minhas coisas como um sonho … Eu sei que gosto de fazer 
coisas, luto por aquilo que eu gosto, mas dizer “Aquilo é o meu so-
nho, vou atrás do meu sonho…”, não digo! Não tenho essa garra 
dentro de mim, ainda… 

Uma música…
Tenho várias… Acho que ainda não houve um momento da minha 
vida que me levasse para uma música, que me levasse para um so-
nho, que me levasse para um objectivo…

Um local…
Itália… 

Um ídolo…
Não tenho ídolos.

Um filme…
Odeio filmes. Os únicos filmes que eu gosto são de desenhos ani-
mados. O filme que mais me marcou até hoje foi o “Rei Leão”…

Um hoobie…
Dançar, cantar

Um medo…
Tenho medo do mar … Tenho muito medo da morte, não consigo 
lidar com isso, é uma incógnita. Nunca passei por isso e não sei qual 
será a minha reacção. É uma coisa que me faz muita confusão. A 
minha rotina todos os dias é ir ter com a minha mãe à loja depois da 
escola. Não imagino um dia sair daqui e não ir à loja da minha mãe 
ou bater à porta e não estar lá a minha mãe. Não imagino ficar sem 
ela, nem sei o que isso é. Nem sei sequer o quê é passar por isso e 
qual será a minha reacção. Tenho muito medo disso. Também tenho 
medo de ficar maluca.

Diz-me cinco coisas que gostes…
Adoro massas, gosto de tarte de iogurte, gosto muito da música da 
Sara Tavares “Ponto de Luz” (música ambiente nesta altura da en-
trevista), gosto do cor de rosa e de bananas!

E cinco coisas que não gostas…
Não gosto de faltas de respeito, não gosto da ingratidão, não gosto 
que rejeitem a palavra “AMOR”, não gosto de aranhas e não gosto 
de melgas.

O que te motiva?
Sem dúvida que é fazer aquilo que eu gosto, se tivesse de acordar 
todos os dias às 7h para vir dançar, eu acordava, mas na boa mes-
mo.

Um lema de vida…
Sempre me ensinaram que amanhã é outro dia… Eu estou à espera 
de um dia conseguir seguir esse lema…

As pessoas reparam facilmente quando estás bem ou quando estás 
mal?
Sim, quem me conhece, quem gosta de mim… E quando estou mal 
só têm que aguentar! Acho que quando as pessoas gostam uma das 
outras, principalmente quando as conhecem, fica bem preocuparem-
-se, mas não é o ir porque fica bem, ela tem que ficar bem por ir 
fazer isso.

O que dizem os teus olhos?
Eles são a minha consciência, quando me olho ao espelho reparo 
em tudo, mas não reparo nos meus olhos. No entanto, quando es-
tou triste, quando estou mal, quando preciso de uma resposta para 
mim, vou para o espelho. Tento sempre encontrar-me com os meus 
olhos! O meu olhar é assim, uma coisa muito transparente…
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editorial (ARL)
A Actividade Física é qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gastos de energia maior que nos 
níveis de repouso.
Pode-se considerar como actividade física tudo aquilo que envolva movimento, força ou movimentação da postura corporal contra a gravidade 
e se traduza num consumo de energia.

Benefícios da actividade física: previne doenças arteriais; ajuda a reduzir a hipertensão; possibilita o controlo de peso; previne diabetes; evita 
a osteoporose; combate o stress e a ansiedade; reduz o risco de desenvolver dores lombares e joelhos; ajuda o crescimento e manutenção de 
ossos, músculos e articulações saudáveis; promove o bem-estar psicológico e ajuda a prevenir e controlar comportamento de risco.
O principal malefício da actividade física é ser feita sem orientação pois coloca a saúde em risco, tendo como consequências: dores muscula-
res; fracturas; insónia; cansaço; irritação; ansiedade; agressividade; aumento da depressão arterial; aumento de peso; e batimentos cardíacos 
alterados.

Autor: Jacinta Moreira

revela-te (ARL)

Sentes-te triste?
Finges que vai tudo na maior das descontracções, mas na verdade por 
dentro estás angustiado?
Já te bateram?
Chamaram-te nomes impróprios?
Já te insultaram?
Já foste humilhado?
Alguma vez te rejeitaram?
Já te criticaram?
Gostas de olhar pelos outros?
Se sim, começa a olhar para ti também,
porque quando deres por ti, 
aqueles que pensas que mais te apoiam só se aproveitam.
Já pensaste em ti?
Acho que já era altura.
Não te rebaixes pelo que te dizem,
pelo contrário, enfrenta e questiona-te o porquê de te rebaixarem.
Não deixes que te usem,
quando deres por ti já não tens saída.

Já me criticaram e eu aceitei, mas por dentro fiquei destorcida.
Já me bateram e eu nunca fiz nada com medo das consequências.
já me humilharam e fiquei sempre quieta, sem resposta a dar.
Já me ameaçaram, aí não tive mesmo opção de escolha a não ser obe-
decer.

Abre os olhos, eu já o fiz,
não tenhas medo de ser como és,
porque um dia vais saber lidar contigo.
Mostra ao mundo que és alguém, 
és um ser humano como toda a gente
e não deixes que façam de ti o que querem.

ABRIL
2010



crÓnicas 
Actividade física, simplesmente essencial na vida humana, e 
adaptada a todos os gostos, desde as puras artes marciais, 
violentas e quase sem regras até à mais simples corrida de 
atletismo, todas elas ajudam não só a manter o corpo apto e 
forte mas também saudável. Ajuda a evitar doenças como a 
obesidade e outras patologias, tais como as cardio-respira-
tórias.
Deve ser a cima de tudo considerada como um unificador 
social, pois, qualquer tipo de pessoa a pode fazer, pessoas 
tão diferentes como um gótico revoltado ao mais empenhado 
testemunha de Jeová. Inclusive misturam-se vários estilos 

dessa mesma prática, como por exemplo a dança, as artes 
marciais, ou a ginástica acrobática.
Actividade física não é só o chamado “desporto”, mas tam-
bém pode ser considerada como a simples caminhada para o 
emprego todos os dias.
Cada um tem um objectivo traçado quando a executa, há 
pessoas que simplesmente têm a intenção de emagrecer, 
outras para desenvolver a sua constituição fisica, ou simples-
mente para se manterem saudáveis.
Torna-se extremamente importante no tratamento de certas 
doenças e/ou lesões, sendo por exemplo parte fundamental 
da fisioterapia, mesmo que muito ligeira, essa prática pode 
salvar uma pessoa.
Não executada com moderação e segundo certos parâmetros 

específicos, pode levar a lesões graves ou até mesmo em 
casos extremos, até à morte...
Existem imensos atletas a levarem o seu corpo a extremos 
tomando e injectando certas e determinadas substancias de 
forma não só a desenvolver mais rapidamente o seu corpo, 
mas também a superar as capacidades físicas de outros atle-
tas, o que pode ser extremamente prejudicial para a saúde do 
atleta, como por exemplo o caso do falecido atleta da WWE, 
Eddie Guerrero, que segundo informações faleceu vítima de 
overdose desse mesmo tipo de substâncias.
Actividade física traduzida numa palavra? Eu diria vida...

João Gregório
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JOÃO GREGÓRIO, SÉRGIO MARTINS

Autor: Daniel Martins

actividade na escola (MM)

No mês da actividade física  falámos com  João Santos Professor de IMEI(Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos) , que teve 
a iniciativa de organizar, com a colaboração da professora Catarina Santos, um pequeno torneiro de Voleibol entre professores e alunos com 
a intenção de criar novas ligações de “rede” nas relações dos docentes e discentes. O professor diz que a actividade física é fundamental e é 
uma das coisas a que dá mais prioridade e que realiza sempre que pode. As suas modalidades favoritas são o Voleibol e o Basquetebol, as 
mesmas que pretende realizar nas escola todas as sextas.  Pretende rodar todas as turmas para mais tarde estruturar uma equipa de alunos 
que chegue ao nível da sua equipa e, assim, realizar um grande “derby” e uma grande relação professor/aluno. Todos podem inscrever-se na 
secretaria para desafiar a equipa maravilha dos professores da Gustave Eiffel.

jazz (DG)

Música de improviso

Quem diria, que depois das descobertas do novo mundo e com a necessidade de mão-de-obra gratuita, a neces-
sidade a escravatura iria modificar as várias culturas europeias, nomeadamente a dança e a música; na América do 
norte o jazz, e na América do Sul (Brasil) o samba:
É do jazz que vou falar, das suas origens, e da influência nas novas e velhas civilizações.
No início, nas viagens dos navios negreiros de África para os Estados Unidos, os negros que não morriam de doenças 
eram obrigados a dançar para manterem a saúde. As danças tradicionais dos senhores brancos eram as polcas, as 
valsas e as quadrilhas. Os negros imitavam-nos para ridicularizá-los, mas dançavam de acordo com a visão que tin-
ham da cultura europeia, e misturando um pouco com as danças que conheciam, utilizando instrumentos da sua cul-
tura. Dessa forma, surgiu o jazz, que era uma mistura da imitação dos ritmos europeus com os costumes naturais dos 
negros.
Mais tarde, no sul dos Estados Unidos para evitar revoltas dos negros. Por isso, para executarem as suas danças, foram obrigados a im-
provisar com outras formas de som, mais uma vez a dança dos negros dava um salto, aproximando-a ainda mais com o jazz que conhece-
mos actualmente.
Modern Jazz Dance, Soul Jazz, Rock Jazz, Disco Jazz, Free Style e Jazz, são algumas das designações que hoje em dia vão sendo utili-
zadas para denominar os numerosos aspectos de que se reveste esta forma de expressão artística. No Brasil, além destas designações, a 
generalização, tem sido frequentemente exagerada a ponto de considerar determinadas formas de ginástica ou actividade física, englobadas 
no mesmo termo.
As diferentes técnicas do Jazz têm demonstrado que muitos princípios foram herdados do Ballet Clássico e da Dança Moderna e alguns pro-
fessores têm divulgado e desenvolvido os seus métodos de fundamentação técnica para a formação de bailarinos cada vez mais ecléticos. 
Poucos sabem qual será o futuro e as suas novas influências, mas o que se pode afirmar é que, até hoje, o Jazz tem sido uma das formas 
mais importantes de expressão artística.

notÍcias
Realizou-se, de 24 a 28 de Março, na Expo-Salão da Batalha, a 10ª Edição do Festival Nacional de Robótica, organizado pelo Instituto Po-
litécnico de Leiria.
Este evento pretendeu motivar os alunos para uma área tecnologicamente avançada e para o desenvolvimento da investigação em Robótica 
e Automação.
Mais uma vez, a EPGE esteve representada ao mais alto nível, participando nas competições de  “ Busca e salvamento” e “ Dança júnior”, 
tendo obtido o 2º lugar na categoria de “Dança júnior”.O grupo representante da EPGE foi constituído por alunos de diferentes cursos, tendo 
sido coordenada pelo professor Eduardo Pinto.

notÍcias
Inserido nas actividades do Desporto Escolar, os alunos a EPGE participaram na prova de corta mato, as equipas ficaram em 2º lugar no Campeonato Regional e também em 2º lugar no Campeonato Nacional.
Os alunos participantes pertencem aos pólos da Venda Nova e da Amadora I, tendo sido treinados pelos professores de Educação Física Catarina Santos, Tiago Oliveira, Tiago Severino e Jorge Merino.  

No dia 14 de Abril de 2010 às 15h00, na Venda Nova, realizou-se uma palestra sobre “Inversão do Campo Magnético Terrestre”
apresentada pelo Dr. Miguel Miranda, da Faculdade de Ciências de Lisboa, no âmbito do Ano da Física e da Química. 

No passado sábado dia 20 de Março, a EPGE ficou apurada para o campeonato Regional do Desporto Escolar das Actividades Rítmicas Expressivas.
Este apuramento surge depois de várias etapas, em que competimos com  escolas dos distritos da Amadora e Oeiras, tendo a EPGE ficado em 1º lugar, conseguindo 
o titulo de campeã Distrital.
Dada a visibilidade e importância no meio escolar desta competição, são vários os convites de escolas  e associações, para que a EPGE esteja presente noutras ini-
ciativas. 
 Os alunos participantes pertencem ao Pólo da Venda Nova e foram coordenados pela professora de Educação Física, Catarina Santos.

Teve lugar no passado dia 3 de Março, pelas 15:00h no auditório Brazão Farinha, no pólo da Venda Nova, uma mostra da oferta formativa disponível para o próximo 
ano lectivo. Foram convidados os SPOS, Conselhos Directivos e GIPS, dos concelhos da Amadora, Sintra e Oeiras. A receptividade foi grande, tendo o formato escolhido (Feira de Cursos, com alunos e coor-
denadores)  sido do agrado de todos.

Pretendeu-se, com esta acção não só dar a conhecer a oferta formativa , mas também criar uma maior proximidade com todos os que no exterior trabalham com a EPGE.

     ÁfricADancar

O campeonato internacional de Kizomba, está inserido no 
ÁfricAdançar, no qual nós (Paulo Cruz e Manuela Teixeira) 
decidimos participar. Participámos neste campeonato porque 
gostamos imenso de dançar, principalmente danças relacio-
nadas com as nossas raizes. Nesta altura somos  semi-fina-
listas do concurso e queremos chegar o mais longe possível. 
As semifinais decorrem no dia 17 de Abril. É uma experiência 
única e aconselhamos as pessoas que gostam de apreciar e 
dançar uma boa “Kizomba” a verem ou até mesmo participa-
rem.

Mais informações: 
http://www.africadancar.com/ptAfricadancar.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DAap92ns8N0

Mexe-te pela tua vida


