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cipal Fernando Piteira Santos, na Ama-
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dora. O Agrupamento esteve presente
com alunos representantes de todos os

20.ª EDIÇÃO
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A

ciclos de ensino.
As alunas Mariza Oliveira do 10º 1 e
Letícia Oliveira do 8º 1 foram apuradas
para a fase intermunicipal ao nível do
ensino secundário e do 3º ciclo, respetivamente.

Parabéns às vencedora da Fase Municipal da
14ª Edição do Concurso Nacional de Leitura!
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A não perder
Cena contemporânea para um clássico
da dramaturgia portuguesa.
Uma criação de alunos do 9º ano.

O Natal e o Consumismo
A visão de um adolescente.
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“Gostei muito do livro Famílias em Construção, pois
passa uma diferente maneira de ver a vida às pessoas
que têm pais separados e,
no fundo, ajuda-os a ultrapassar esse problema.”
Lourenço Almeida, nº 12 7º 2

Envia os teus trabalhos para - j5clubedejornalismo@gmail.com
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Os nossos PARABÉNS pelos 40 anos à
Escola Básica e Secundária D. João V!
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No presente ano letivo, o J5 ficou enriquecido com mais colaboradores, professores, que se
juntam ao “Clube de Escrita Criativa” para, em
conjunto com os alunos e restante comunidade escolar, dar as últimas novidades deste nosso Agrupamento.
Este ano é especial, pois a Escola Básica e
Secundária D. João V nasceu há quarenta anos, por
isso mais motivos haverá para comemorar!
Nesta primeira edição, muitas foram as atividades, eventos e efemérides em que os nossos
alunos participaram. Deixamos aqui uma pequena
amostra do que se passou, não esquecendo a preciosa colaboração dos alunos “redatores”, com os seus
textos plenos de criatividade!
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SUGESTÕES DE LEITURA

Eu simplesmente adorei que a autora, ao escrever o livro,
tenha feito uma crítica direta à típica família de aparência.
Aos olhos dos outros está tudo perfeito, mas, entre quatro
paredes, o pai não para em casa, a mãe só se preocupa com
futilidades e o irmão é um, “pré-histórico”.
Recomendo vivamente!
Letícia Ramos de Oliveira 8º 1, nº 19

Uma das coisa que mais me chamou à atenção nesta
obra foi o facto de que, por mais que as personagens sejam todas muito sofridas, tendo vivido uma infância
muito complicada - nem sei se eu posso dizer que eles
tiveram infância-, eles acabaram por encontrar um amor.
Este livro tem um desfecho fantástico!
Marisa Ramos de Oliveira 10º 1, nº 30

FICHA TÉCNICA
TÍTULO – JOTA 5
Fevereiro de 2020– Número 20

DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, MONTAGEM E PAGINAÇÃO
Ana Paula Melo, Florbela Gonçalves,
Isabel Antunes e Maria Antónia Silva
REDAÇÃO
Alunos e professores

Este livro aborda vários temas, com maior ou menor importância no panorama geral do mundo. Mesmo os temas mais
desinteressantes são abordados de uma forma sarcástica,
perspicaz e incisiva, que nos faz rir mas também emocionar e
questionar de uma forma divertida tudo o que nos rodeia.
Guilherme Pires, 8º 2, nº 7
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Percursos de vida—Alunos dos Cursos de Educação e Formação (EFA)
Neste texto vou falar de uma mudança muito positiva

ESPAÇO ENTREVISTA
Johnson Semedo é oriundo de São Tomé e Príncipe, mas cresceu no bairro da Cova da Moura.
Foi menino de rua, viciou-se nas drogas, acabando por ir parar à cadeia. Felizmente conseguiu mudar o rumo da sua vida. Acabou o 12.º
ano e, depois de algumas experiências profissionais, fundou a Academia do Johnson, onde
apoia jovens que vivem em bairros problemáticos, fazendo a diferença na vida daqueles que
por lá passam.

na minha vida.
Tinha vinte e três anos e decidi que queria muito ser
mãe. Não tinha a certeza de como iria encarar essa
mudança, de como iria ser a minha nova vida. Como
iria ter capacidade para cuidar de uma vida?
Foi uma grande mudança. A partir desse dia senti- me mais completa. Também me senti com uma gran-

Olá Johnson, boa tarde.
-Olá, boa tarde.

de responsabilidade. Foi uma mudança completa na
minha vida, mas muito boa. Sou, agora, uma pessoa

Quais são os teus pontos fortes e fracos?
-Um dos meus pontos fortes é poder hoje levar a
minha vida de uma forma tranquila, e tudo aquilo
que são os problemas do passado não se tornarem
fantasmas hoje, no meu presente, porque hoje tudo
aquilo pode aparecer no meu caminho. Os obstáculos, eu encaro-os sempre como algo da vida, e vou
sempre buscar ferramentas do passado para lidar
com o presente.

mais feliz, alegre e vivo intensamente cada momento.
Não troco a minha vida por nada. Esta mudança conseguiu despertar em mim sentimentos e afetos que
nunca pensei sentir tão intensamente.

Rute Infante
Formanda dos Cursos EFA, Área de competência CLC1

Mudança
Muda-se de país, mudam-se as rotinas
Muda-se o comportamento, muda-se a forma de pensar
Novas amizades que se tornarão uma família.
Muda-se a história,
Novas escolhas
Do mal fica a solidão,

Do bem as memórias boas e a ansiedade.
Mudança que cada dia se torna uma eternidade,
Mudança que chegou para o bem,
Mudança de esperança de um futuro brilhante,
Mudança de uma vida nova.

Onde é que te vês daqui a cinco anos?
-O futuro a Deus pertence. Agora, há uma coisa
que eu faço todos os dias, que é dar passos para a
caminhada. Onde me vou ver? Não sei! Mas se me
disseres assim, como eu me projeto ou como é que
eu me vejo daqui até lá, posso dizer que me vejo
fora da academia e ver-vos como mentores a tomarem conta do “arco”, isso seria o meu sonho.
Qual foi a tua maior conquista?
-Os meus filhos, a minha família, isso é a melhor
conquista do mundo que eu tenho.

O que te levou a criar a academia?
-O que me levou a criar a academia foi o seguinte:
como vocês sabem, a minha infância não foi fácil,
e eu tive um percurso de vida complicado e, como
é do vosso conhecimento, eu, com 9 anos, vim viver para a rua, dormi aqui, dormi ali, passei muita
fome, passei muita necessidade, consumi drogas
durante muitos anos e levei uma vida de delinquente que me levou a estar 10 anos preso. Tudo isto
foram sofrimentos que eu tive dentro da cadeia e
“cliques” na minha vida. O facto de perder o meu
pai na cadeia, depois sair, continuar na droga e perder a minha mãe, tudo isto foram coisas que me
fizeram parar para pensar e pensar realmente no
que eu, Johnson, posso deixar para os outros.
E foi a partir daí que eu pensei que hoje estou bem
interiormente, consegui pôr as coisas no lugar dentro daquilo que é o armário emocional e disse:
“Bem, o que posso eu fazer?”. Então achei que poderia criar algo em prol dos outros e por isso é que
nasce a academia.
Obrigada por teres tirado um pouco do teu tempo para nos dares esta entrevista!
-De nada, eu é que agradeço e espero que vos sirva
para que vocês possam fazer um trabalho, mas um
trabalho que vos faça eco, porque nós, quando vamos entrevistar alguém que possivelmente achamos que nos dá alguma coisa de bem, devemos
agarrar isso como ensinamento para a nossa vida,
está bem?! Bom trabalho!

Como é que tu lidas com a pressão ou situações
de stress?
-Tenho de encará-las como um problema que tem
de ter uma solução, e então o que é que eu faço?!
Pratico desporto e tento aliviar aquilo que é o
stress. Agora nós, na vida, temos sempre de ter
uma forma de canalizar as nossas energias negativas. Eu jogo futebol, por exemplo, e também gosto
Obrigada!
de passear, gosto de estar sozinho e isso a mim
acalma-me e é um bocado por aí. Os problemas
têm de ser encarados com seriedade e com responsabilidade, não podemos fugir deles.

Cheila Silva 8º2 Nº2
Jaqueline Tavares 8º2 Nº8
(adaptado)

Zilma Zinga
Formanda dos Cursos EFA, Área de Competência CLC1
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VISITAS DE ESTUDO

Notícia

Odeith condecorado pela Câmara Municipal da Amadora
Existem três estufas.

Presidente da Amadora nomeia Odeith como embaixador da
“Amadora - Capital Europeia dos Graffiti”

Estufa Fria

No dia 11 de setembro de 2019, a Presidente da Câmara da Amadora, Carla
Tavares, condecorou Odeith, juntamente com o Secretário de Estado da Juventude, pelo seu trabalho realizado a nível de “street art”. Esta condecoração realizou-se no Bairro da Cova da Moura, no âmbito das celebrações do
concelho como Capital Europeia dos Graffiti.

A Estufa Fria é a área principal, e o seu nome indica o
facto de que não há qualquer sistema de aquecimento.
Ali vivem espécies de plantas de várias partes do mundo, como a China, Austrália, México, Perú, Brasil, Antilhas e Península da Coreia.

Sérgio Odeith é um artista português, nascido em 1976, na Damaia. As suas
obras caracterizam-se pela tridimensionalidade que apresentam, pela ilusão que transmitem de
objetos 3D. Nos idos anos da década de 1980, a arte de rua dava os primeiros passos em Portugal e foi na década seguinte que Odeith despertou para os “graffiti”. O gosto pelo desenho era
antigo, mas foi na rua e nas linhas de comboio que encontrou o seu caminho. Em 1999, inaugurou um estúdio de tatuagens e, em 2008, rumou a Londres para novos desafios. Atualmente, de
regresso a casa e a viver na Amadora, alterou o modo de vida de tatuar pinturas murais, faz da
pintura a sua atividade principal.

Estufa Quente
Já a Estufa Quente, que tem a sua cobertura em vidro,
o que possibilita o aquecimento do ar, é o lugar que
recebe plantas originárias de climas tropicais, como o
cafeeiro, a mangueira e a bananeira. Neste jardim, há
também pequenos bancos que convidam à pausa e à
contemplação. Na Estufa Fria, Quente ou Doce, o silêncio é bem-vindo.

Para Sérgio Odeith, voltar às Águas Livres, onde se insere o Bairro da Cova da Moura, é
“encontrar velhos amigos e cruzar-me com pessoas que assistem ao meu percurso há mais de 20
anos”.

Na juventude frequentou a Escola Secundária D. João V, na Damaia, e é nos muros daquela escola que podemos apreciar muitas das suas obras. Sérgio Odeith conta-nos nunca ter tido apoios
para pintar o muro da escola. “Em 1999 decidimos fazer um peditório a todos os moradores em
frente ao muro, com o qual juntámos 450€, pois queríamos pintar o maior “graffiti” nacional feito em spray no muro da escola D. João V”.
A Amadora, em particular a Damaia, desfruta do privilégio de exibir muitas das obras daquele
que é considerado um dos melhores artistas do mundo na arte dos graffiti: Odeith. Por isso, esta
condecoração, de acordo com a Dra. Carla Tavares, presidente da C. M. Amadora, “é uma oportunidade mais do que justa para celebrar o talento e contributo deste street artist no concelho vizinho de Lisboa e com mais divulgação de arte urbana da Europa”.
A arte urbana de Odeith encontra-se espalhada pelo mundo, com especial destaque
para os EUA, Dubai e Israel, entre outros
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Marco Fonseca, 8º 3 nº 16
Tiago Praia, 8º 3 nº 26

Estufa Doce
Há também a Estufa Doce, que é pequenina, mas nem
por isso menos interessante. Ali é onde vivem os cactos. Sejas tu um turista que está de passagem, ou uma
alfacinha que precisa de um bom descanso, podes ter a
certeza de que as plantas serão uma boa companhia e
que farão com que tenhas um dia bem passado.

Cláudia Assunção, n.º 5, 9.º CEF T2 Operador de Jardinagem, disciplina de Cidadania e Mundo Atual
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VISITAS de ESTUDO

CRÓNICA

Visita de estudo à Estufa Fria

Natal: o melhor amigo do ambiente e das nossas carteiras

No dia 18 de novembro a turma 9.º ano CEF
T2 Operador de Jardinagem fez uma visita à
Estufa Fria de Lisboa. Partilhamos o relatório de uma das alunas da turma.
O local que fomos visitar nem sempre foi
assim…
Há mais de cem anos, onde hoje vemos tantas plantas, o que se avistava eram pedras!
Naquela época, Lisboa era uma cidade bem
mais pequena e este sítio ficava distante do
que é hoje o centro de Lisboa. Tratava-se
duma zona erma, mas rica numa rocha negra, muito útil para a construção, o basalto.
Por isso, surgiu aqui uma pedreira para a sua
extração. Ao dar conta disto, o Senhor Manuel resolveu continuar a trazer para aqui as
plantas que considerava mais sensíveis e,
por isso, com maior necessidade de um ambiente protegido. E foi assim que nasceu a Estufa Fria. Este espaço verde é hoje visitado por milhares de
pessoas como nós…
Percorri os trilhos da estufa com cuidado e desfrutei de
agradáveis momentos por entre lagos, cascatas e obras de
estatuária.
Observei a coleção de centenas de espécies de plantas diferentes, oriundas de todo o mundo.
Descobri as principais diferenças climáticas presentes na
Estufa Fria, na Estufa Quente e na Estufa Doce…
Averiguei as principais diferenças das plantas adaptadas a
cada uma das estufas. Gostei da flor brincos- de- princesa.
Tinha lá também: barbos, costela de adão, cadeira da sogra, folhas da nicotina, canas de açucar, etc.
São precisas duas pessoas para tratar daquilo e no verão
há só uma pessoa.
Também se realizam lá eventos: com 800 m2, a nave da
Estufa Fria de Lisboa está disponível para a realização de
qualquer tipo de evento (festas, casamentos, conferências,
congressos, entre outros), recuperando assim o glamour, a
mística e o poder de atração que sempre a acompanharam
desde que foi edificada nos anos 50.

Eu sei que, daqui a poucos anos, haverá mais plástico no mar do que peixes e
que os recursos da Terra se estão a esgotar. Estou preocupado. O que hei de fazer?!
O que poderá ser melhor do que pegar num acontecimento religioso, o que
nem é o mais importante, e dar-lhe muita relevância para poder gastar as minhas poupanças em brinquedos de plástico e aparelhos eletrónicos com baterias de lítio (um
recurso não renovável), e piorar a situação mundial numa falsa manifestação de
“amor”?! Não concorda, amigo leitor?
De certeza que o Natal não é uma forma de as empresas venderem a ideia de
que devemos gastar dinheiro em bens materiais para mostrar que gostamos da nossa
família e amigos e de que precisamos de provar uns aos outros, que gostamos deles.
Só para não falar de que quantas mais prendas damos e quanto mais dinheiro gastamos nelas, mais gostamos da pessoa em causa, obviamente!
Claro é, também, que as empresas nunca iriam influenciar as crianças, substituindo o verdadeiro significado do Natal, nascimento de Jesus, por novos elementos
como o Pai Natal, as prendas e as árvores de Natal!
Claro que estes elementos não são ilusões criadas pelas empresas! Não se entende: usam mascotes, uma das referências da publicidade, para ganhar dinheiro?!
De certeza, caro leitor, que nunca viu grandes mercados ou supermercados,
como o Continente, usar mascotes nesta altura do ano, como a Popota. Não sei!
Para comprovar, só precisa de fazer uma simples pergunta às crianças: o que é
o Natal? Claramente que todas as crianças irão dizer, sem hesitações e com toda a
certeza, que o Natal é o nascimento de Jesus. Não haverá nenhuma criança a dizer
que são presentes ou que é o Pai Natal.
Já se deve ter questionado porque é que um destes elementos usa uma lista de
compras. Não deve ser para incentivar o consumismo. Se houver algum artigo que
esteja na “carta ao Pai Natal” ou, como eu lhe chamo, a lista de coisas de que não
preciso, mas gosto que a minha mãe compre e que, para o ano, já nem lhes ligo, mas
que as crianças não tenham recebido, elas vão ficar chateadas. Já não basta o que
basta e agora ainda usam as crianças contra nós?!
Para piorar as coisas, e voltando ao assunto inicial, as ditas prendas… já não
chega o próprio produto, a embalagem e todos os plásticos que os envolvem, ainda
são envoltos em papel, fita cola e fitas de
embrulho. Basicamente, as grandes empresas querem ser os melhores amigos do ambiente. O que seríamos nós sem estes produtos fúteis tão amigos do Ambiente?!
Talvez um mundo melhor.
João Silva, 8.º 1 nº 10
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VISITAS de ESTUDO
Relatório crítico da visita de estudo à
Baixa Pombalina
e Castelo de S. Jorge
No dia 31 de outubro partimos numa aventura com as turmas 5.º 4.ª, 6.º 3.ª, 7.º 3.ª e 7.º 4.ª.
Saímos da escola por volta das 9.30 com destino ao Castelo de S.Jorge. Fomos de comboio e

parámos no Rossio. Tomámos um pequeno lanche e

I Don’t Speak English

subimos até à Sé de lisboa. Aí, fizemos pequenos

Você já parou para pensar porque é que o
inglês é tão prestigiado? Pois é. Eu até poderia dizer
que é porque é a língua original de países que
influenciam grande parte do mundo e blá–blá-blá...
mas eu não estou aqui para falar disso.
Há gente que, simplesmente, dispõe de uma
inteligência sobrenatural na aprendizagem de línguas
estrangeiras, mas, infelizmente, esse tipo de ser
humano só faz parte de 0,1% da população mundial.
Eu faço parte dos remanescentes 99,9% dos
indivíduos que têm a mesma capacidade para falar
inglês, quanto para falar baleiês, a língua das baleias.
Se você, caro leitor, for comparar o português
com o inglês, vai logo perceber que o nosso idioma é
bem mais rico que o deles. No vernáculo dos ingleses,
eles só têm o “why” e o “because”, que são duas
formas de dizer “porquê”. Já nós temos o porque, o
porquê e o por que. Segura essa, americanos!
Como já dizia o escritor brasileiro Ariano Suassuna “O inglês é uma língua pobre. Se a gente quizer dizer copo, teremos que dizer ‘glass’, e vidro é
‘glass’ também, não tem outra palavra não! E se quizermos falar ‘o copo de vidro’, é ‘glass de glass’”.
Eu sei que o mundo precisa de uma forma única para comunicar e se expressar, mas a mímica está
aí para isso!
Brincadeirinha.
Com os meus lindos 12 longos anos de vida,
eu assumo, e com orgulho, que não, eu não sei falar
inglês (e nem qualquer outra língua estrangeira, mas,
enfim, vocês entenderam).

grupos de 4/5 pessoas (no meu grupo ficou o Diogo
Paiva, a Tyra Gomes, a Evelyn Pereira e a Professora Ana Paula Costa). Entrámos na igreja e estava lá
uma pianista a tocar. Tivemos muita sorte, pois a
Professora sabia muito sobre igrejas católicas. Depois de vermos a igreja fomos até o Castelo de S.
Jorge, sempre a subir.
Quando chegámos ao Castelo, conseguimos ver

uma grande parte de Lisboa e era tão linda! Com muita
fome, descemos a colina para ir comer ao Mc Donald’S.
E assim que acabámos de comer, descemos a Rua Augusta em direção à praça do Comércio. No caminho encontrámos vários artistas de rua, desde dançarinos, pessoas cegas a tocar acordeão e até palhaços.
Chegámos à Praça do Comércio e fomos para junto
do rio e molhámo-nos todos, apesar das repreensões
dos professores, mas já era tarde!
Tínhamos de regressar e voltámos para o com-

boio. Enquanto o comboio não partia, jogámos às
cartas. Ele chegou rapidamente e retornámos à escola.
E foi isto que aconteceu. Gostei muito e adoraria

Letícia Ramos de Oliveira 8º 1, nº 19

voltar a repetir a experiência.

(adaptado)

Margarida Oliveira Santos, n.º 12, 7.ª 3.ª
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VISITA DE ESTUDO AO LISBOA STORY CENTRE

Tecnologia “Antiga”
No dia 22 de janeiro de 2020, eu e os meus
colegas do 8º ano visitámos o Lisboa Story
Centre. Fomos conhecer o local com o
objetivo de termos uma aula de história
prática e divertida.
Quando chegámos lá, tirámos as famosas
selfies e visitámos a loja de recordações do
museu.
De seguida, divididos em grupos de 8,
ouvimos as instruções. Foi quando
percebemos que o Lisboa Story Centre não

tratava -se de um museu comum.
A história do país é contada em videoclipes, sendo narrada através de
desenhos, a grafite, desenhos animados ou até em forma de “telenovela”. A
decoração do local é detalhadíssima, com direito a bonecos em tamanho real, réplicas
minuciosas de mapas e cenários extremamente perfeitos quer visual quer
olfativamente (Sim, existe uma sala com muito cheiro de café, canela e vinho).
A estrela da exposição era uma sala onde se contava a história do terramoto
que destruiu a o país em 1755 e a melhor parte foi quando a sala inteira começou a
tremer!
Depois disso, passámos por mais algumas salas onde se contavam as ideias
que os portugueses tiveram para reconstruir a cidade.
Em minha opinião, a visita de estudo foi interessante pois, o facto das
professoras pensarem em proporcionar-nos uma aula num lugar onde a história do
país não se torne uma coisa excruciante, mas sim intrigante ao visitante, seja ele
adulto ou criança, foi muito bem pensada.

O AGRUPAMENTO DESDOBRA-SE EM ATIVIDADES

O Agrupamento organizou diversas atividades para celebrar alguns momentos Festivos
como o Halloween e a época natalícia.
Além de exposições, também houve momentos de leitura
expressiva e até um Concerto de Natal.

Hora do Conto Fantástico no Halloween

Letícia Ramos de Oliveira 8º 1, nº 19

Concerto de Natal dos alunos dos 5º, 6º e 8º anos
Na Sala de Professores cantaram-se as Janeiras

Animação da Biblioteca/centro de Recursos da
Escola Básica Alice Vieira
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Espaço da Biblioteca dedicado à leitura
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Uma Dupla Visita de Estudo

Cena do Auto da Barca do Inferno

O Youtuber
Entra o Youtuber1 com correntes de ouro ao pescoço e nos pulsos e com uma câmara na mão,
chega ao Batel, dizendo:
Youtuber Ó mano... Hou!
Diabo Oh, Sir Youtuber,
O que fazes tão cedo aqui?
Youtuber Fui desafiado a fazer
um tenta não morrer.
Diabo E pelos vistos sucedeste.
Youtuber Fala por ti, não foste tu que morreste.
Mano, p’ra onde é que esta traquitana2
vai?
Diabo P’ra onde foi o teu pai.
Youtuber E onde é isso?
Diabo É no paraíso.
Youtuber Então vou para o paraíso?
Diabo Claro que não, camelo!
Não é de clickbait3 que vocês gostam?
Sem contar com a comida que desperdiçam.
Alma como a tua não é pura,
a gastar dinheiro com fartura.
Youtuber Não faças isso, mano!
Então e as pessoas que entretive
com os meus vídeos de qualidade?
Diabo Tens tudo menos qualidade.
É o pior canal que já vi.
Youtuber Só por seres um hater4
não podes julgar-me dessa maneira.
Diabo E tu insultas a tua bandeira.
Da Venezuela para Portugal,
com escrita Brasileira.5
Youtuber Que cenário, mano!
Vou gravar isto
Enquanto me dirijo
à Barca da Glória.

No dia 6 de novembro de 2019, eu e a minha turma fomos numa visita de estudo ao
Mosteiro dos Jerónimos assistir a uma peça de teatro e fomos visitar o Museu da Eletricidade.
Como ambos os sítios eram na mesma zona, aproveitámos o autocarro para a ida e volta.
Na parte da manhã fomos ao Mosteiro dos Jerónimos, para assistir à peça de teatro Auto
da Barca do Inferno, escrita por Gil Vicente. Foi uma das melhores peças de teatro que já vi.
Foi curta, mas engraçada. As minhas partes favoritas foram a cena do Parvo e a do Frade, o que

faz sentido, pois os dois foram interpretados pelo mesmo ator.
Quando saímos do Mosteiro, fomos almoçar ao McDonald’s. Também foi divertido,
porque um grupo de pombos atacou a mesa de algumas colegas minhas e comeram-lhes metade
do almoço. Depois de almoçar, seguimos caminho
para o Museu da Eletricidade. Ao chegar,
arrumámos as nossas coisas em cacifos e
começámos a visita. Começámos por experimentar
algumas

coisas

interessantes

que

lá

se

encontravam e depois seguimos um guia pelo
museu. Vimos como antigamente produziam
energia, através de água, carvão e muitos outros

Enquanto se dirige ao Batel, o Youtuber começa a
gravar:
Youtuber Boas, pessoal!
Estou aqui num sítio desconhecido
onde um tipo que parece um demónio
diz que vou para o Inferno.
Mano, vou aqui, onde supostamente
é a Barca de Deus,
para Ele me deixar entrar.
Chega à Barca da Glória, dizendo:
Youtuber Ó Deus! Hou!
Anjo Aqui não há Deus nenhum.
Youtuber Então não é um Deus que manda nisto?
Anjo Sou um enviado de Jesus Cristo.
Que querês? Sê rápido a falar!
Youtuber Por favor, deixa-me passar.
Pelas pessoas que consegui animar
e pelo dinheiro doado.
Anjo E o Lamborghini6 alugado
que disseste ser comprado?
Fizeste Minecraft7 a vida toda,
e o resto foi moda.
Aquela Barca além
que todos dão hate8,
deixa passar o clickbait.
De volta à Barca do Inferno, diz o Youtuber:
Youtuber Nossa Senhora, mano!
Se é para ir, é para ir!
Diabo Entra cá, sem mais discussões,
assim terás muitas visualizações.

meios.
Foi uma grande e emocionante visita. Foi divertida
e empolgante, espero que um dia façamos outra
semelhante.
João Céu, nº 13, 9º 1
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Pessoas que publicam vídeos na plataforma Youtube regularmente.
Expressão para identificar um veículo de má qualidade.
3
Título enganoso em relação ao conteúdo do vídeo.
4
Pessoa que não gosta ou faz comentários negativos sobre o conteúdo/autor do mesmo.
5
Insulto à personagem, pois esta, na comunidade do Youtube, tem nacionalidade brasileira, embora
tenha nascido na Venezuela e crescido em Portugal.
6
Carro caro que pouca gente consegue comprar.
7
Jogo popular na comunidade.
8
Ódio (fazer “não gosto” ou comentários negativos).
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