


NOTA DE ABERTURA 
 

 

      Quando o mundo parecia, fi-
nalmente, acordar de um longo 
período de pausa forçada, que mui-
tas vezes se assemelhou a um qual-
quer filme distópico de série B, eis 
que a realidade nos atira para cima 
outra surpresa desagradável, com 
ventos de guerra a soprar  em ple-
no território europeu.        

     Entre todas as manifestações 
artísticas, o cinema é, sem dúvida, 
aquele que melhor pode abrir por-
tas a formas de escapismo diferen-
ciado, adaptado a todo o género de 
personalidade, e, por isso, poderá 
ser novamente uma forma de ocu-
par a mente durante uma ou duas 
horas, recuperando o necessário 
equilíbrio emocional que estes dias 
exigem a cada um de nós.  

     Dito isto, deixamos uma pala-
vra de coragem e de apoio a todos 
os ucranianos que viram as suas 
vidas transformadas no que, se a 
realidade não fosse tão chocante, 
poderia ser um mau filme, com um 
vilão genérico desejoso de con-
quistar o mundo à sua volta. 



     Nesta newsletter vamos falar do filme “Groundhog Day”,  uma fantasia e comédia romântica sobre 
um homem que tem, literalmente, todo o tempo do mundo, já que dá por si a viver o mesmo dia uma e 
outra vez — daí a opção de, em Portugal, traduzir o título para O Feitiço do Tempo. No filme, Phil 

Connors, apresentador da meteorologia numa estação de televisão local, é enviado a Punxsutawney, 
uma pequena comunidade na Pensilvânia, para cobrir a famosa festa local do Dia da Marmota, relacio-

nada com uma “infalível” previsão do tempo que está a cargo de uma…marmota. Sim, leram bem, uma 
marmota que prevê o tempo! E porque não? Se existem polvos a prever resultados de jogos de futebol, 
faz todo o sentido, não? Sendo uma comédia romântica, não podiam faltar os altos e baixos do amor, 
com Phil a aproveitar o facto de viver sempre o mesmo dia para conquistar Rita, a sua produtora, por 
quem se apaixona irremediavelmente. Claro que o caminho para o coração de Rita dá lugar a muitas 
peripécias que o ator Bill Murray representa como só ele sabe. 

https://www.youtube.com/watch?v=GncQtURdcE4
https://www.youtube.com/watch?v=GncQtURdcE4


     As turmas do 8ºA,8ºB,9ºA e 9ºC foram contempladas com a projeção do filme “Groundhog 
Day”( O Feitiço do Tempo ), que tornou mundialmente famosa uma tradição já centenária que tem 
lugar a cada 2 de fevereiro:  o grande Dia da Marmota. Acontece nos EUA esta tradição da Pensil-
vânia que é acompanhada em direto por todo o país! As origens da tradição do dia marmota remon-
tam às comunidades germânicas da Pensilvânia e estão anotadas desde o séc. XIX. A tradição  é 
bastante simples: primeiro, é necessário esperar que a marmota saia da sua casa (é obrigada a isso 
por volta das 7h caso não esteja com intenções de o fazer) depois, caso ela veja a sua sombra, sinal 
de dia solarengo, e volte para dentro, conclui-se que são mais seis semanas de Inverno; caso não ve-
ja a sombra, a Primavera está para chegar. Claro que como previsão não é particularmente séria, mas 
o ritual é simples e a cerimónia  oficial, com pompa e circunstância. Há sempre muito público, ao 
vivo e em direto nas televisões americanas, e com um final festivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBGOfdx0Nuc
https://www.youtube.com/watch?v=Da8lSQqfhWA


Se estivesse presa no mes-
mo dia vezes sem conta,  
provava vários tipos de 
comida Tailandesa! 

Rafaela Costa Machado, 
9ºENº15  



O QUE FARIAS SE VIVESSES O  

MESMO DIA VEZES SEM CONTA? 
    Depois de verem o filme, foi pedido ao alunos que se imaginassem na pele do personagem 

principal do filme, Phil Connor. Algumas das respostas dadas foram ainda mais...digamos... 
imaginativas do que aquelas que ocorreram no filme ao pobre Phil. 

             Se eu vivesse o mesmo dia vezes sem conta, faria a maior quantidade de 
porcaria possível. “Porcaria”, dependendo do ponto de vista. 
 O meu primeiro plano seria assaltar um banco. Mas ao assaltar um banco, 
seria apanhado nas primeiras “tentativas”. Ser apanhado seria muito importante, 
porque poderia fazer um reconhecimento detalhado do interior do edifício para 
detetar a melhor forma de entrar e sair da maneira mais discreta possível, partindo 
do princípio que assaltar um banco possa ser algo discreto. De qualquer forma há 
sempre um caminho mais “barulhento” para atingir o objetivo, se é que me faço 
entender! Acho que seria necessária uma equipa, como, por exemplo, um piloto de 
fuga, um atirador de elite ou alguém que pudesse entreter as autoridades por al-
gum tempo. Rapidamente aperceber-me-ia de que o meu plano não seria viável, 
pois contratar, treinar e explicar um assalto a uma equipa seria uma missão dema-
siado longa para apenas vinte e quatro horas.  

Mesmo que conseguisse finalizar o assalto com sucesso, provavelmente não 
teria tempo nem oportunidade de gastar os lucros, ou seria convidado a passar uns 
tempos (umas horas, neste caso) na prisão. Depositar os meus milhões roubados 
seria a minha única chance de tirar o seu proveito, pois poderia utilizá-los em com-
pras online, embora, isso também não fosse possível porque a entrega demoraria 
mais que um dia. De qualquer maneira, para fazer compras online teria que depo-
sitar o dinheiro, o que seria demasiado suspeito. Então, em conclusão, um assalto 
a um banco é sempre um fiasco quando estamos limitados a vinte e quatro horas. 

Depois de um plano infalível (como o que foi descrito anteriormente) ter 
falhado, faria mais algumas coisas estúpidas (ou simplesmente divertidas), como 
“espetar” carros contra paredes, saltar de prédios sem paraquedas, enfim… 

Quando me fartasse tentaria procurar uma forma de escapar à 
situação em que me encontrava, porque viver sempre o mesmo dia 
deve perder a piada, mesmo que isso demore muito a acontecer. 
Se não conseguisse, como diria um filósofo muito conhecido do 
qual o nome não me recordo: “Suicídio é a solução”. Esqueçam o 
que eu disse… Penso que ao saltar de prédios sem paraquedas já 
me teria apercebido de que suicídio não resulta. 
 

Guilherme Ferreira dos Santos, 8BN9 



Eu passaria o 
dia com os amigos e 
iria surfar todos os 
dias.  

Daniel Mar-
tins Lima 9E N4 

 
     Se vivesse dias sem conta começaria 
por pular de paraquedas, fazer todas as 
coisas malucas que toda a gente tem medo 
de fazer e outras como: conhecer a tão fa-
lada Disney, viajar pelo mundo inteiro (um 
país por dia), aprender todas as línguas 
faladas no mundo, aprender a falar mais 
Inglês, experimentar todas as comidas dos 
outros países, aprender a falar com os ani-
mais e ir a Hollywood. Conhecer a Alema-
nha toda, visitar o Castelo de Alnwick, em 
Northumberland, conhecer os protagonis-
tas de Harry Potter (os atores), raptar a 
Emma Watson e participar num clipe /
show da Beyoncé . 
 

 Eva Teixeira Nº7 8ºB 

     Se vivesse sempre o mesmo dia faria uma visita 
à Disneyland Paris porque gostaria de conhecer to-
das as histórias que existem. 
      Também gostaria de visitar o estádio do Braga 
para poder jogar futebol contra a equipa bracaren-
se. 
 

Mónica nº18 tª8B 



Muito provavelmen-
te, num dos dias eu 
assaltaria um banco, 
noutro saltava de 
um avião, mas sem 
paraquedas e muitas 
mais outras coisas 
malucas! 
 
9EN19 Telma Pires 
da Silva 

if my days were always re-
peated, I would like to 
watch tv series, sleep and 
go to the movies. 

Leonor Barbosa 

Se eu vivesse o mesmo 
dia vezes sem conta eu iria vi-
ver várias experiências e so-
nhos tais como: viajar para ou-
tros países, um por dia, e co-
nhecer várias culturas e comi-
das, ir até outros planetas e as-
tros de outras galáxias além da 
nossa, viajar para o passado: 
cada dia seria uma época dife-
rente, egípcia, romana, peste 
negra, revolução francesa e in-
dustrial, (…) e o oposto, ir ao fu-
turo, ver a evolução humana, 
será que existirão mesmo 
robôs, vida eterna e além da 
morte? 

Gostaria também de en-
trar numa franquia de filmes 
tal como The Fast and the Furi-
ous e poder viver a adrenalina 
sem medo de morrer e saber 
que no próximo dia podia fazer 
o mesmo e arriscar ainda mais! 

Em relação às outras pes-
soas e à minha família iria aju-
dá-las o máximo que pudesse, 
nem que fosse todos os dias e 
fazer o melhor possível que 
conseguisse.  

    To start this topic, if I got 
stuck in time and lived the 
same day infinite times, I 
think that at the beginning I 
would end up liking that 
new reality, because as I 
was going to live that day 
so many times, I would end 
up knowing everything that 
would happen at any mo-
ment so nothing could take 
me by surprise. On the oth-
er hand, living the same 
day forever would end up 
becoming tiring and very 
monotonous because there 
would be no emotion in my 
life anymore. 
 In my opinion, the 
best option I could take 
was to pretend that that 
day was always going to be 
different and that nothing 
was going to be predictable 
for me. It is true that it 
could be very boring, but I 
would have to end up get-
ting used to it. 

Salvador Oliveira Cruz, 
8AN21 



  Se vivesse o mesmo dia vezes sem conta tentava realizar todos os meus desejos, incluindo comer um 
supermercado inteiro, afinal não ia engordar e até podia experimentar alimentos novos.  
  Também pedia a pessoa de quem gosto em namoro e procurava saber mais sobre ela, para entender 
se é mesmo quem eu estou à procura. Caso não fosse a minha pessoa ideal, conhecia outras pessoas e 
via qual me cativava mais.  
  Não ia precisar de estudar pois já estava cansada de ouvir o mesmo todos os dias durante as aulas, 
porém quando me cansasse ou achasse muito chato faltava às aulas para fazer outro tipo de coisas, 
talvez ajudar as pessoas ou tentar diminuir a minha timidez. 
  Explorava o fundo do mar para poder observar os peixes e criaturas marinhas nele existentes. As-
sim, aplicava os meus conhecimentos que própria admirei, na aula de Ciências ou outra disciplina. 
 Por último, comprava muitas raspadinhas para testar a minha sorte, e apostava no Euromilhões pa-
ra ter o prazer de ganhar pelo menos uma vez na vida! 

 
Verónica Matos 8ºB nº21 



Caso eu estivesse pre-
so no mesmo dia sem 
ter conta do que se 
estava a passar, eu 
faria todo tipo de coi-
sas, como por exem-
plo, assaltar alguma 
coisa, pilotar um avião 
mesmo sem saber, ter 
aulas de todas as lín-
guas até ser fluente 
nas mesmas, aprender 
a tocar piano, viajar de 
país em país, dar uma 
volta ao mundo, con-
duzir um navio, condu-
zir o meu carro de so-
nho, o Nissan-GTR, 
destruir coisas, provar 
todo o tipo de comidas 
existentes, pedir um 
empréstimo de uma 
casa que gostasse du-
rante 1 dia caso fosse 
possível. O motivo pa-
ra fazer estas coisas 
todas, caso estivesse 
a viver o mesmo dia é 
porque qualquer coisa 
que eu fizesse não ha-
veria consequências, 
por exemplo, no caso 
de assaltar alguma 
coisa, ia para a prisão 
e no dia seguinte esta-
va a fazer tudo e mais 
alguma coisa. 
André Filipe Ribeiro Dias 

8AN3 

 

Se o mesmo dia estivesse a acontecer vezes sem conta, primeiro tentaria 
sair daquele “loop” mas, vendo que não era possível, desistia. Como não 
conseguiria sair de lá tentaria aprimorar as minhas habilidades nas coisas 
que gosto já que no dia seguinte ainda as teria. Tentaria encontrar uma 
maneira para contar aos meus amigos e familiares que estou a viver o 
mesmo dia para sempre. Haveria momentos de extrema felicidade em que 
poderia fazer o que quisesse como, por exemplo, comer comida sem engor-
dar, saltar de paraquedas e sentir a adrenalina. Por outro lado, haveria 
momentos muito depressivos sabendo que nunca sairia de lá. Resumindo, 
não sei o que faria se o mesmo dia se repetisse vezes sem conta, mas ima-
gino que seja isto. 

Andreia Fonseca Cordeiro 8AN5 

Se tivesse presa no tempo e vivesse o mesmo dia vezes sem conta em 
faria tudo o que não poderia fazer na vida normal. Faria o que todo o 
mundo afirma que é impossível e provava que não era impossível. Fa-
ria tudo o que me apetecesse sem olhar se está correto ou errado.  

Bárbara Salgueiro Guerra, 8AN6  

Eu começava a realizar os meus sonhos, comia 100 frascos 
de Nutella, enchia a casa de pipocas, namorava com muitas rapari-
gas, nadava nu num rio, e, por fim, partia carros com muitas bigor-
nas.  

Miguel Miranda 8ºAN15 

Aprendia língua gestual, começava uma luta de comida, 
prendia o meu pai numa casa cheia de gatos, aprendia a jogar 
todos os desportos e aprendia a conduzir. 

Rodrigo Pereira 9E N°16  

Se ficasse preso no mesmo dia, iria fazer tudo que 
nunca tive oportunidade de fazer: iria comprar tudo que 

sempre quis, tentava esvaziar um lago com uma colher e as-
sustava várias pessoas pois saberia que no dia seguinte tu-

do ia voltar ao normal. 

Mateus Alpoim Pereira, 8AN13 



Bom, queria fazer 
tanta coisa, eu provavel-
mente faria um show 
com a Anita e com o Pe-
dro Sampaio. 

Depois ficava mui-
to famosa nas redes so-
ciais, e logo depois co-
meçava a gravar video-
clipes comvários famo-
sos e ia para o Brasil co-
nhecer alguns youtube-
res. 

Logo de seguida ia 
viajar pelo mundo : co-
nhecer os Estados Uni-
dos, ir à Disney e, prova-
velmente, encontrar a 
Vanessa Lopes... 

E por fim,  muito 
provavelmente,  iria fa-
zer várias fotos no su-
permercado e atirar tudo 
das prateleiras, como na-
queles filmes em câmera 
lenta. 

Eu acho que não 
me importava se a mi-
nha vida fosse assim du-
rante vários e vários 
anos... 

            
8ºA_Nº2_Ana Catarina 

Se eu estivesse presa no tempo, a viver o mesmo dia ve-
zes sem conta, iria ficar muito perdida. A partir do momento em 
que percebesse que poderia fazer o que quisesse, e que acorda-
ria no dia seguinte sem um arranhão, eu iria fazer aquilo que 
bem entendesse. Claro que não iria fazer exatamente tudo, pois 
ainda teria algum juízo. 

No entanto, nada me proibiria de passar o dia a comer 
tudo aquilo que quisesse. Podia simplesmente passar dias ape-
nas a tentar perceber como é que podia assaltar o supermerca-
do e, não ser apanhada. 

Algo que também seria capaz de fazer seria aprender al-
go novo. Enquanto não percebesse o que é que eu teria de fazer 
para sair daquele “mundo”, poderia utilizar esse tempo para 
aprender a tocar algum instrumento, ou para aprender novas 
receitas, já que não se pode estragar a comida. 

Claro que no início iria ficar desesperada, os dias estavam 
a repetir-se vezes sem conta e ninguém, exceto eu, se lembrava 
do dia anterior. Sem dúvida algo muito estranho. 

Acredito que o meu maior problema seria tentar desco-
brir como sair daquele “mundo”. Não sei se teria se fazer todos 
à minha volta felizes, ou melhorar os seus dias, mas fosse o que 
fosse, algo teria de ser feito. 

Em suma, eu iria simplesmente assaltar um supermerca-
do e aprender algo novo. Talvez fizesse mais alguma coisa, mas 
a maior das minhas preocupações seria tentar perceber o que ali 
se passava. 

 

Margarida Pereira Liquito 8AN11 

Se eu vivesse o mesmo dia repetidamente, provavelmen-
te faria tudo o que me apetecesse, tanto relacionado com os 
meus medos como com os meus sonhos. Talvez nadasse com 
peixes como por exemplo tubarões e baleias no oceano, coloca-
va uma bomba num banco, saltava da Torre CN no Canadá 
sem paraquedas. Também andaria em cima de um elefante, fa-
zia um bolo em tamanho real de uma cama e a almofada seria 
uma barra Kinder gigante e falava com estranhos como se eles 
fossem meus. Acho que seriam os dias mais loucos e anormais 
da minha vida. 

Matilde Gomes Gonçalves  8AN14 
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Quanto tempo ficou Phil preso 

no “loop” do Dia  

da Marmota? 

 
     Contando apenas os dias que o filme 
mostra, terão sido 38 dias, mas, se a isso 
juntarmos todas as capacidades que a 
personagem vai revelando, como tocar 
piano desde o zero até ao domínio total 
do instrumento, ou esculpir estátuas em 
gelo com perfeição, o período temporal 
terá que ser mais longo. Há até quem vá 
mais longe e, citando o guião do filme, 
fale em...10.000 anos!  

     De acordo com o realizador, Harold Ramis, foram 10 anos, mas para o argumentista, 
Danny Rubin, existem várias respostas. Segundo ele, é ao longo de uma vida inteira, 70 
a 100 anos, no mínimo, mas acrescenta que não há uma resposta correta singular e que 
é ao espectador que cabe decidir. No ecrã sabemos que o personagem Phil viveu 38 di-
as que podemos ver, dando-nos um mínimo. Danny Rubin afirma que uma vez que 
eles foram muito cuidadosos no argumento do filme de forma a não deixar pistas, não 
há nada que permita dizer se ele passou apenas 38 dias ou 1000. Já o realizador contra
-argumenta que, dado que o personagem  teve que dominar o piano, a dança e algumas 
outras habilidades que levam anos de dedicação para aprender, uma década parece ser 
um espaço de tempo razoável e coerente. 
     O filme ganhou, ao longo deste quase 30 anos, algum culto e, como é habitual nestas 
situações, esta discussão estará longe de ter terminado. Como também não podia dei-
xar de ser, existem inúmeras teorias no Youtube. Ficam aqui algumas: 

https://www.youtube.com/watch?v=FP2zcY8k80o
https://www.youtube.com/watch?v=QwGLBhj43NY
https://www.youtube.com/watch?v=swJ-kNdtrdQ





