
Editorial

Para este editorial de estreia
poderia incorrer num discurso

complacente, através do qual
seriam denunciadas temáticas de
uma pertinência apósita de modo a
retanchar a desconcrescência
cerebral da juventude
próprocastrinante encapsulada
num totalitarismo de apatia
ecoante e desconcertantemente
catalisador do desfloramento da
octândria setentrional tal como da
propagação da petulância dos nados-
pseudo-vivos, almejando assim a
redenção da pertença indesejada
que qualquer outro de destaque
houve, há e haverá de ocupar para
que a presença do próprio não o seja
sem uma qualquer variação
topológica de sua vizinhança não
nula, tragando contiguamente a si,
num eterno gesto de desespero
proto-solitário, a sedução e salvação
da fulgurante descoberta vespertina.

No entanto decidi não o fazer.

Responsáveis estupefactos com a duração de 24h do dia
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No passado dia 10 de Novembro o corpo docente do Conselho Pedagógico do
Instituto Superior Técnico emitiu um comunicado onde apresentava um

sincero pedido de desculpas aos alunos do estabelecimento de ensino pela
sobrecarga laboral existente, mostrando-se estupefactos com as vinte e quatro
horas que o dia tem.

“No outro dia estava a olhar para o relógio do Vista, cujas cores são
muito bonitas por sinal, e reparei que ao chegar ao número vinte e quatro a
maquineta passava para zero. Julguei que fosse apenas mais um bug, mas quando
telefonei para a assistência os senhores informaram-me de que o dia tinha na
realidade vinte e quatro horas. Fiquei parvo. Marquei imediatamente uma
reunião de emergência do Conselho Pedagógico” comentou Jorge Pacheco,
director do Conselho Pedagógico. Jaime Pintacilgo, catedrático do departamento
de Física foi outro dos intervenientes - “Agora que temos conhecimento do
período do dia de vinte e quatro horas, podemos determinar a sua frequência em
11.5741 MHz o que nos permite consequentemente utilizar a frequência angular
de 72.221 rad/µs para estipular um novo Hamiltoniano da rotação terrestre.”

Este despertar somou-se aos restantes factores que apontam no sentido
de a carga laboral do Instituto ser excessiva. Estas provas têm chegado em formas
tão variadas como estudos internacionais realizados por professores de faculdades
de renome que criticam a quantidade de matéria ensinada na duração dos cursos,
a apresentação de queixas de alunos na dificuldade que surge do enquadramento
pluridisciplinar ou até a constatação do óbvio.

Quando confrontado com esta realidade Jaime Pintacilgo apressou-se a
responder que “na realidade nada disto interessa uma vez que, como sabemos, o
tempo é relativo”.

Conselho Pedagógico pede desculpa
pelos últimos trinta anos de ensino

Grátis com
a primeira edição!
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Desde que a torre sul foi inaugurada no século
passado que que várias ocorrências de Stigmata

têm vindo a ser descobertas.
Estes casos incidem maioritariamente sobre

a população dos alunos, no entanto já mesmo
docentes e funcionários têm vindo a ser afectados. “A
última coisa que me lembro é de estar com vontade
de ir mudar a água às azeitonas, tá a ver? E depois,
quando dei por mim já ia a caminho do Hospital de
Santa Maria com a marca divina nas mãos” revela
Mike 5, uma das vítimas.

Já foram nomeados bispos da igreja católica
para investigar a situação, mas não quiseram prestar
quaisquer declarações, graças a Deus. Várias teorias

tem sido propostas quanto à sua origem. Alguns
defendem que as marcas são realmente os stigmas de
Jesus e que a torre sul foi construída sob um antigo
local de oração. No seio do cepticismo científico do
Instituto, várias propostas têm vindo a ser
apresentadas.

A falta de cuidado e manutenção com
compostos ácidos e corrosivos tem vindo
continuamente a ser posta de parte, sendo que a
teoria actualmente predominante coloca a elevada
pressão das torneiras no centro da discussão.

Vários casos de stigmata avistados
Sinais misteriosos surgem em alunos da torre de Química

O que é o stigmata?
Stigmata are bodily marks, sores, or

sensations of pain in locations corresponding to the
crucifixion wounds of Jesus. The term originates
from the line at the end of Saint Paul's Letter to the
Galatians where he says, "I bear on my body the
marks of Jesus," with "marks" in the Latin Vulgate
rendered as "stigmata."

An individual bearing stigmata is referred to
as a stigmatic. The causes of stigmata are the subject
of considerable debate. Some contend that they are
miraculous, while others argue they are hoaxes or
can be explained medically. Stigmata are primarily
associated with the Roman Catholic faith. Many
reported stigmatics are members of Catholic
religious orders.

(fonte: wikipedia)
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Contestação social chega
ao Instituto
Secretárias consideram desumanas as
quatro horas diárias de trabalho

A situação derivada da questão que se propõe vai
contra os direitos das pessoas. Queremos

inclusivé chamar a Amnistia Internacional, a OIT, a
Cruz Vermelha a Inspecção Geral do Trabalho e caso
seja nececessário não hesitaremos em contactar a
TVI, desabafou em tom de protesto Joana Perestrelo,
porta-voz do Comité Organizado coNtra o Abuso do
Secretariado.

Corpo directivo já foi eleito
E pretende transformar instituto em
mega parque de estacionamento

Na sequência do inesperado comunicado emitido
pelo anterior presidente no final do ano

transacto, no qual colocava o seu lugar à disposição
da assembleia, Johnny Pereira antecipou-se à

competição e tomou nas suas rédeas o futuro do
instituto. Herdeiro de um negócio de família de
parques de estacionamento na zona de Xabregas cedo
se apercebeu do potencial da localização do IST.
"Assim como assim o espaço para peões já era quase
inexistente e o centro da cidade tem uma procura
espectacular. Quem quiser ser elegível a um lugar só
tem que se tornar funcionário ou docente do
Instituto".

As primeira críticas já surgiram afirmando
que "deste modo não vamos lá, esta direcção rege-se
pelos mesmos moldes que a anterior".

Nova secção autónoma
BEEP - Banhada nas Épocas
Especiais, Puto

Os criadores da BEEP garantem que o objectivo
por trás desta iniciativa é exactamente o mesmo

que o da maioria das outras secções autónomas,
apesar de terem decidido assumir uma postura mais
frontal e honesta que os seus colegas.

As mãos dilaceradas de Mike 5



| Crónica|

Portugal quando não é um país de vadios é um
país de amadores. A fé da profissão, isto é, o

segredo do triunfo dos povos, é absolutamente alheio
ao organismo português do que resulta esta contínua
atmosfera de tédio que transborda de qualquer
resignação. Também o português não sente a
necessidade da arte como não sente a necessidade de
lavar os pés. (. . . )

Porque o aspecto geral dos tipos exala um
extertor a podre. Portugal, uma resultante de todas
as raças do mundo, nunca conseguiu a vantagem de
um cruzamento útil porque as raças belas isolaram-
se por completo. Exemplo: as varinas.

O português, como os decadentes, só conhece
os sentimentos passivos: a resignação, o fatalismo, a
indolência, o medo do perigo, o servilismo, a timidez,
e até a inversão. Quando é viril manifesta-se
instintivamente animal a par do seu analfabetismo
primitivamente anti-higiénico. (. . . )

O povo completo será aquele que tiver
reunido no seu máximo todas as qualidades e todos
os defeitos. Coragem, Portugueses, só vos faltam as
qualidades.
____________________________________
Cronista convidado - Almada Negreiros, 22 anos. excerto do seu
"ULTIMATUMFUTURISTA - Às gerações portuguesas do século XX"

| Classificados|

Procuro:
Nota positiva a Cálculo
Diferencial I, II, III ou IV - Já vão
uns anos mas ainda não desisti. 986
746 725
____________________________________

Vida social - Nos últimos anos não
tenho conseguido fazer muitos
amigos. . . Desejas colmatar essa falha?
Não sou muito estranho, apenas o
aluno normal do técnico. Contacta
para o 982 234 835.
Por favor.
____________________________________

Criatividade. Particular interesse

na científica - Estou neste momento
a terminar o meu Mestrado no IST e
sinto que apreendi uma dose de
matéria fenomenal. No entanto nunca
estimulei a criatividade. Qualquer
ajuda é bem-vinda. 984 385 380
____________________________________

À noite, um sinal de ti - Espero à
noite, por quem não esqueci. Eu peço à
noite, um sinal de ti, quem eu não
esqueci. . . Por sinais perdidos, espero
em vão. Por tempos antigos, por uma
canção. Ainda procuro, por quem não
esqueci, por quem já não volta, por
quem eu perdi. Contactar: Sétima
Legião
_________________________________

Acessos para deficientes motores -
Ingressei este ano no IST. Até agora

apenas consegui frequentar as aulas
de uma disciplina. Alguém me pode
dizer onde estão os acessos para
cadeira de rodas?
____________________________________

Ofereço:
Noite gostosa - Todos os dias úteis e
inúteis, apartir das 22h no parque de
estacionamento da alameda do lado
esquerdo (de quem olha para a fonte
luminosa).
____________________________________

Sou uma porca e gosto de
parafusos - Adoro engenheiros de
todos os tipos. Contactar Marcelão no
UMM preto estacionado junto ao
INESC entre as 22h15 e as 4h.

| Página 3

| Aluno da edição|
O aluno com mais matrículas
registadas no IST
Nome: Jeremias das Pedras
Número: Antecede a existência de
numeração
Curso: Minas
Foto de inscrição:

Data de inscrição: 4500 a.C.
O que mais gosta no IST: Os batidos da Versailles
O que menos gosta no IST: A época medieval foi
extremamente árdua. Tirou um século sabático que
não correu pelo melhor

Em primeira pessoa: "Nestes meus cerca de 6500
anos de estudo a maior lição que aprendi foi a do
valor da preserverança e da força de vontade."

Jeremias das pedras pagando o seu lanche habitual - palmier com ucal



Todos os conteúdos do A Galheta são montados, criados e/ou editados pelo Reporter Escatoscópico.

Quaisquer pessoas ou locais mencionados nesta edição do A Galheta são puramente fictícios (ou antes fossem). Esta
publicação pretende, entre outros, ser um alerta para os problemas que existem no Instituto Superior Técnico para que, se
possível, sejam corrigidos. Pretende-se portanto apresentar uma crítica humoristíca, respeituosa e constructiva. Se não

percebes isso, vai à merda.

Bom semestre

| A opinião do leitor|
O que achas do RJIES?
1 - Acho fixe. (27,32%)
2 - Considero que é um duro golpe na representação do
aluno nos orgãos dirigentes e um passo na direcção da

privatização do ensino, com a qual não concordo. (0%)

3 - Deixa-me jogar WOW em paz. (43,14%)

4 - Regi quem? (29,54%)

Para participar no proximo inquérito dirige-te ao site:

http://agalheta.blogspot.com (Inquérito realizado através de questionário telefónico num

universo de 1 pessoa. Margem de erro: 100%.)

| Cartoon|

| Sociedade|
Dário não é homossexual
"Apenas tenho andado confuso", revela

Numa entrevista exclusiva com a lenda viva
obtivemos informações que vêm destruir

verdadeiros dogmas popperianos (sic) do Instituto
Superior Técnico.

"Após largos anos de divagação em grande
escala pelos alunos desta nossa escola sobre a minha
mãe, o meu apreço pelas qualidades artísticas do
Castelo Branco, a minha capacidade para abafar
croquetes e/ou outros pastéis, etcetera, decidi vir a
público assumir a minha opção" comunicou Dário
numa entrevista que será transformada em livro.
Este, com edição agendada para final de Junho, conta
já com o título provisório "Não é bicha, é fila".

| Página 4

Fonte: parede da escola infantil, jardim de química

| Horóscopo|
Previsões para o 2º semestre - 07/08
Carneiro - tendência para inspirar oxigénio
Touro - o semestre pode correr pior do que desejava
Gémeos - fará anos entre 21 de Maio e 20 de Junho
Caranguejo - terá desejos sexuais
Leão - cuidado com os esforços nas costas
Virgem - tudo indica que estará no ano 2008
Balança - é necessário ter prudência
Escorpião - fim de um ciclo que se fecha em plenitude
Sagitário - lerá pelo menos uma vez o horóscopo
Capricórnio - fortes probabilidades de apanhar sol
Aquário - terá DNA 98% igual ao de um chimpanzé
Escorpião - procure relaxar
Peixes - cuidado com a diarreia

Previsões realizadas pelo Prof. Xamussa di Kärn




