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Editorial:
Caros Amigos
Mais um ano. Mais um Natal.
O Natal é e sempre será o Nascimento de Jesus.
Devemos pensar e viver o Natal todos os dias. No entanto, esta época continua a ser marcada pela solidariedade entre as pessoas. As dificuldades que afectam muitas das nossas famílias
continuam. O mundo caracteriza-se pelas desigualdades e diferenças: o mundo do consumismo,
muito centrado no supérfluo e o mundo de carências. A nossa resposta a este mundo moderno
está na caridade, isto é, promover a dignidade de todos e cada um de nós.
Há que ser optimista e, todos os dias, projectar novos dias. Nós, na nossa escola, não esquecemos o valor da solidariedade e da caridade. Novamente,
e ao longo do tempo, nós e as nossas famílias continuamos a apoiar e promover quem mais precisa.
Continuo, citando… “A noite não vai durar para sempre, nem as trevas estão para ficar. Os dias de que dizemos que não são do nosso agrado, não
serão os últimos dias. Olhamos mais além, para a frente, para essa luz à qual pertencemos desde já e ela não mais nos deixará.”
É neste espírito de união e concórdia que desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de uma nova vida.
José António Costa

FESTA DE NATAL
A Festa de Natal foi preparada ao longo do 1º
período e teve a orientação do Professor Joaquim Silva,
envolvendo alunos do 1º ano até ao 12º ano, tendo
como objectivo celebrar o Natal Cristão, desde o Nascimento à Infância de Jesus.

A ANUNCIAÇÃO
No tempo do rei Herodes, Zacarias era um Sacerdote de um velho Convento. Isabel,
sua esposa era já idosa e nunca tivera filhos, pois era estéril.
Um dia, o anjo S. Gabriel, enviado por Deus, anunciou a Zacarias que Isabel iria ter
um filho de Deus que se iria chamar João Baptista (que antecedeu Jesus e O baptizou).
Zacarias não quis acreditar no que o anjo lhe dissera e, por isso, o anjo fez com que ele
ficasse mudo até ao nascimento de João. No sexto mês de gravidez de Isabel, sua prima
Maria também recebeu uma promessa através do anjo Gabriel; este foi a Nazaré e disselhe:
- Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. O Espírito Santo virá sobre ti e a
força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Conceberás e darás à luz um filho, a
quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e irá ser chamado de Filho do Altíssimo.
- Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra. – Respondeu
Maria.

Presépio Colectivo realizado pelos alunos
do 5º, 6º e 8º ano, nas aulas de Educação Visual
e Tecnológica

Mais tarde, a José, noivo de Maria, foi também anunciado por Deus, em sonhos, que
Maria iria ter um filho. José, então, aceitou-a como sua esposa, evitando denunciá-la,
como muitos noivos o fariam , porque ela poderia ser apedrejada em praça pública.
Quando o Rei Herodes soube que iria nascer alguém muito importante, ficou com
medo de perder o seu trono e mandou os Reis Magos (que diziam ter visto uma estrela
que os iria guiar até Jesus) procurarem-No. Ordenou ainda que o avisassem quando O
encontrassem, para ele O adorar também. Mas, na verdade, Herodes queria matar Jesus.
Os Reis Magos, guiados pela Estrela do Oriente, encontraram Jesus e ofereceram-lhe
incenso, ouro e mirra. Antes de se irem embora, foram avisados em sonhos das intenções
de Herodes e, por isso, voltaram para suas casas por outro caminho.
No entanto, Herodes não desistiu e mandou matar todas as crianças do sexo masculino
até aos dois anos de idade. Ao descobrir o que Herodes queria fazer, José e Maria fugiram
para o Egipto, para proteger Jesus.
Nuno Silva—7ºB
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7ºB

REUTILIZAR molas
Os alunos de Educação Tecnológica do 7º ano A/B/C participaram num desafio. Aproveitaram as molas da roupa e transformaram essas molas em
peças divertidas, utilitárias e decorativas.
Os alunos aprenderam a importância de se praticar a política dos 5R's (reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e responsabilizar) através da transformação de desperdícios em objectos utilitários e artísticos, contribuindo para a preservação e melhoria do ambiente.
O principal objectivo deste projecto é o de sensibilizar os alunos para os problemas ambientais existentes a nível mundial e para a importância da
promoção de iniciativas que visem o desenvolvimento sustentável, evitando a degradação do planeta onde vivemos.
Professora Túlia Duarte

LANÇAMENTO DO PROJECTO
“OS AMIGOS DO PLANETA”
No dia 14 de Outubro fizemos o Lançamento do nosso projecto anual. Os alunos do 5ºA (sob a orientação da Professora Gina) colaboraram connosco, através da dramatização de uma história intitulada “A Gota Ping, Ping”, mas também através de poesias, adivinhas e canções.

No final recebemos uma mascote para cada sala.

Fomos ainda convidados para pertencermos ao Clube dos Amigos do Planeta.

As Professoras da Infantil: Margarida Rocha, Manuela Maciel, Zé Amaral, Manuela Grade, Sílvia Calha e Marta Gonçalves

O 1º ciclo apresentou “O Presépio”
O 1º ciclo apresentou a peça “O Presépio” em dois actos
nos dias 15 e 16 de Dezembro, no anfiteatro do Externato,
com a participação especial dos pequenos guitarristas do 1º
ciclo.
Professora Stela Silva

Filipe 4ºA

Presépio 1º Ciclo

Eduardo 4ºB
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Amo o que tenho, por isso…Sou Feliz
Nunca fui rica, mas também nunca fui pobre. A verdade é que durante estes onze anos nunca precisei de dinheiro para ser feliz. A minha felicidade não
depende de riqueza, mas sim da minha família, da minha escola, dos meus amigos, da minha saúde… Sou feliz porque tenho um pai e uma mãe que todos os
dias me educam e me fazem uma pessoa melhor. Sou feliz, porque tenho uma escola onde aprendo muito, e porque na escola encontro amigos espectaculares,
que sempre que me vêem triste ou com algum problema, ajudam-me logo. Como é óbvio, os meus pais precisam de ter dinheiro para comprarem comida e
pagarem esta escola… Mas a minha família não precisa de mais dinheiro, o que os meus pais têm chega!
Como estava a dizer sou feliz. Porque sou uma pessoa que não tenho doenças graves.
Eu gosto do meu dia a dia em que acordo com um beijo da minha mãe, que vou para a escola e aprendo coisas novas, estou com os meus amigos, divirtome e ao fim do dia volto para casa onde conto à minha mãe o meu dia, que costuma ser espectacular.
Sou muito feliz, e vou sempre ser…
Marta Santos 6ºB

“Are you optimistic about the future of mankind? How is man going to deal with the environmental problems he has created?”
In my opinion, the great majority of people don’t care about the environment because they only think about their own lives, or simply because they don’t
know how big are the environmental problems that we are creating.
In fact, the mankind is selfish, but this is not the main problem. I think that the main problem is that the consequences of our past actions (global warming,
for example) are appearing only now, progressively, so we are still using our old habits (going to work by car, spending lots of energy…) without being afraid
of the future.
I’m not optimistic about the future of mankind, because there’s still a lot to do in order to teach old people to change their habits. Maybe we can change our
habits, in one or two generations, but then we will still need to wait for another two or three generations until the planet recovers its natural state!
Gonçalo Matos 11º

PASSATEMPOS

SOPA DE LETRAS
AS CIDADES

Barcelona
Madrid

E H R Ç M A D R I D O P P T A O

Berlim

G N O P

Braga

A U M U C Y R S F J X WF Z Z G

Faro
Lisboa

Ã D B H F I B E R L I M

O R U V U A A H D S X K E J I K

Nova Deli

T N S T Y E N H S X Z M R H Q L

Nova Iorque

O T D R E V E N E Z A N U N O A
K R A W R W G H L I S B O A T H
H G U I M A R A E S Y M Y S A L
L F N L R Y M U N O L O P J S I

Sevilha

T B A R C E L O N A L Ç O Q D V

Tóquio

Q E I J D I N L E R T J Z Ó B E

Veneza

N T W A S H I N G T O N N T J S

Washington

Parou a chuva!
O arco-íris apareceu
Todo colorido

Ficam sem azeitonas
as oliveiras
nos olivais.

Em curva no céu!

P A R I S G G F H L D G A R O J
R O J F Y N O V A G I O R Q U E

Roma

É CASTANHO
O
OUTONO

F F A B S K A N O V A H D E L I

Guimarães

Porto

ARCO-ÍRIS

Bárbara Martins e Filipa Silveira - 8ºA
Soluções no próximo número

E logo a seguir
No horizonte junto ao mar
Se tiveres atenção

Ficam sem uvas
as videiras
nos vinhais.
É castanha a terra
É castanha a folha
Que a chuva molha.

Vê-se o Sol a brilhar!

- Olhem atentos…

A folha cai no chão
Rodopia até mais não…
Despidas ficam as árvores
Umas sim, outras não!

A chuva parou…
Voltou tudo ao normal
O arco-íris abalou!

2º ano B

2º ano A
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5ªB

9ºA

8ªB

ANO V

5ªD

9ºB

PROJECTO PORTAS DE NATAL
COROAS DE NATAL
Foi proposto pelo grupo de Artes, o projecto “Coroas de
Natal”, tendo sido realizado nas aulas de Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica. Este trabalho consistiu no
envolvimento activo de todas as turmas, de cada ciclo, na decoração do espaço escolar.
11º

6ºA

6ºB

5ºA

9ºC

8ºA
7ºA

7ºC

10 º

5ºC

6ºC

4ºA

OBRIGADO AOS ALUNOS E ÀS SUAS FAMÍLIAS QUE
CONTRIBUÍRAM COM MUITA GENEROSIDADE PARA
QUE AS FAMÍLIAS DE CACILHAS TIVESSEM UM CABAZ
DE NATAL RECHEADO DE AMOR, CARINHO E BEM
ESTAR.

A Loja do Pai

3ºB

O Natal em Família

Projecto Sócio Caritativo

Correio de Natal

4ºB
3ºA

CAMPANHA DE NATAL

O NOSSO BEM HAJA!

7ºB

Natal é a época de estar em família e festejar o Nascimento, montar a árvore …
Quando eu e a minha mãe montamos a árvore de Natal é sempre uma grande confusão
porque temos de arrumar o piano e pôr a árvore de Natal no seu lugar.
Mas, o que mais gosto em Dezembro é do dia 24, porque celebramos o Nascimento de
Jesus na casa da minha avó que, por acaso tem sempre todo o tipo de bolos, desde bolo rei a
sonhos. Nesse dia, vamos para a casa da minha avó às 22 horas, e, quando lá chegamos
vemos todos um filme em família. Depois às 23 horas juntamo-nos todos à mesa e comemos
a Ceia de Natal. Mais tarde, quando são 23h30m e acabamos de comer a Ceia de Natal contamos histórias uns aos outros e finalmente quando é meia-noite sentamo-nos à volta da
árvore de Natal e abrimos as prendas, o que é sempre uma grande alegria, ver os meus familiares com um grande sorriso nas suas caras.
Mas, não nos podemos esquecer que esta noite é dedicada a pessoas que passam o Natal
sozinhas, sem prendas, e às vezes sem qualquer doce, por isso não quero só prendas para
mim como também para os outros. Devíamos pensar mais nessas famílias! Sobretudo saber
amar e ser amigo dos outros, seja Natal ou não, seja negro ou branco, seja bom ou mau, o
Natal é Amor!...
Vasco Estrelo - 5ºA

Sala de Desenho4ºA
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Os 54 anos do Externato Frei Luís de Sousa
No dia 8 de Outubro, da parte da manhã, os professores acompanharam as turmas até ao ginásio. O
Director disse algumas palavras sobre o Dia do Aniversário da Escola e de seguida entregou prémios aos
alunos que se distinguiram, referentes a algumas actividades realizadas no ano lectivo anterior, como o P.
Mate, Dar à Língua, Olimpíadas da Física, Olimpíadas da Química; Olimpíadas Rede Bio e Percurso de
Orientação. Depois, cantámos os Parabéns ao Colégio, o aluno mais novo da infantil e o mais velho do
Secundário apagaram as velas e no fim cantámos o Hino da escola.
Da parte da tarde, o Departamento de Ciências Sociais e Humanas organizou uma sessão sobre a História do Externato desde a sua fundação até aos nossos dias, para os alunos do 3º ano até ao 12º ano. A
banda SMS, constituída pelos Professores Stela Silva, Miguel Feio, Sérgio Martins e José Serra, abrilhantou a sessão, tendo também a participação do aluno Rafael do 9ºB.
PARABÉNS FREI!!
Professora Cristina Passarinho

Feira das Bruxas

Feira da Ladra

No dia 29 de Outubro celebrámos a
Festa de Halloween no recreio do Liceu.
Participaram as turmas do 2º ciclo e do 7º
ano. Os alunos destas turmas venderam
7ªB
utensílios e objectos encantados, fizeram
jogos, leram a sina,, respeitando o tema. A turma do 12º ano responsabilizou-se pela venda de comida e pela música. Todos os alunos estavam
mascarados e uma turma até apresentou um espectáculo de magia

No dia 12 de Novembro teve lugar no nosso colégio a feira da ladra.
Foi um grande momento de diversão com os jogos
inter-turmas e com muita coisa para comprar e vender! Toda a gente participou incluindo professores e
funcionários.
Espero que para o ano a tradição se repita!
Rita Rebocho 9ºA

O 1º ciclo também teve uma festa, mas dentro do ginásio da escola, eles dançaram e
vestiram-se a rigor.

4ªB

Na nossa opinião, a festa foi bastante divertida, pois houve muito convívio, dança e
alegria.
Beatriz Prestes, Carolina Andrade, Inês Silva—7ºA

Visita de estudo ao Centro de Arte Moderna “ Gulbenkian”
No mês de Novembro, no dia dezassete, fizemos uma visita de estudo ao Centro de Arte Moderna, em Lisboa. Esta visita fez parte das actividades das disciplinas de: Língua Portuguesa (L.P.), Educação Visual e Tecnológica (E.V.T.) e Formação Cívica (F.C.).
Observámos quadros, esculturas e um jardim muito bonito, desenhado por um
senhor chamado Gonçalo Ribeiro Telles. Esse jardim tinha esculturas, lagos com
patos e até vi um palco e umas cadeiras, onde brincámos e comemos.
A visita de estudo foi importante porque saí de lá a saber mais. Aprendi sobre
pintores que não conhecia, como foi o caso de: Amadeu de Souza Cardoso e Paula
Rego. Os meus quadros preferidos foram os da Paula Rego , porque os personagens são pintados de uma forma exagerada e diferente de tudo aquilo que já tinha
visto.
Teresa Pereira– 5ºB

Percurso de Orientação no Parque da Paz
No dia 25 de Novembro, os alunos dos 7º anos foram ao Parque
da Paz fazer uma prova de orientação, dinamizada pelos professores
Manuel Pulão, Rui Arroteia e Joaquim Silva.
A prova consistia em descobrir “balizas” que estavam sinalizadas nos mapas fornecidos pelos professores. Esta actividade foi
realizada em grupos formados na disciplina de Área de Projecto.
Na nossa opinião foi interessante e divertido porque aprendemos a orientarmo-nos
por um mapa e a pensar em grupo.
Ana Margarida Cruz e Marta Ferreira—7ºB

VISITA DE ESTUDO AO MUSEU DA CIÊNCIA
E MUSEU DO TRAJE -8ºs anos
No dia 17 de Novembro de 2010, as turmas do 8º ano do Externato Frei Luís de Sousa, realizaram uma visita de estudo ao Museu
da Ciência (de manhã) e ao Museu do Traje (de tarde), deslocandose de autocarro.
No Museu da Ciência realizámos
várias actividades como jogos de raciocínio, por exemplo: xadrez (mas só com
peões), Semáforos (igual ao jogo em linha
mas com cores), Jogo do Carro com obstáculos à volta e onde se tentava tirar o carro da garagem só com
movimentos para a frente e para trás). Na segunda parte da visita
ao Museu da Ciência realizámos experiências de laboratório, onde
o objectivo era saber o nome do pó que estava em cada
frasco.
Depois do almoço, no Museu do Traje, observámos
vários tipos de trajes utilizados pela nobreza e burguesia, desde o traje império até ao traje do século XX.
Na nossa opinião foi divertido, conseguimos melhorar e relembrar conhecimentos.
Pedro G., Ana S., Diogo B. ,Catarina M., Afonso S.—8ºB
FEIRA DA GEOLOGIA
Mais uma vez, a Feira da Geologia teve lugar de destaque,
entre os dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro. Esta feira foi
organizada pelo Departamento de Ciências Físico Naturais.
Muitos foram os alunos que a visitaram, aprendendo mais
sobre as pedras, cristais… para o ano há mais!!
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O Vestido de Sonho
Certo dia, uma rapariga dirigiu-se ao sótão da sua casa, para procurar
um cobertor. De repente, lembrou-se de abrir um velho baú. Quando abriu,
saiu uma luz brilhante realçando um vestido magnífico. O vestido era curto,
com alças e brilhantes, fazendo lembrar os vestidos das histórias dos príncipes e das princesas. Devia estar há muito tempo guardado e não compreendia porque nunca o tinha visto, mas não interessava, apenas o queria vestir.
Vestiu cuidadosamente, para o não estragar.
Olhou-se ao espelho tudo estava diferente, como se tivesse dado um
salto no tempo, estava mais velha e vivia sozinha, assustou-se e tentou
encontrar uma explicação para o que se estava a passar. Foi então, que correu em busca dos pais, mas não os encontrou. Procurou … procurou… mas
nem sinal deles...
Então, lembrou-se que a sua vida poderia ter mudado quando vestiu o
lindo vestido. Vai daí, apreçou-se a tirá-lo, mas não conseguiu, estava preso agarrado ao corpo. Não percebeu o que lhe estava acontecer. Ficou em
pânico porque só queria os seus pais.
Finalmente, teve a feliz ideia de cortar o vestido. Cortou, cortou, estava
a conseguir, continuou, até que conseguiu libertar-se, caindo redonda no
chão...
Acordou, estava no seu quarto de pijama vestido, e a mãe a chamá-la
para ir tomar o pequeno-almoço. Correu em direcção à mãe, como se tivesse saído de um grande pesadelo, nem queria acreditar! Sentiu que a sua vida
sem os pais não seria a mesma, precisava deles!
Afinal, tudo não passou de um vestido de sonho, que a fez perceber a
realidade.
Ana Catarina e André Figueira - 6º C

Texto Publicitário

Patrícia - 9ºC

The Best Two Weeks—A Good Experience
In the summer of 2008 we decided for the first time in our small and short
life, with only 14 years old, to go on a trip to the University Campus of Oxford to
do a course of English.
This idea come up in a simple talk on the playground, and suddenly two
weeks in oxford seemed to be real and it really were – “What a awesome idea!”.
With the supervision of the English teacher Elizabeth, the first step in an
unknown land with three others friends (Bernardo, Rodrigo and Bia) it was spectacular. Has we arrived to the campus, we had to a test to dived all the students in
different levels. We all stayed in different ones, which helped us to improve our
English, with all kind of people around the world, with cultures and different
costumes.
During the two weeks, we had the chance to visit many cities in England like
London, Bath and of course, Oxford too!
The new friends, the activities and all the adventures with them were amazing. The worse part, was of course, the end, has always!
Nowadays we are still talking about and recording this experience – Oxford
was certain the best two weeks of our lives!
Filipa Marracho and Teresa Videira - 11º

“Quando eu estiver por minha conta…”

Eu pensei que quando estiver por minha conta, podia ser médica. Não
sei certamente que tipo de médica, mas isso vê-se depois, quando crescer.
Eu sei que para ser médica é preciso ter muito boas notas e é preciso
saber muito. Estou a tentar dar o meu melhor. Depois vê-se o resultado…

Beatrice Cozma—7ºA

SORRI
Um sorriso para ser especial não precisa ser um “sorriso aquafresh”,
precisa de ser emotivo e sincero. Toda a a gente gosta de receber sorrisos,
seja de um desconhecido ou de alguém que nos é próximo.
Para mim são várias as situações nas quais um sorriso possa ter um
papel fundamental,. Por exemplo, ao acordar pela manhã quando o sol
nos bate na face com toda a sua intensidade e ainda nos custa abrir os
olhos, até que uma cara familiar aparece e nos dá os bons dias com o
sorriso mais acolhedor de sempre. Quando entramos num local público
(escola, café, loja) e de sorriso aberto nos cumprimentam de forma educada, Naquelas alturas em que parece que o Mundo vai desabar e acabar
em segundos e só nos apetece chorar, em que deixamos as lágrimas
escorrerem naturalmente até nos aconchegarem. Na tentativa de provocar
sorrisos, fazendo-nos sentir bem melhor;. Quando ajudamos alguém com
todo o prazer e para além de um obrigado nos sorriem sem qualquer
esforço;.As extensas gargalhadas em jantares e alturas de convívio com
amigos ou familiares; nos momentos de pura felicidade causada pela
pessoa que amamos e nos ama, aí o sorriso não se controla... Enfim, são
tantas as situações…
A vida é simples, nós é que a complicamos! Sorrir não custa nada
mesmo. Está na altura de todos nós sorrirmos. Sorri!
Lia Arroteia—9ºC

My Dream Job !!!
My Dream Job is to be a Doctor, because I like helping people and doing surgeries.
The place I work is in Hospital Garcia da Orta in Almada.
I work 15 hours a day; 5 days a week.
I rest on Saturday and Sunday.
My salary is 8.000 euros per week.
My colleagues are nice, I don’t like to work alone. I prefer working in a
team.
I am the Director of the Hospital.
I Love my Job.
Leonardo Bordonhos—7ºC

