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A SOLIDARIEDADE CONTINUA NO FREI 
 

A família Frei continua a ser um exemplo de solidariedade 

e entreajuda às famílias mais carenciadas de Cacilhas. Para 

si que contribuiu, e continua a contribuir, o nosso OBRIGA-

QUADRO DE VALOR E EXCELÊNCIA 2011 

Serão distinguidos, este ano, os alunos abaixo referidos, que, 
pelo seu percurso, se destacaram pelo excelente desempenho, 
não só nas aprendizagens e competências definidas, como tam-
bém ao nível das atitudes e valores, no âmbito da educação para 
a cidadania. Esta distinção será pública e incluída no programa da 
festa de encerramento do presente ano lectivo. 

1º ciclo - 4º ano :   

Eduardo Eliziário de Almeida 

Rita Inês Almeida Firmino de Pinho 

 

2º ciclo - 6º ano :   

Ana Marta Amaro Cabral 

Daniela Ribeiro de Melo Monteiro 

Mariana Mendes Bernardino 

Marta Carvalho Chaves Ferreira 

Marta Heitor Cortesão Fé Santos 

 

3º ciclo - 9º ano :  

Beatriz Nunes Martins 

Patrícia Rodrigues Mirco Lourenço 

Tiago Daniel João Andrade 

 

Ens. Secundário :  

Catarina Schrempp da Silva Gaio Esteves 

Maria Margarida Fernandes Serôdio 

ATÉ PARA O ANO… 

BOAS FÉRIAS!!! 

JANTAR CONVÍVIO DE HOMENAGEM À  
D. ALBERTINA 

 
Foi com muita alegria e música que nos 

juntámos para jantar no dia 6 de Maio, 
para homenagear a colega e amiga Albertina 
Carvalho, depois de 36 anos ao serviço do 
nosso Externato. Chegou o dia de dizer 
adeus e dar uns pézinhos de dança por 
outras bandas. 

Desejamos que esta nova etapa seja 
vivida pela nossa amiga com muitas 
alegrias e saúde. 

            D. Arminda Benjamim 

UMA NOVA ESCOLA! 

Chegámos a esta escola com a expectativa de encontrar, 
novos amigos, professores, novos ensinamentos e muita 
diversão. 

Quando chegámos, fizemos novos amigos e conhecemos 
também novos professores, como a nossa Directora de Tur-
ma. 

As nossas expectativas foram ultrapassadas, pois não 
estávamos à espera de uma escola tão maravilhosa e diver-
tida como é!!! 

Nesta escola divertimo-nos bastante com os nossos pro-
fessores e colegas ao fazer várias festas, que não espe-
raríamos fazer. Essas foram: o Halloween, a Feira da 
Ladra, o Carnaval, o Rock in Frei e também iremos fazer a 
Feira Medieval… 

Nesta escola os professores são todos muito diverti-
dos, simpáticos e óptimos! 

Gostamos, também, das várias visitas de estudo que 
fizemos. 

Adoramos esta escola, e não a queremos mudar!!! 

   Beatriz Paulino, Mariana Dias e Sofia Martins 5ºD 
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EDITORIAL:  
Mais um ano que passámos… 
Se o educador é uma referência de “significatividade”, de confiança, de afecto, tudo consegue. A capacidade de uma boa relação e a 

possibilidade de criar conexão, ligações positivas com os alunos, tem um papel essencial e preponderante no ambiente educativo que pro-
move a vida e o futuro. 

Os jovens procuram a verdade, por isso deixam-se guiar por aqueles educadores que levam à realidade as grandes ideias, que fazem o 
que dizem e dizem o que pensam, onde a coerência é forma de verdade. 

Mas os jovens precisam de mais: é preciso voltar ao cultivo da comunicação inter-pessoal, à arte da conversa, ao exercício das virtudes 
fundamentais, com a generosidade, a confiança e a alegria. 

É neste espírito de ligação Professor/Aluno que tentámos viver ao longo do ano lectivo. Desejo que este trabalho possa ter gerado os 
seus frutos. 

Agradeço a todos quantos, activamente, colaboraram para que mais um ano terminasse com sucesso. Neste final de ano, mas já com o 
pensamento no próximo, aproveitemos este dia 18 de Junho para comemorar. 

Boas Férias.  

                                                                                                                             Director José António Costa 

FREI NAS OLIMPÍADAS DA QUÍMICA E DA FÍSICA 

Equipas de alunos do Externato participaram mais uma 
vez nas provas olímpicas realizadas pelas Sociedades Por-
tuguesas de Física e Química. Participamos nos diversos 
escalões (3º ciclo e Secundário) em provas realizadas nas 
instalações do IST, FCT e museu da electricidade.  

Para além do natural destaque pela sempre positiva 
participação neste tipo de actividade, é de salientar o 
3º Lugar alcançado na fase regional das Olimpíadas da 
Química Júnior (3º Ciclo) pela equipa formada pelos alu-
nos Francisco Parente, Daniel Rato e Tatiana Duque, bem 
como a menção honrosa atribuída ao aluno Gonçalo Matos 
pelo seu desempenho no Escalão B (Secundário) na prova 
regional das Olimpíadas da Física, que lhe conferiu o 
apuramento directo para a prova nacional que decorreu no 
dia 4 de Junho. 

Prof. Miguel Oliveira 

COMPETIÇÕES P MATE, BIONTE E DAR À LÍNGUA 

Mais um ano lectivo  passou e, como de costume, rumámos 
até Aveiro para as célebres competições de Matemática, Biolo-
gia e Língua Portuguesa.  

Este ano, tal como nos outros, os nossos alunos  obtiveram 
bons resultados nas competições. Uma equipa do 10ºano alcan-
çou o primeiro lugar a nível nacional 
nas competições de Biologia. Nas compe-
tições de Matemática, a escola, obteve o 
sexto lugar num total de cem escolas 
participantes.  Na Língua Portuguesa, 
uma equipa do 7º ano obteve o sétimo 
lugar, num universo de cento e vinte e 

quatro escolas. 

Além das competições, os alunos divertiram-se 
nas inúmeras actividades dinamizadas pela 
Universidade de Aveiro. Esta actividade con-
tinua a ser muito apelativa para os alunos e 

promove de uma forma lúdica a aprendizagem dos conteúdos das 
disciplinas de Matemática, Biologia e Língua Portuguesa.  

Profª Lúcia Rocha e Profª Vera Caetano 

HOMENAGEM À ESCRITORA LUSA DUCLA SOARES 

Conseguir que os(as) alunos(as) descubram o prazer da 
leitura é o objectivo, ou melhor, é o Desejo de qualquer 

professor(a). 

Acompanhar os alunos a trilhar o 
maravilhoso mundo da Palavra é sem som-
bra de dúvida uma das mais belas expe-
riências do Professor, mas também das 
mais difíceis. 

A escritora Luísa Ducla Soares tem 
sido uma presença 
constante no imagi-
nário dos nossos 
alunos, facilitando-
lhes a viagem pelo 
mundo do Maravilhoso 

e do Fantástico ,onde os princípios do 
Humanismo são um exemplo constante. Foi por isso, com um 
enorme prazer que recebemos esta notável escritora na nossa 

Escola a homenageámos com a simplici-
dade, gratidão e alegria como só as 
crianças podem fazer.                   

                    Profª Isabel Costa 

VISITA DO SENHOR BISPO, D. GILBERTO REIS 

No dia 6 de Junho, o Senhor Bispo, D. Gilberto Reis, fez 
 uma visita ao nosso Colégio.  

Os alunos do 5º ano ao 12ºano, 
dirigiram-se, da parte da manhã,  
em horário diferente, ao Anfitea-
tro, acompanhados por um professor. 

Anteriormente, na aula de Forma-
ção Cívica, os Directores de Turma, 
em conjunto com os seus alunos, elaboraram algumas pergun-
tas, para serem feitas ao Sr. Bispo. A temática das pergun-
tas era “educação”,”ensino”,”colégio”,”Diocese de 
Setúbal”,”Bispo” e ”Igreja”. Assim, o Sr Director , 
colocou as perguntas ao Sr Bispo e este ia respondendo de 
uma forma descontraída. 

Este encontro foi muito importante porque 
os alunos ficaram esclarecidos em relação 
a algumas dúvidas que tinham e conheceram 
o Sr Bispo. 

Inês Franco 10º Ano 
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CONCERTO POP/ROCK ANOS 80 

No dia 31 de Maio de 2011, algumas turmas foram 

convidadas a assistir a um concerto dos alunos da 

Escola Superior de Música de Lisboa. 

Os  músicos tocaram vários temas pop/rock dos 

anos 80, tais como “Perfume Patcholli” e 

“Chiclete” dos Taxi, “A Minha Música” e 

“Contentores” dos Xutos e Pontapés...  Estes 

alunos vieram à nossa escola, porque a Professora 

Stela Silva faz parte do grupo. 

Na nossa opinião, foi um concerto muito divertido, do qual todos 

os alunos pareceram gostar. 

Inês Pereira, Carolina, Ana Luísa, Mariana, Catarina Mendes e Marta 8ºB 
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LIGA DA AMIZADE 

Ao longo do ano lectivo, decorreu a denominada “Liga da Amiza-
de”. 

Uma equipa de Professores/Funcionários defrontou várias equi-
pas de alunos, desde o 5º ano ao 12ºano, espelhando todo o perfu-
me do seu futebol, contribuindo para fomentar o convívio entre 
toda a comunidade escolar.  

Os jogos decorreram dentro do maior fair-play 

Para o próximo ano estaremos de volta. 

Boas férias! 

                                              Álvaro Borges 

WORKSHOP PSP 8ºS ANOS 

No dia 19 de Maio decorreu um  workshop na 

escola orientado pela PSP de Almada. 

O workshop tinha como objectivo alertar os 

jovens para o mal que a droga, tabaco e álcool faz 

ao organismo, e as suas consequências. 

No final do workshop,  concluímos que não deve-

mos consumir drogas, tabaco e álcool, porque faz um 

grande mal à saúde.             

 

Afonso Santo 8ºB   

 CAFÉ-CONCERTO 

Foi com entusiasmo, muito empenho e dedicação 
que os finalistas do 9º  Ano idealizaram, conce-
beram e levaram à cena mais um Café-Concerto 
(“Expresso Medieval”. What Else…” , no dia 9 
de  Abril de  2011. 

O público presente pôde assistir maravilhado 
às peripécias de um grupo de alunos 
“teletransportados” até à Idade Média e que 
tentavam a todo o custo regressar à nossa época. 

Não faltaram excelentes actuações, desde a 
dança, a ginástica, coreografias diversas, música 
ao vivo, passando por um número de ilusionismo 
assombroso. Muitos parabéns a todos os interve-
nientes nesta actividade que soube (re)unir as 3 
turmas do 9º Ano num 
projecto brilhante e 
deveras enriquecedor ! 

 Prof. Jorge Garcia 

 

JOGO DO 24 

Nos dias 7 e 8 de Junho, tiveram lugar, mais uma vez, as famo-

sas finais do jogo do 24 para o 2º e 3º ciclo, respectivamente.  

Os participantes de ambos os ciclos mostram-se muito empenhadas 

e divertidas, tendo obtido excelentes pontuações.  

Os vencedores do 2º ciclo foram: 1º Paulo Farinha, 2º Frederico 

Fung, 3º Diogo Franquinho e do 3ºciclo: 1º Francisco Santana, 2º 

exaequo Patrícia Pires e Bruno Silva, 3º Tomás Ribeiro. 

 Parabéns aos vencedores!                    Profª Vera Caetano 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“O INVERNO” 

Mais uma vez se pediu  criatividade aos alunos!  

Este ano, o desafio foi que se registasse um momento 
fotográfico com o tema “O Inverno”, onde se destacou 

a aluna Teresa Cabrita, do 7º ano C. 

A organização agradece a participação de 
todos os  “fotógrafos”que contribuíram 
para o  sucesso desta actividade. 

 

Profª Túlia  Duarte  
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TRABALHOS  DO DIA DA CRIANÇA DOS ALUNOS DO 1º CICLO 

 

  OS  
DIREIT

OS DA 
CRIANÇ

A 

VISITA DE ESTUDO AO  PALÁCIO DE QUELUZ  
No passado dia 26 de Maio, os alunos do 8ºano do Externato Frei 

Luís de Sousa, realizaram uma visita de estudo ao Palácio de Queluz, 
de manhã. 

Esta visita foi promovida pela disciplina de His-
tória. 

Visitámos diversas salas , tais como: a sala do 
trono, a sala da música, a sala do lanternim, a cape-
la, o quarto D.Quixote, a sala da caça, etc. 

No final da visita, foi-nos dado a conhecer o jardim do palácio e 
embora estivesse a chover nada nos impediu de continuar. 

Na nossa opinião, a visita foi muito importante e edu-
cativa, pois pudemos consolidar os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de História e aprender novas 
curiosidades acerca da história do nosso país! 

Catarina Artilheiro; Inês Nunes; Luís Franco; Tatiana Duque; 
Tomás Carvalho  8ºB 

A LEITURA 

Gosto muito de ler, sempre gostei. O meu género 
literário preferido é a ficção, embora goste de 
outros temas. 

Comecei a ler livros quando tinha mais ou menos 
oito anos. Tinha ido ao médico e, quando fui jantar 
fora, vi a Bertrand e pedi à minha mãe que me com-
prasse um livro. O livro chamava-se “As bruxas”. 
Acho que nunca o acabei de ler, pois era um livro de 
cento e cinquenta páginas mas, ainda assim, conti-
nuei a ler e acabei por ganhar o gosto pela leitura. 

Gosto de ler diariamente, mas com as responsabi-
lidades da escola e com os testes, é um pouco com-
plicado, pelo que, há semanas em que leio muito e 
outras em que simplesmente não leio. 

Quando começo a ler um livro, e se este me inte-
ressa realmente leio-o quase todo de uma vez, não 
sou capaz de parar de o ler. Se o assunto não me 
interessar tanto, sou capaz de o ler aos poucos. 

E é assim, o meu interesse especial pela leitura 
que começou quando eu era mais pequenina. 

Mariana Horta 9ºC 

A MENINA DO ÁRTICO 

Cristal vivia no Ártico. Era uma menina lindíssima! Os seus cabelos eram loiríssimos! Tão claros que pareciam longos fios 
de prata. Os seus olhos eram azulíssimos como a água do mar. Brilhavam como duas pedras preciosas na sua pele branquíssima. 
Os seus lábios eram finos e de um cor-de-rosa puríssimo, como as pétalas de uma flor. O seu nariz era pequeno e delicadíssi-
mo. 

Cristal era alto e esguio. Os seus braços eram finos e longos como duas asas. E as suas pernas eram longuíssimas e 
estreitas. 

Cristal nunca se zangava. Sempre calma e serena, raramente sorria. O seu olhar era distante, como se o seu pensamento 
estivesse longe, longíssimo dalí! E, quando olhava para os outros, estes sentiam que o seu olhar os atravessava como uma 
espada afiadíssima. 

Silenciosa, ninguém a ouvia chegar. Quando se afastava, parecia flutuar no ar, como se fosse invisível. 

Cristal era uma figura misteriosíssima. Lembrava uma Coruja-do-Ártico por ser branquíssima. 

De dia, Cristal era uma rapariga igual às outras, mas de noite ela começava a diminuir, os seus olhos ficavam castanhís-
simos e o seu nariz transformava-se num bico pontiagudo inclinadíssimo para baixo. Os seus braços modificavam-se para asas e 
depois ficava revestida de penas brancas, cor da neve. Tal qual uma «Coruja do Ártico»! 

E, todas as noites, acontecia o mesmo fenómeno. 

                                                            Diana Cunha 6.ºC 
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ESTREMOZ 

Estremoz is a little village in Alentejo. It´s near 
Grândola.  

It has lots of olive trees, goats, cows, horses and 
javalis. 

You can go by car, it´s a 90 minutes trip, but you 
can see lots of beautifull landscapes. 

Estremoz is really a nice village, because everybody 
knows everybody. 

We really recommend you going there some day! 

Leonardo Bordonhos  e Gonçalo Fernandes 7ºC 

SERAFINA´S PARK IN MONSANTO 

Serafina´s Park is situated in Monsanto, in Lisbon. This 
Park is very big and green, there are many trees and bushes. 

There is a Picnic area where you can have meals. There 
are picnic tables and rubbish cans, where you can put your 
rubbish, because it´s important to leave everything clean. 
There is also an Adventure Area with a park. A labyrint for 
the most adventurous and inflatables for fun. 

The entrance is free and you can go there by car. 

Go with your family or friends, you will enjoy it, for 
certain! 

Guilherme Mascarenhas e Diogo Santos 7ºC 

EMIGRATION: YES OR NO? 

At the moment our country is facing a very tough time, fi-
nancially speaking. So, many people, young and old, are decid-
ing to work abroad for some time. Like everything in life it 
has advantages and disadvantages. 

On the one hand, abroad you have more job opportunities, 
most of them with better income than you would get here. Also, 
you can make an international career, meet new people, make 
some friends and pass through new experiences. 

On the other hand, you can suffer from discrimination, as 
you are an immigrant, you will be away from your family, long 
time friends and, of course, home, what you might not give much 
value now but after some time you will get homesick. 

At the end the big decision is up to you. You should grab a 
piece of paper and compare the pros and cons and decide for 
yourself. 

João Nogueira 11º 

WORKING ABROAD: A GOOD CHOICE? 

We live in a country full of potential genius in many 
intellectual areas and empty in work opportunities for 
this same genius. Because of that lots of highly quali-
fied Portuguese decided to work and live abroad to chase 
their dreams.  

As anything, working abroad has good and bad aspects. 
On one hand aloud the emigrants to follow their dreams 
and fully enjoy their intellectual capacities, in richer 
and more scientifically advanced nations, on the other 
hand can be very hard to them abandon everything they 
have, what means leaving their country, and their loved 
ones.   

                                 André Serra 11º 

PARQUE DA PAZ 

Parque da Paz is a huge park in Almada. It hás lots of 
trees, flowers and ducks. 

There, we can do picnics, run, ride a bike, pick some 
flowers and see lots of birds and ducks, 

We like Parque da Paz because we can bread fresh air and 
we can have a esplendid time with our friends and family. 

Marta Ferreira e Margarida Cruz 7ºB 

APRENDER LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Actualmente, aprender línguas estrangeiras é extremamente importante, quanto mais melhor! Cada vez mais, está a aumentar 

a divulgação de culturas por todo  o mundo e, devido às elevadas taxas de desemprego, as pessoas deslocam-se cada vez mais, 

para trabalhar em países estrangeiros. 

Desde os seis anos, que aprendo inglês e admito, que no início detestava, mas agora acho extremamente importante! Foi há 

uns anos que surgiu em mim, uma vontade de aprender novas línguas, acho divertido e bastante útil. 

Quando se vai aprender uma língua, a meu ver, o intuito não é somente de saber falar, também nas próprias aulas, é-nos 

divulgada um pouco da cultura do pais de origem, o que é bastante interessante! 

Desde inglês, espanhol, francês... todas as línguas servem para nos enriquecer! 

Depois de fazer todos os níveis de espanhol, tenho em mente, aprender alemão, mas o meu grande objectivo, é um dia vir a 

falar mandarim. A China está a tornar-se um país evoluído e, actualmente, a sua cultura está espalhada por todo o mundo. 

Além disso, o mandarim é uma língua bastante diferente de todas a outras faladas no Ocidente. 

Resumindo, acho que aprender línguas é extremamente emocionante, divertido e fundamental para um futuro próximo, sendo 

com base em tudo o que já disse anteriormente que nasceu em mim este interesse. 

                                                                                            Tatiana Duque 8ºB 
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“QUEBRA-NOZES E O REI DOS CAMUNDONGOS” 

No dia 26 de Maio de 2011 assistimos a uma peça de teatro chamada “O Quebra-nozes e o Rei dos 

Camundongos”, no TIL. 

No elenco tínhamos muitas pessoas e cada uma fazia um papel importante, uns faziam de ratos, 

outros faziam de príncipes e outras de princesas. 

Existem também os aderecistas, que fizeram muitos adereços, o que nós gostámos mais foi do can-

deeiro de chupa-chupa, tinha um ar muito apetitoso, foram eles que fizeram as cadeiras, o armário, 

o relógio e muitas outras coisas. 

Os figurinistas criaram a roupa, os chapéus exóticos e as calças esquisitas, um trabalho muito 

rigoroso e que valeu a pena. 

As danças foram muitos criativas e estavam dentro do contexto da mensagem que eles queriam transmitir. 

As luzes estavam muito bem colocadas, principalmente quando a rainha Camundonga entrou em cena. 

O cenário estava fantástico! Mas, o que estava melhor representado era a sala que tinha uma vista para a aldeia mui-

to realista com aquelas velas… 

 O som estava muito bom, a voz da rainha muitíssimo bem, as músicas eram lindas tão lindas que davam alegria à peça. 

Adorámos o espectáculo, estava muito bem feito, a mensagem era que: “Num sonho pode acontecer tudo o que quisermos 

porque o sonho é nosso!” 

                     Turma do 5ºB   

5ª EDIÇÃO—ROCK IN FREI 2011 

Realizou-se no passado dia 9 de Junho, a 5ª Ediçao do Festival de Bandas – “Rock in Frei”. 

Foram seleccionadas para o evento seis bandas, Os “Singled Blinded” de Almada, “Sacrifice”, 

“Midnight Mist e The Last Minute”, do Externato Frei Luís de Sousa; “Quebra Notas Band”, da 

Escola de Música Quebra Notas e os “Blink Blitz” da Escola Emídio Navarro”, de um universo de 

mais de uma dezena de maquetas que chegaram à organização, proporcionando uma variedade de géneros 

musicais, sendo certo que a qualidade e o talento foram uma constante ao longo da tarde. 

A 5ª Edição não faltou ao seu compromisso de procurar dar a conhecer novos projectos musicais, utilizando a música 

como linguagem universal privilegiada de comunicação e paz entre os jovens. 

       O resultado foi uma bela tarde em que as emoções e as sensações estiveram ao rubro, esforçando-se e conse-

guindo cada uma das Bandas dar o melhor de si, contagiando a assistência presente com a sua energia e atitude. 

Estão de parabéns as bandas pelo talento revelado em palco e a organização, que mais uma vez souberam pôr a Musica 

ao serviço dos nossos alunos e da nossa escola, num festival que cada ano que passa se afirma como um acontecimento 

cultural na nossa cidade. 

Até para o ano. 

                  Profº José Augusto Andrade 
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AMAR-TE 
  

Amar-te é ser feliz, 
Amar-te é sofrer, 

Não é como toda a gente diz 
Muito menos como pensam ser. 

  
Preocupar-me sem razão ter, 
Pois eu sei que me és fiel, 
É tudo da minha cabeça, 

Nem sei porque a oiço, atenta. 
  

Tão fácil me é dizer, 
Que sem ti já não sei viver. 

 
                            Carolina Carvalho, 8ºB 

O CAVALO 

Era um cavalo muito forte, 

Bonito, e de belo porte, 

Mas que teve muito azar. 

Passeando todo contente, 

Com a sua dona teve um acidente 

Que triste história para contar. 

 

Ficaram feridos os dois, 

Mas sobreviveram depois, 

De tão grave acontecimento. 

Eles conseguiram melhorar, 

Foi bom velos recuperar, 

De tanta dor e sofrimento. 

 

Mas o Cavalo muito afectado, 

Foi esquecendo seu passado, 

Não se dava com ninguém. 

Foi difícil recuperar, 

E para a vida despertar 

Ser Nobre e feliz também. 

 

Teve a sorte de encontrar, 

Alguém para o ajudar, 

Talvez com preces e salmos. 

E com muita perseverança, 

Esse homem cheio de esperança, 

Era um encantador de cavalos.            

                  Beatriz Dias 7º C 

O ENCANTADOR DE CAVALOS  

Era belo o cavalo, 
E adorava passear. 

Até ao dia em que sem querer, 
Alguém o decidiu magoar. 

  
Gravemente ferido estava, 

E a sua dona o levou 
A alguém que curá-lo tentava. 

  
Fez uma longa viagem 

Dentro de uma “caixa” sonhava, 
Acompanhado de sua dona 
Que nunca o largava. 

  
Muito melhor ficou, 

Após um grande período de abalos 
Tudo bem acabou, 

Graças ao encantador de cavalos. 
  

Mariana Ferraz 7º C  

Na disciplina de Língua Portuguesa, os alunos  do 7º C produziram um 
texto poético inspirado no filme “O Encantador de Cavalos”. 

AMOR 

Amor lembro-me da primeira vez que te 
vi 
Não soube o que fazer 
Fiquei logo louco por ti 
Tinha que te conhecer. 
  
O teu cabelo ondulado 
Lembravam-me as ondas do mar 
Quem passasse por ti ficava paralisado 
És perfeita como o luar. 
  
Nunca mais te vou tirar da cabeça 
Amor és a razão do meu viver. 

Pedro Guimarães 8ºB 

A Área de Projecto é por definição uma área curricular não disciplinar 
que visa, entre outras coisas, a concepção de projectos, através da articu-
lação de saberes de diversas áreas curriculares. 

 Foi o que o Bruno, qual trovador medieval, muito bem fez nestes dois 
poemas, ao fundir os saberes que conjugam a disciplina de Língua Portuguesa, 
com a Idade Média, um dos temas estudado na disciplina de História e Geogra-
fia de Portugal e, concretizados nesta Área de Projecto com a actividade – 
Feira Medieval.  

                                                             Profª Gina Pires 

POEMAS DE AMOR 

Ao pé de minha casa 

Bela dama eu vi, 

Mais bela dama não há! 

Houve uma coisa que senti, 

Seria amor, seria amizade, 

Estaria possuído 

Por  sua beldade? 

Teria feito um pacto 

Com o diabo 

Para tal beleza 

Se tornar realidade? 

             

Bruno Oliveira 5ºA 

 O CANTINHO DOS POETAS... 

POEMAS DE ÓDIO 

POR ESTES LADOS EXISTE 

UM HOMEM 

QUE POR ONDE PASSA 

SÓ HÁ COISA TRISTE, 

É PIOR QUE OS CASTELHANOS 

QUE HÁ UNS ANOS 

NOS MASSACRARAM, 

NOS CONQUISTARAM. 

E NÓS INDEFESOS 

A SOFRER NA ESCURIDÃO, 

SEM QUE O REI SAIBA 

QUEM FAZ O SEU PÃO. 

               Bruno Oliveira 5ºA 
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PORQUÊ? TANTOS PORQUÊ... 

Há muito tempo, quando ainda se falava Latim e as histórias de terror assustavam os homens, corria pelo mundo um novo 
boato. Dizia-se que um palácio tinha sido inundado, por correntes fortes. Ficou a boiar por uns dias, 
acabando por ceder à força do Mar Negro. Isto soube-se por todo o mundo. Até no claro céu desse mesmo 
mar, onde pairava um bando de gaivotas. E houve quem o caracteriza-se como problemático.  

Dentro do grupo existiram várias discussões sobre uma gaivota interessante, chamada Carlota. Esta 
tinha um sonho… em vez de voar ela sonhava nadar, mais rápido que um peixe...  

- Impossível! Completamente fora do normal! – diziam as outras da mesma espécie. 

Mas ela não lhes ligava. Quando soube do boato ficou felicíssima. A sua grande oportunidade chega-
ra. Carlota iria às profundezas do Mar Negro e descobriria se sempre havia palácio ou não.  

Pousou sobre a areia. Era de estatura baixa e de grande coragem. Uma lutadora nata estava agora a entrar, com o seu 
leve corpo, dentro de água. Os seus tons azulados rapidamente se confundiram com o líquido. Batia as patas alaranjadas e 
fazia movimentos constantes com as asas deslocando-se assim para o seu objectivo, dentro de água. Passado algum tempo, 
não avistou nada e começou então com falta de ar. Queria respirar mas não conseguia… que sensação tão estranha! Nunca 
lhe tinha acontecido coisa do género. Se calhar nadar não é assim tão fácil. Mas porquê? E porquê? Tantos “porquê”… 

Voltou à superfície. Estava tudo melhor! Como faria ela agora, não sabia nadar! Havia uma grande probabilidade de só 
os peixes terem essa maravilhosa capacidade. Só existia uma solução, e essa era limitar-se a dar pequenos mergulhos. 
Começou a treinar. Um mergulho e de seguida outro e por aí fora... 

Com uma certa sequência foi treinando. Com a sua insistência parecia-lhe que cada vez aguentava mais tempo debaixo de 
água. Até que um dia susteve a respiração tanto tempo que se sentiu preparada para ir à procura do palácio. Lá foi ela, 
destemidamente pelo meio dos corais coloridos, algas dançarinas, cardumes brilhantes e viu algo dourado ao longe … será 
que … pode ser que… 

Se vos contar que agora as gaivotas não a acham maluca mas, sim muitíssimo maluca. Primeiro por dizer que conseguiu 
nadar a uma distancia considerável, e depois por dizer o que tinha visto … 

                                                                                  Gonçalo Cabral, Mariana Bernardino 6ºB 

   

SER DIFERENTE 
Há muito muito tempo, na altura em que os animais falavam , vivia uma preguiça, que ao contrário das outras não queria 

dormir, em vez disso dedicava -se à captura de pequenos insectos. Era castanha e com uma pequena cara rosada. 

Ninguém da família gostava da ideia daquela preguiça , com o nome de “O Acordado”, não gostar de dormir, os seus pais 
diziam lhe sempre: 

-Devias ser mais como os teus primos, eles sim! São o orgulho desta humilde e tradicional família! 

-Mas Pai! Tens …-disse o incompreendido. 

-Mas nada! Vou dormir e tu devias fazer o mesmo! 

Certo dia, quando todas as hipóteses se tinham esgotado, os pobres pais resolveram consultar um psicólogo, para ver se 
conseguiam pô-lo a dormir. O médico dizia, com as suas palavras sábias, sempre o mesmo: 

-Se todos gostassem de vermelho, o mundo não tinha tanta piada!  Por isso, devemos respeitar as diferenças dos outros! 

Depois de muito pensar, os pais resolveram aceitá-lo, passaram a respeitar a sua decisão de não gostar de dormir. 

Aprenderam que ser se diferente não é assim tão mau, pois o mundo só é interessante se todos forem diferentes uns dos 
outros!                                                                                        

                                                                                         Rita Besugo e Sofia Santiago 6º B             

UM DOS MEUS MAIORES INTERESSES É... 

Um dos meus maiores interesses é o desporto. Desde pequeno que o meu pai me leva a campos de futebol, de ténis e de 
squash, eram os sítios onde o meu pai jogava com os amigos. 

Aos quatro anos, o meu pai propôs-me que eu fosse jogar para um clube de futebol, eu escolhi o Corroios e fiquei lá até 
aos seis anos. Depois disso apercebi-me que preferia jogar ténis. Jogo ténis desde os sete anos e desde os dois anos que 
faço natação, faço competição de natação e jogo futebol todos os dias. 

O desporto tem acompanhado a minha vida quase desde que nasci. Para mim é uma grande paixão, porque me vai manter em 
forma e saudável no futuro. 

                                                                                                           Luís Franco 8ºB 


