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A Nossa Associação de Estudantes 
     A Associação de Estudantes do Externato Frei Luís de Sousa, 
que este ano letivo foi eleita, teve como objetivos ajudar o Frei na 
organização de eventos, e a promoção do desporto e da atividade 
física.  
     Felizmente conseguimos promover estas atividades, fazendo 
torneios de Voleibol, Basquetebol, Futsal, entre outros, conseguin-
do ainda trazer ao Externato figuras públicas de renome, como 
Eduardo Salvio (jogador do Sport Lisboa e Benfica) e António Alci-
no (vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica).  
     Estamos gratos por tudo o que o Frei nos deu, e muito felizes 
por ter dado ao Frei estas ajudas, e estes projetos.  
 
Presidente da Associação de Estudantes Pedro Brandão 12º  

 

ATÉ PARA O ANO… 
 

BOAS FÉRIAS!!! 

Projeto Sócio Caritativo 
    Mais uma vez, os alunos e as suas famílias contribuíram com 
grande generosidade, para que outras famílias de Cacilhas tives-
sem um ano recheado de alimentos, de amor, carinho e bem 
estar. 
     A todos os que têm vindo a tornar este projeto possível, o 
Nosso Obrigado! 

  Professora Carla Agria 

VIAGEM DE FINALISTAS 
     O destino era Paris, mas como em tudo, houve aqueles problemas 
habituais, alguém se esquece de algo, mas nada de transcendente. A 
vontade de lá chegar era tanta como a de dormir, porque tivemos de 
chegar ao Aeroporto às 4 da manhã desse dia.  
     Para alguns, era apenas mais uma viagem, 
para outros era uma viagem ainda mais espera-
da,  porque nunca tinham andado de avião, mas 
ao chegar, ficou tudo em êxtase, por estarmos 
em turma fora do país, e sem pais atrás de nós.  
    Foi uma altura em que todos perceberam co-
mo cada um é, pois 6 dias seguidos a viver com 
outras pessoas que não familiares, ao início é 
sempre um choque, mas depois vamo-nos habituando à ideia. 
     Visitámos Paris quase toda, e andámos em mais de metade das li-
nhas de metro parisienses, pois era o nosso meio de transporte na cida-
de, e andámos quase sempre em sintonia, fazendo sempre que possível 
o que era melhor para o grupo.  

     O objetivo era divertirmo-nos e termos histórias 
para contar, o que foi cumprido com êxito. Pois, to-
dos nós temos certamente, vários momentos que 
nunca iremos esquecer. 

Pedro Brandão 12º  

DIA  REFLEXÂO 
     No dia 5 de junho de 2015, as  turmas A e B do 7º ano, acompanha-
das pelos respetivos diretores de turma, profª Túlia Duarte e prof. Jorge 
Garcia, deslocaram-se ao seminário de Almada. Depois de momentos 
de pura reflexão, num ambiente de partilha e confraternização, o dia 
culminou com uma celebração realizada pelo Padre Daniel, em que 
todos puderam sentir a presença de Deus. 

Professor Jorge Garcia  

JUDO E.F.L. SOUSA 
     Ao longo de todo o ano, realizaram-se vários torneios no Ex-
ternato Frei Luís de Sousa (E.F.L.Sousa) e pelo país de norte a sul. 
     O Mestre Ricardo Fernandes acompanhou sempre os seus atle-
tas, mostrando  dedicação e empenho para alcançar os melhores 
resultados para o Clube. 
     Parabéns a todos os atletas, não só pelos seus excelentes com-
bates, mas também pelo seu crescimento como judocas, amizade, 
coragem e respeito . 

                Os Judocas 
 

 

Turma do 9º B 

Cerimónia de Entrega das Bolsas  
“Melhores Caloiros da NOVA” 

     No dia 9 de abril, a nossa antiga aluna, Raquel Macedo, rece-
beu uma bolsa da Universidade Nova de Lisboa, com a presença 
do Sr. Diretor, Professor José António Costa.  
     Esta cerimónia pretendeu não só homenagear os estudantes 
da NOVA, mas também os Professores do Ensino Secundário e as 
Escolas Secundárias que contribuíram para a formação destes 
estudantes. Parabéns Raquel! 
       Professora Cristina Passarinho 

1ª Comunhão 
    No dia 19 de abril, na igreja paroquial de Almada, realizam-
se os batismos e a primeira comunhão de alguns alunos da cate-
quese do Externato. 
     A celebração foi presidida pelo Capelão do Frei, Padre Dani-
el Miguel, com a presença do Sr. Diretor, catequistas e profes-
sores. A igreja encheu-se de crianças e suas famílias, num am-
biente de fé e alegria, por esta nova etapa no caminho de Cristo.  
                         Professoras Lurdes Lobato e Cristina Calqueiro 
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      Os alunos de 9º ano Afonso Ribeiro, Bruno Oliveira e Vasile Iscra,  
classificaram-se em primeiro lugar na fase interna da prova. Assim,  no 
passado dia 18 de abril, estiveram presentes, no escalão A da fase regional 
(Sul e Ilhas) das Olimpíadas da Física 2015. 
     A prova, como habitual, teve lugar no campus do IST no Taguspark, 
sendo constituída por uma prova teórica e numa prova experimental. 
No cômputo geral e de entre as várias dezenas de escolas presentes, a 
equipa do Frei obteve um honroso 3º lugar, que lhe dá acesso direto à pro-
va nacional daquela que é a mais prestigiada competição em ciência reali-
zada em Portugal, e que terá lugar no dia 6 de junho no museu da eletrici-
dade. 
     Parabéns aos nossos alunos! 
 
Professor Miguel Oliveira 

EDITORIAL: 

Quadro de Valor e Excelência 2015 
     Nos termos do regulamento interno e no âmbito do Projeto 
Educativo do Externato Frei Luís de Sousa, vai, este Colégio, 
distinguir os alunos do ensino básico e secundário que, pelo seu 
percurso, se destacaram pelo excelente desenvolvimento, não só 
das aprendizagens e competências definidas pelos respetivos 
currículos, como também ao nível das atitudes e valores, no âm-
bito da educação para a cidadania. 
     Esta distinção é pública e está incluída no Programa da Festa 
de encerramento das atividades letivas 2014/2015 do Externato 
Frei Luís de Sousa. 
1º ciclo - 4º ano :  - Guilherme da Silva Araújo T. Daniel, Maria Leonor 
Pimenta Amiguinho,, Mariana Alves Rodrigues Fernandes; 
2º ciclo - 6º ano :  - Bárbara Maria Carvalho Antunes Valmouro Rodri-
gues, Beatriz Quintão Amantes, Carolina de Oliveira Vaz Teque Ramos, 
Francisca Razina de Oliveira, Inês Martins Ferreira, Madalena Correia 
Curto de Almeida Ribeiro, Ricardo Nascimento Francisco; 
3º ciclo - 9º ano : - Afonso Filipe Leitão Ribeiro, Catarina de Freitas 
Dias, Catarina Isabel Medalhas Rebelo da Silva, Filipa João Gonçalves, 
Mariana Isabel Gomes Dias, Matilde Sapinho Rosete, Vasile Iscra; 
Ens. Secundário - 12º ano : Catarina C. Moreira Freitas Artilheiro,  
Filipa Carolina Ramalhinho Silveira, Inês Caetano Nunes, Inês Carvalho 
Machado e Pinto Pereira, Tatiana Sofia Carneiro Duque, Teresa de Jesus 
Pereira Cabral Penha Coutinho. 

     Mais um ano que termina…  e o próximo que se prepara. 
     Os nossos alunos vão de férias, satisfeitos, por mais uma ano vencido e nós, pais e professores, contentes com tudo o 
que pudemos contribuir, ao longo do ano, ao longo do ciclo, para que eles estejam mais crescidos e mais felizes. 
     Aproveitemos a festa da escola para vivermos a comunhão de interesses de toda a comunidade educativa e possamos 
aprovisionar o próximo ano escolar com todo o empenhamento que nos leve a mais um ano de sucesso. 
      Assim, neste ideal de comunicação e intervenção para a educação, cumprimento toda a comunidade escolar e felicito to-
dos os alunos que, com trabalho e esforço, terminaram mais um ano, mais um ciclo, na nossa escola. 
      Espero-vos no próximo ano, em setembro, para continuar a formação que, com toda a certeza, vos ajudará na vida futura. 
      Até lá… Boas Férias.   
                                                                                                                                                                         O Diretor 

Professor José António Costa 



     AS AULAS DE ET DO 5º A 
 
     Para nós, este ano foi fantástico na disciplina de educação 
tecnológica! Uma disciplina muito criativa e divertida, apren-
demos muitas coisas novas que nos vão ajudar no futuro, mas 
também nos divertimos imenso. 
Gostámos muito de trabalhar com o barro, mas acima de tudo, 
o mais divertido foi tecer no tear. 
     Esperamos que para o próximo ano seja tão divertido como 
este. Que se aprenda ainda mais! 
     As aulas de E.T foram uma aventura. Gostámos muito desta 
disciplina, ajudou-nos a perceber como as coisas funcionam... 

Os alunos do 5º A 
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                    “A minha visão de uma história especial” 
     No dia 22 de maio de 2015, eu e a minha turma fomos ao teatro Arman-
do Cortez ver a famosa peça de teatro “Romeu e Julieta”. Esta foi criada 
pelo importantíssimo dramaturgo William Shakespeare (1564-1613). 
     Nesta peça, a esperança e o romantismo são os 
dois principais temas apresentados. 
 Duas famílias rivais têm um dos seus membros 
apaixonados um pelo outro, Romeu de uma das duas 
famílias e Julieta da outra. Estes, ficam perdidamen-
te apaixonados e à espera que as suas famílias apro-
vem a sua grande paixão! Mas, a peça a que assisti-
mos não era a original, pois foi apresentada como 
“Romeu e Julieta-Uma história de gatos”. Nesta apresentação as persona-
gens eram gatos (falantes) e  o final foi diferente, ou seja, em vez de Ro-
meu e Julieta morrerem, acabaram casados.  
     Na minha opinião, o cenógrafo transmitiu muito bem o que queria que o 
público soubesse, pelo menos eu percebi que a peça se passava nas docas 
de Lisboa. Também achei a luz e o som apropriados para cada altura, pois, 
só pela intensidade da luz percebi se era de noite ou de dia e 
 o som estava bom, embora tenha achado que em alguns momentos o choro 
da personagem Julieta estava muito alto (e um pouco exagerado),  tirando 
isso penso que o trabalho do sonoplasta foi bom.  
Posso dizer que adorei o trabalho do aderecista! Gostei imenso dos acessó-
rios que as personagens tinham! Também digo o mesmo do figurinista, 
pois, acho que é muito difícil fazer com que as pessoas se pareçam com 
gatinhos, mas eles conseguiram perfeitamente! As danças foram muito 
divertidas e energéticas, gostei imenso do trabalho do coreógrafo! E por 
fim, o encenador! Este deve ter tido imenso trabalho, mas acho que o es-
forço compensou, pois a peça estava muito bem encenada! 
     No geral, acho que foi um excelente trabalho de equipa!  

Catarina Pinto  5ºA 

Seminário Europeu  
"Shared Histories for a Europe without dividing lines (Bridging the gap between formal and non-formal education)" 

 
     Foi com muita satisfação que o Externato Frei Luís de Sousa viu participar, enquanto orador convidado, o Professor Miguel 
Feio, acompanhado pelos alunos Ricardo Francisco, do 6º ano e Sara Núncio, do 7º ano, no Seminário Europeu "Shared Histo-
ries for a Europe without dividing lines (Bridging the gap between formal and non-formal education)", even-
to promovido pelo Conselho da Europa e pela Comissão Nacional Portuguesa do International Council of 
Museums (ICOM-Portugal).  
     O professor Miguel Feio apresentou, na sua comunicação, um caminho para novas estratégias de ensi-
no aprendizagem inovadoras, enquanto os alunos Ricardo Francisco e Sara Núncio, apresentaram traba-
lhos desenvolvidos através do Clube de Arqueologia.  
     O Externato Frei Luís de Sousa está de parabéns por ver reconhecido o seu trabalho, mais uma vez, a 
nível nacional e europeu. 

                                            Professor Miguel Feio 

     Visita ao Centro Ismaili 
     No passado dia 24 de fevereiro, as turmas do 7º ano 
visitaram, no âmbito da disciplina de Educação Moral  
Religiosa e Católica, o Centro Ismaili, com o objetivo de 
conhecer lugares de culto de diferentes religiões; promo-
ver o diálogo inter-religioso, o ecumenismo e reconhecer 
a simultaneidade de diferentes valores e culturas. 
     Foi uma visita muito enriquecedora!  

  Afonso Fonseca 7ºB 
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 Jardim Zoológico 
     Para terminar da melhor maneira o ano letivo, as turmas dos 
2ºs anos passaram um dia no Zoo de Lisboa, com o objetivo de 
passarem um dia diferente; o dia 4 de junho foi o escolhido para 
a nossa visita.  
     No jardim, todos os alunos assistiram à refeição dos leões-
marinhos, logo após a chegada. Visitaram com muita calma os 
répteis, o castelo dos primatas, as girafas, os elefantes e ou-
tros…   
     Depois de um almoço piquenique, os momentos mais aplau-
didos do dia foram a viagem de comboio pelo jardim e o espetá-
culo na baía dos golfinhos. 
      As crianças regressaram cansadas, mas muito satisfeitas. 

Professoras Luzia Maria Sousa Raquel Pires 

Máscaras de Carnaval 
     Este ano, por sugestão do Alfa, herói dos nossos livros 
escolares, os alunos do 2º ano A criaram as suas próprias  
máscaras de  carnaval. 
     No final do trabalho, a turma elegeu as duas melhores 
máscaras para serem publicadas no jornal da escola. 
     As vencedoras foram as alunas Joana Covita com a 
máscara da esquerda e aluna Inês Antunes com a másca-
ra da direita. 
     Parabéns às alunas vencedoras!  

 Professora Luzia Sousa 
 

"Uma flor para Maria" 
 

Trabalhos realizados com a colaboração das famílias dos alu-
nos do jardim de infância  

 

Luzinha  Ficha elétrica  

     GOLFINHOS NO SADO 
No passado dia 2 de junho, os alunos dos 4ºs anos A e B 
foram ao Sado ver os golfinhos e ainda visitaram o Museu 
Oceanográfico.  
     Foi um dia em grande!!  

Professoras Rute e Susana 

                                             Dia do Pai 
     Os alunos dos 3º anos realizaram presentes para oferecer aos 

pais com mensagens 

                                             Dia da Mãe 
Para comemorar o Dia da Mãe as crianças da Creche e do Jar-
dim de Infância prepararam estes mimos para as suas mães! 

Manjerico 
Marta Freitas 3ºB 

O Sistema Solar 
Carolina Paulo 3ºB 



 Beautiful Family  
Family is always family. 
It is a smile, and protection 
It is accepting your imperfec-
tion 
And loving in any situation. 
It is so hard to write a poem 
Like it is to live without them. 
Family is always here, 
Believe me my dear. 

Marta Santos 10º 
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A minha casa… 
 
     De manhã os pássaros chilreiam ao acordar e respira-se um ar 
puro, que refresca o dia. O local onde vivo enquadra-se num ambi-
ente campestre, mas algumas das pessoas transportam consigo um 
pouco da agitação característica da cidade. 
    Os edifícios deste local variam entre as casas dos mais idosos, 
que são simples e um pouco tristes e, as casas dos mais jovens, 
que mantêm alguns traços característicos de um estilo arquitetóni-
co conservador, mas com um toque moderno. Uma característica 
que todas as casas têm em comum é o facto de serem moradias 
exteriorizando algum luxo, característico da classe média. As ruas 
são largas e é possível observar o aumento das construções, exis-
tindo mais pessoas a mudarem-se para este local. 
     É possível encontrar locais de lazer e espaços nos quais as cri-
anças, apesar de poucas, poderem jogar à bola ou andar de bicicle-
ta. Como se trata de uma zona de moradias não é possível encon-
trar muitos escritórios ou lojas. Dos poucos negócios que se en-
contram neste local, destacam-se os lares de idosos, que têm al-
gum sucesso devido ao ambiente tranquilo do campo e, também 
porque algumas das pessoas sendo idosas necessitam deste tipo de 
apoio. Devido à presença abundante desta faixa etária, a mentali-
dade das pessoas tende a ser conservadora. 
     Eu cresci neste local, desde pequenina que vivo aqui, observo a 
construção das casas com o meu pai, dou longas caminhadas com 
a minha mãe e tenho a liberdade de brincar com o meu irmão e 
com os meus primos na rua.  

Ana Isabel Mendes 11º 
 

 This is Love 
Love makes you cry, 
Sometimes it makes you 
scream. 
Think about how amazing 
Love as always been! 
In someway it is perfect, 
Essential in any life. 
I love to love someone 
Like I love to be loved. 

Marta Santos 10º 

Parte de mim 

Oh Almada, antiga cidade mou-
ra 
Por Afonso Henriques concedi-
da. 
Tua história nunca será perdida, 
Nestes meus momentos de ouro. 
 
Ninguém te pinta como te pintei, 
Nestes versos que escrevo. 
Pois a visão dependem do rele-
vo, 
E a geral capto do Cristo Rei. 
 
Vejo as cores das tuas casas 
E o verde dos teus parques. 
Os azuis nos embarques, 
neste rio Tejo que me arrasa. 
 
Como te retratar nestes versos, 
Se o talento necessário me falta? 
Os meus olhos vêm a luz alta, 
Que outros nunca alcançaram de 
perto. 
 
Somos muitos e chegados, 
é em ti que reina o convívio. 
Alegria nas memórias é obvio, 
quando os sentimentos são di-
versificados. 
 
Contigo assisti à mudança, 
Não só tua , mas minha. 
A idade que tenho , a idade que 
tinha, 
a pasta que levo , a minha mo-
chila de criança. 
 

João Pinho 11º 

Almada 
Casas, ruas, carros, pessoas 
A grande agitação da Margem Sul 
A honra e a bondade reinam neste 
espaço. 
E no fim tudo se resolve com um 
abraço. 
Dos que vivem debaixo do céu azul 
E deixam para trás memórias boas. 
 
Esta cidade inovadora 
Que alberga gerações 
Protegida por Deus 
Que cuida sempre dos seus 
E alivia todas as preocupações 
Proporcionando novas invenções. 
 
As avenidas sempre agitadas 
Despertam uma grande vontade de 
viver. 
Esquece-se tudo para ficar atento 
A um outro novo casamento 
Que permite à nossa espécie  
Permanecer. 
Intacta, pronta para tudo vencer. 
 
E no final de qualquer dia 
Temos novas histórias para contar 
Pais, filhos, netos, todos juntos. 
Na tristeza, felicidade, mas sempre 
unidos. 
Uma grande família que tudo en-
frenta. 
E não irá nunca descansar 
Até que a todos alegria seja capaz de 
dar!            

 Beatrice Cozma 11º 

Estilhaços 
 

Quando da bela Lisboa se mira a sul, 
Olhai, que um sentimento nórdico aparece 

Gelado, sem requinte, que padece, 
De vibrações íngremes e honestas. 

 
 

Pois em Almada, sarcástica simpatia 
De arquitetura desprovida de cuidado 

De um mundo errante e cruamente errado 
Que apresenta suores africanos. 

 
 

Enfim, quase faleço entre trapos pedintes, 
Erro em tristes enredos outrora criados, 

Peço a Deus que me transporte aos lavados, 
E à sã Capital que me aceite, estrangeiro. 

 
                                       Daniel Gonçalves 
11º 

 

Inês Teixeira—7ºA 

Matilde B. e Joana B. 8º A 

CALIGRAMAS 
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Azur e Asmar 
     No dia 10 de abril os alunos do nono ano apresentaram a peça anual Café Concerto. O tema escolhido pela escola este 
ano foi  encontro de culturas e, os alunos interpretaram-no muito bem. A peça apresentada incluiu 
danças coreografadas pelas alunas, cenas cómicas, atuações acrobáticas, entre outras. 
     "Azur e Asmar" assim se chamava a peça, o nome de dois irmãos, Azur o irmão ocidental e , 
Asmar o irmão árabe. Ambos se apaixonam pela mesma rapariga, a bela Gamila. Todo o enredo 
se centra neste trio amoroso e na igualdade entre os homens.  
Depois de conversar com os alunos sobre os ensaios e o resultado final, concluímos que foi uma 
experiência muito importante que gerou um ambiente de cumplicidade entre os alunos  e reforçou 
a união entre as turmas .  
     O café concerto foi uma maneira feliz de encerrar  o ciclo, com a presença de todos os encarregados de educação, pro-
fessores e funcionários que os acompanharam ao longo destes três anos.  

                                                                                                                 Filipa Cotrim e Sara Luís-8ºB 
 

     Concurso Internacional do Cartaz da Paz 
Todos os anos, os Lions, Clubes do mundo inteiro, patroci-
nam orgulhosamente, nas escolas, o Concurso Internacio-
nal do Cartaz sobre a Paz onde os estudantes são estimula-
dos a expressar visualmente a sua própria interpretação do 
tema. 
     Os trabalhos criados são únicos e expressam as experi-
ências de vida e a cultura dos jovens. 
     Este ano um grupo do 7ºano participou com o tema "Paz, 
amor e compreensão".  
No passado dia 29 de maio, a professora Túlia Duarte 
(educação visual - 3º ciclo) representou alunos e, natural-
mente, o externato, partilhando a experiência, entrega e 
dedicação dos jovens artistas. 
 
Estão todos de parabéns!!! 

Professora Túlia Duarte 
 

ACADEMIA DE MÚSICA EFLS 
     A Academia de Música do Externato Frei Luís de Sousa, é 
um Projeto que visa proporcionar aos alunos do Externato  a 
possibilidade de desenvolverem os seus estudos musicais. 
     Com programas adaptados e professores especializados, 
trata-se de uma oferta extracurricular de excelência. 
Este Projeto é uma parceria do Externato Frei Luís de Sousa 
com a empresa de Ensino de Música School Music Trail e foi 
implementado no ano letivo 2014/15. 
      Estão neste momento abertas as inscrições para o próxi-
mo ano letivo. Os alunos têm à sua disposição o Ensino de 
Bateria, Canto,  Clarinete, Guitarra, Guitarra Elétrica, Piano, 
Saxofone e Violino. 

Professor José Augusto Andrade 



     UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL 
 

     Entre o dia 19 e o dia 23 de fevereiro , no meu colégio, o Externato Frei Luís de Sousa, comemorámos os “Dias da Cultura”. 
Foi a primeira vez que participei e, por isso, estava ansiosa e entusiasmada. 
     Na disciplina de Português realizámos atividades de escrita criativa e na disciplina de Matemática, jogámos PMAT (jogo de 
matemática efetuado nos computadores). Em História e Geografia de Portugal construímos castelos medievais, a Ciências Na-
turais vimos um filme sobre ilhas vulcânicas e na disciplina de Inglês fizemos um jogo de palavras a pares. Na disciplina de Edu-
cação Musical, assistimos a um concerto dado pelos alunos da Escola de Música de Torres Vedras. 
      As atividades que mais gostei foram a oficina de macramé e a elaboração de um diário de viagens. Outro atelier de que tam-
bém gostei muito foi “pigmentos e pinturas naturais “ com a professora Túlia Duarte. O que menos gostei foi de não ter participa-
do, nos jogos de voleibol, pois não fui escolhida para a equipa.  
     Estes dias foram uma mais valia para nos divertirmos, aprendendo de forma diferente! Foi uma maravilhosa e inesquecível 
experiência a repetir no próximo ano letivo… 

Catarina Bodião  5ºA 
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Reciclar com Arte 
 
     Nos “Dias da Cultura” os alunos, nos ateliers de Artes, parti-
ciparam num desafio…. 
     Passou por aproveitar as embalagens de cartão e transformá
-las em peças divertidas, utilitárias e decorativas. 
Os alunos aprenderam a importância de se praticar a política 
dos 5R's (reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e responsabili-
zar) através da transformação de desperdícios em objectos utili-
tários e artísticos, contribuindo para a preservação e melhoria 
do ambiente. 
     Refletiram sobre: o que é uma cidade? 
     Não existe definição ideal….. A cidade sou eu, és tu. 
     O principal objetivo deste projeto é o de sensibilizar a socie-
dade para os problemas ambientais existentes a nível mundial e 
para a importância da promoção de iniciativas que visem o de-
senvolvimento sustentável, evitando a degradação do planeta 
onde vivemos. 
     Criatividade e sustentabilidade. Por um mundo melhor e 
mais divertido! 
    Os nossos alunos estão de parabéns! 
5ºANOS – 6ºANOS – 7ºANOS – 8ºANOS 

Professora Túlia Duarte 
 

 

             

Competições  Nacionais em Aveiro 
      Mais um ano e rumámos  à Universi-
dade de Aveiro para as competições naci-
onais de ciência. Três horas e pouco de 
autocarro mas muito boa disposição fize-
ram deste, um dia inesquecível para alu-
nos e professoras. Os resultados alcan-
çados foram bons e os alunos de Biologia do 12º ano conse-
guiram alcançar, para a nossa escola, um belo 3º lugar.  
     Parabéns a todos!  

Professora Vera Caetano 

Ateliers du Français 
     Durante os Dias da Cultura que decorreram entre 19 e 23 
de fevereiro, desenvolveu-se a atividade 
Ateliers du Français.  
     Nesses ateliers, os alunos foram convi-
dados a realizarem pequenas atividades, 
tais como a reconstituição de mapas de 
França, audição de canções francesas, re-
solução de enigmas com base nas bandas 
desenhadas francófonas, jogo da memória, “jeux des 7 famil-
les”, o jogo da “Pétanque”, etc.  
     Estas atividades pretenderam levar os alunos de 6º Ano a 
contactar com a língua e cultura francesas e quiçá despertar 
neles o desejo de aprender a língua deste país tão apreciado 
pelas suas marcas de luxo, a sua gastronomia, os seus festi-
vais e o seu “savoir-vivre”. 

Professora Maria Helena Carriço 
 

A Bus Tour in Lisbon 

     On 21th of May, the students from the eleventh grade 
were provided with the opportunity to know the city of 
Lisbon from a new perspective. It was na excellent tour 
around Lisbon!                      Class 11º   

ETC COMPANY  in Frei Luís de Sousa 
      What an amazing performance  in our school done by ETC ac-
tors...On 22nd April, students from the 7th to 12th grade were able 
to see the play “What If?” about choices that we do in our life! 
     We all had a great time, learning english through theatre!  
     ETC: English Theatre Company é uma companhia de teatro pro-
fissional itinerante que apresenta peças de teatro originais na lín-
gua inglesa para estudantes de Inglês de todas as idades e todos 
os níveis.  
                                                         Professora Cristina Passarinho 
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Mostra do Ensino Secundário, Profissional e Superior 
      Nos dias 14, 15 e 16 de Abril, decorreu a Mostra de ensino secun-
dário, Profissional e Superior do concelho de Almada, na Praça São 
João Baptista , que contou com a participação dos alunos do secundá-
rio na realização de experiências no âmbito das disciplinas de Física– 
Química e Biologia/Geologia. 

Professora Vera Caetano 
 

Protocolo com a FCT 
     Durante os últimos meses, as alunas da turma de Química de 12º 
ano tiveram oportunidade de participar em diversas atividades expe-
rimentais que complementaram do ponto de vista prático as aulas 
teóricas lecionadas no colégio. Estas idas mensais à Faculdade de 
Ciências e Tecnologia foram uma experiência enriquecedora, dado 
que permitiram um contacto precoce com o mundo universitário, 
nomeadamente uma vertente laboratorial. 
      Desde a sensibilização às regras de segurança, passando pela 
catálise enzimática, terminando em beleza com experiência culiná-
ria no âmbito de gastronomia molecular; estas idas à faculdade re-
velam-se indubitavelmente uma experiência educativa e simultanea-
mente lúdica. 

Professora Marta Esparteiro 
 

Baile de Finalistas 
     No passado dia 14 de março, o Externato Frei Luís de Sousa voltou a organizar o Baile de Finalistas, o qual teve lugar no ginásio 1, e onde 
participaram todos os alunos do 12º ano. 
     Após três meses de ensaios, os finalistas puderam demonstrar perante as suas respetivas famílias, amigos e toda a comunidade escolar, os 
seus dotes artísticos como dançarinos. Com efeito, no Baile de Finalistas 2014/2015, que contou com a apresentação das professoras Vera 
Caetano (diretora de turma do 12º ano) e Carla Agria, enquanto apresentadoras, os alunos brilharam com quatro prestações de danças de salão 
coreografadas pelos instrutores de danças de salão Joana Santos e Bruno Tomás. Assim, por volta das nove horas da noite de sábado e após o 
discurso do Sr. Diretor, Professor José António Costa, os alunos abriram o baile com uma animada roda de merengue, à qual se seguiu um 
intenso tango que, após umas quantas trocas de indumentária, deu lugar a um freestyle de cha-cha-cha descontraído e moderno. Posterior-
mente, os pais dirigiram-se à pista de dança para acompanhar os seus filhos na valsa vienense. 
     De seguida, cada um dos  finalistas,  fez o seu respetivo discurso de agradecimento, uns mais sucintos do que outros, alguns incluíram  
lágrimas e românticas declarações de amor. Simultaneamente, o Sr. Diretor foi procedendo à entrega dos diplomas aos alunos do 12º ano, que 
simularam a queima das fitas. 
      O Baile de Finalistas 2014/2015 terminou com a apropriação do microfone por parte dos finalistas com o intuito de homenagear os seus 
professores, bem como, de proceder à transição da colher de finalistas para os seus sucessores e futuros finalistas, a turma do 11º ano. 

Catarina Artilheiro e Inês Pereira 12º ano 
 

Turma do 9º B 



    Animais em cativeiro 
     Muitos animais são mantidos presos em jardins zoológicos, em parques 
temáticos ou em circos. Estes animais naturalmente, nascem na natureza, na 
selva onde são livres para andarem onde quiserem, caçarem o seu alimento e 
se reproduzirem. 
    Mas muitas vezes, acontece que estes animais são retirados do seu habitat, 
do ambiente, onde supostamente devem viver. Muitas características que nas-
cem com estes animais, como por exemplo, os tipos de dentes, as garras, as 
patas, o pelo, nascem com eles por alguma razão, para que eles as utilizem. 
Quando os animais são capturados deixam de precisar de usar estas caracte-
rísticas, como por exemplo, já não precisam de caçar porque lhes dão alimen-
to, não precisam de se camuflar, pois já não têm predadores. 
    Estes animais não deviam ser capturados, deviam viver nos seus ambientes 
naturais, onde nasceram, porque são animais selvagens que querem viver li-
vres e não podem, porque o homem os captura para servir de diversão nas 
suas vidas. O homem devia preocupar-se com os animais em vez de os utili-
zar como diversão.  

Filipa Gonçalves 9ºA 
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Uma Viagem a um Mundo Diferente 
     Já estive em muitos países e culturas, mas houve uma viagem que se desta-
cou no meio de todas as outras. 
Há cinco anos, fui passar duas semanas de férias ao Egito. Fiquei hospedada 
num Resort em Sharm-El-Sheik, na zona este do Egito. 
Antes disso, nos primeiros dias, fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo. Foi uma experi-
ência fantástica que deu para conhecer um pouco mais sobre a cultura egípcia, 
pois todas as noites havia espetáculos de dança do ventre (uma dança muito 
popular entre os muçulmanos) e peças de teatro acerca dos deuses do Antigo 
Egito e sobre as mumificações. 
     Nos dias que se seguiram, ia todos os dias à praia de água límpida, com 
peixes e corais de todos os tamanhos e feitios. Nesta praia fazíamos mergulho 
e andávamos de mota de água. 
     Na segunda semana, fizemos várias excursões. Numa destas visitas vimos 
os “Tesouros do Egito”, como os habitantes deste país chamam às grandes Pi-
râmides e à famosa Esfinge. Foi o máximo ver todos aqueles monumentos e 
templos, que aparecem em gravuras nos livros de História! 
     No último dia destas esplêndidas férias, acordámos bem cedo, mal o Sol 
nasceu no céu, e fomos até à Jordânia, outro país árabe. Tudo estava a correr 
“às mil maravilhas”, até ao momento em que o nosso guia parou o carro e disse 
que como a matrícula deste era egípcia, não poderia entrar na fronteira de Isra-
el (o país que tínhamos de atravessar para chegar à Jordânia), pelo que tería-
mos de fazer essa travessia a pé. 
     Ficámos sem pinga de sangue ao olhar para o enorme corredor, cheio de 
soldados armados, que pareciam dispostos a disparar a qualquer momento. 
Felizmente tudo correu bem, conhecemos um pouco de Israel, visitámos Petra 
(na Jordânia) e regressámos sem qualquer problema! 
      Adorei esta viagem e sei que nunca a esquecerei! Acho que o Egito é um 
ótimo destino para todos aqueles que querem conhecer uma cultura muito dife-
rente da nossa. 

Sara Núncio 7º B 
 

E  s e  O s  L u s í a d a s  c o m e ç a s s e m  a s s i m …  
A página perdida de  Camões  
 
Glória aos conquistadores 
Mas não quaisquer desses 
Glória aos navegadores 
Mas apenas os Portugueses 
Que se aventuraram por mares 
Durante vários meses 
Por mares de lá do fundo 
Por mares do fim do mundo. 
 
Eu com esta obra grandiosa 
Pretendo louvar os Reis de Portugal 
Que com estratégia gloriosa 
Livraram o país do mal 
E glorificar a viagem trabalhosa 
Que podia ter sido fatal 
À viagem de Vasco da Gama 
Darei toda a fama. 
 
Uma epopeia clássica irei escrever 
Dedicá-la-ei ao meu país 
Inveja os clássicos vão ter 
E a minha pátria ficará feliz 
O povo português ganhará  
e os heróis antigos vão perder 
Calarão tudo o que a poesia antiga diz 
Os heróis presentes e passados 
Serão muito celebrados. 
 
Portugueses, descobertas, indígenas e deuses 
História, atualidade, ficção e realidade 
Um trabalho necessário aos portugueses 
Para enaltecer a verdade 
Um livro que viaja várias vezes 
Mas sobrevive a toda a maldade 
E disto tudo canta a epopeia portuguesa 
E tudo isto lhe dá a sua beleza. 

Afonso Ribeiro 9ºB 
 

E agora que levantámos os mares 
E agora que pisámos um novo chão 
É hora de não temer mais a Hades 
De escrever com a minha própria mão  
Todas as obras que não têm pares 
E que do povo Lusitano são 
Para que não sejam mais olvidadas 
Que fiquem nas memórias guardadas 
Não há  o Ulisses ou o grande Eneias 
Não há apenas um único salvador 
Há portugueses com as almas cheias 
De bravura, coragem e amor 
E se outros mereceram epopeias 
Também farei uma a nosso favor 
Qual momento mais oportuno 
Que os descobrimentos do nosso mundo? 

Catarina Silva 9ºB 

TRIVIAL DO CONHECIMENTO 
     No dia 1 de junho, realizou-se a Final do concurso do “Trivial do Conhecimento”, no Anfiteatro da nossa escola, dirigido aos alunos do 
2º e 3º Ciclos. Esta iniciativa visa fundamentalmente a promoção dos conhecimentos e competências nas diversas Áreas Curriculares numa 
competição saudável e cheia de entusiasmo. Assim, os grandes vencedores foram : 
     2º ciclo: 5º B e 6ºC; 
     3º ciclo: 7ºA; 8ºB e 9ºA. 
       Muitos  Parabéns a todos os participantes!           
                                                               Professor Jorge Garcia                                                                                      
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Talentos e Trivial, Um Dia da Criança bem diferente 
     No dia 1 de junho de 2015, no auditório da nossa escola, reunimo-
nos para celebrar o Dia da Criança. Fizemos várias atividades como o 
“Frei tem Talento” e o “Trivial do Conhecimento”, para mostrar do 
que somos capazes e provar que estávamos atentos quando os profes-
sores deram  aquela matéria... 
     No “Frei tem Talento”, eu participei. 
Fiz ginástica rítmica e acrobática. Foi 
uma experiência inesquecível! Estava em 
pulgas por subir aquelas escadas e arrasar 
com aquilo tudo! Finalmente, chamaram-
me ao palco! Quando vi todas as pessoas, 
desde o 5º ano até ao 6º ano, a gritarem 
por mim, só tinha mais vontade de mostrar o que valia. E, acabou! 
Desci as escadas e só recebi elogios, mas o mais importante é que a 
minha mãe estava lá e pôde ver  “de que sou feita e do que sou ca-
paz”... 
      No entanto, houve ainda mais talentos como a Diana Angelino e a 
Leonor Palma do 6ºA, que fizeram “Cup Song”; o Luís Tolda do 5ºB, 
que tocou piano, e muito mais... 
      Mais adiante, houve o “Trivial do Conhecimento”. Da nossa turma, 
5ºA, participaram o Diogo Padinha, a Sofia Sousa e o Rui Broegas. 
Infelizmente perdemos, mas estamos muito orgulhosos deles porque 
deram o seu melhor! 
      Na minha opinião, foi um dia muito bem passado! Todos demos o 
nosso melhor tanto nos Talentos como no Trivial. Pode não ter ganha-
do ninguém nos Talentos, mas para mim já foi uma vitória ir à final, e 
no Trivial vamos mostrar que queremos ganhar e não perder para a 
próxima! 
                                                          Mariana Mourão Rodrigues  5ºA 

O Dia da Criança 
     No dia 1 de junho celebra-se o dia da Criança. Este dia é co-
memorado para toda a gente, neste mundo, se lembrar de que 
para além dos Direitos do Homem existem também os Direitos 
das Crianças. 
     Aqui, no Externato Frei Luís De Sousa, no dia 1 de junho, 
comemoramos sempre com jogos, concursos para demonstrar os 
nossos talentos e os nossos conhecimentos. 
Este ano não foi diferente, e, da parte da tarde fizemos o “Frei 
tem talento” e o “Trivial do Conhecimento”. Para mim, o que se 
destacou mais foi: o “Frei tem talento” pois os meus colegas têm 
muito talento. 
     Gostei especialmente da Francisca Oliveira e da Madalena 
Ribeiro da minha turma, que dançaram e fizeram ginástica rítmi-
ca com uma pitada de ginástica acrobática. Também apreciei 
bastante duas meninas do 6.º A, a Diana Angelino e a Leonor 
Palma. Estas cantaram e fizeram uma “cup song”. Claro está que 
todos os concorrentes estiveram bastante bem pois tiveram cora-
gem de enfrentar um grande público. 
     O “Trivial do Conhecimento” foi divertido, alguns dos nossos 
colegas foram representar a nossa turma e colocar à prova os 
seus conhecimentos. 
Embora aqui no Frei tenhamos esta festa tão feliz, muitas crian-
ças no Mundo não têm esta alegria pois ou não têm família, ou 
não têm comida, ou não têm possibilidades de educação… Estas 
situações são muito infelizes mas penso que todos nós podemos 
ajudar nem que seja com muito pouco. 
     Na minha opinião, podemos melhorar estas situações de ano 
para ano. Afinal, o dia da Criança é para celebrar o quão é bom 
ser criança! 

Maria Palma 6.º B 
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 The children’s day 
The children’s day is like a smile 
It’s nice 
It’s funny 
It’s colourful 
It’s cool  
It’s magic 
It’s lovely 
It’s walking in the stars! 
 

The chidren’s day is like the sky 
Where we can fly 
Where we often sit and wish 
we could be a butterfly! 
 

The children’s day is like the wind 
we wish we could be a kite 
 And fly and ride upon the breeze 
To go anywhere in our dreaming world! 

5º A, 1st June, 2015 

P.6 

      
      
     No dia da Criança, há semelhança de anos anteriores, este ano o tema abordado em sala de aula, 
na turma do 2º - A, foram “ Os Direitos das Crianças”. 
     Depois de um interessante diálogo, foram estes desenhos o resultado da nossa abordagem. Para-
béns ao Sebastião e à Francisca pelo empenho com que realizaram os seus trabalhos. 
                        Professora Luzia Sousa 

      DIA DA CRIANÇA 
No dia 1 de junho, a Creche e o Jardim de Infância comemoraram o Dia da Criança.  
     Foi um dia cheio de alegria e muitas surpresas!!!  

 

 The children’s day 
 
On first June we celebrate the children’s 
day 
And we can go away…… 
Away from school 
Away from tests 
Away from teachers 
Away from stress. 
 Enjoy our funny childish world 
Where we can play 
And make our dreams come true… 
- eat chocolate 
-enjoy all day long 
-break rules 
-be happy and free! 

6ºC, 1st June, 2015 

 

A letter to grown -ups, on the chikdren’s day 
 

Dear grown -ups, 
- Please, leave  all the children play 
So that they can say 
This is our best day! 
- Please, give all the children a famlily and food 
To live and grow in a friendly world 
Filled with sunshines and clear skies 
 with playtime and fun 
to enjoy their carefree days! 
- Please, don’t forget to spoil them 
cause  they all need 
LOVE, LOVE and LOVE! 
 

Then we will be happy 
And we will thank you all! 
Love from the children, 

6º B, 1st June, 2015 

Francisca Pereira  Sebastião Bilé 

     TROC´Ó PASSO 
     No 1º ciclo come-
morou-se o dia da 
criança com TROC'Ó 
PASSO, uma ativida-
de de danças tradici-
onais do mundo, di-
namizada pela pro-
fessora Stela Silva.  
      As crianças ex-
pressaram sentimen-
tos e pensamentos 
através da expres-
são corporal – o can-
to e a dança. Muitos 
sorrisos, alegria e 
harmonia.  
   Vivam as crianças!  
 

Profª Stela Silva 

Notícias do Frei 
E x t e r n a t o  F r e i  L u í s  d e  S o u s a  

ANO IX 

JUNHO 2015 

P.11 

 

     People and Technology  
     Nowadays, people depend on technology. Society can't live without that. We are too 
used to that, because we live in a world where technology is essential.  
     In my opinion, mass media provides the link between the individual and the demands 
of technological society,  because technology can connect people and mass media is the 
one which provides that connection.  
     Through Internet, we have the possibility of being updated. For example, through so-
cial networks we can be updated about things that are happening on the other side of the 
world. If you have family living abroad, you can easily be connected through Internet.  
     To sum up, the link between mass media individual and technology can be done easi-
ly.  
 

Mariana Freitas 10º 
 

Teens and part-time jobs 
     Encouraging teenagers to work can be a difficult question for adults to answer. As a teen, I always had some interest on how 
would it be like to work during classes and be able to earn my own money. Our parents know how expensive it can be to have a 
son in this age. In most cases , we might want to buy the newest gadgets, the new collection clothes and not all the families can 
afford these trappings. So when a teen takes a part time job , he is finally able to contribute to the purchase of these fun and 
pleasure expenses. 
     Nowadays, the job market tends to favor the ones with experience over education. Of course we can't despise a college de-
gree , but this type of experiences bring more value to our resume and it shows that we are able to balance not only education but 
a work too. 
     While teens work at part time jobs, they learn just how capable they are to some things, building confidence and self-reliance. 
It helps them feeling more independent and develop a sense of responsibility as young adults. 
     To conclude, although it's true that holding down a job in our age can interfere with school work , this strain gives us important 
lessons. Teens learn more about the struggles of an adult life of responsibilities and have an opportunity to explore how they will 
balance all of their commitments as they grow. 

João Pinho 11º 

Poetizando 
Chilreiam, corvos pela madrugada 
Em sintonia, com motores não tão longínquos 
De quaisquer atarefados, sãos, grandíloquos 
Perto de um ledo local de culto em abóbada. 
 
Caminha, uma família zíngara, 
Direcionada para suas bancas de roupa, 
Ligadas a um pescador, que aliena garoupa 
A qualquer, jovem, excursionista búlgara. 
 
Ando por aquelas alamedas curvas, 
Observando aquela realidade distinta, 
Eliminando minha perceção já extinta, 
Extorquindo meus princípios. Apenas reservas 
 
Daquilo que sou, me fazem ver assim, 
Um hemisfério, em nenhum momento antes explo-
rado 
De sentimentos fazendo-me agrosseirado 
Mas contemplando, devotamente, o real, passim. 
 
Saem arrogantes, sombrios, tímidos, 
Frangotes membrudos, dum edifício ginasial 
De seu comportamento, dedicado, eclesial, 
Retidos, falsamente, por mirares ácidos. 
 
Cerca de um botequim monótono, 
Andam anosos, de descendentes na pata, 
Com a ânsia e desejo de, pois, tornar acrobata 
Avistando jovens como que ao abandono. 
 
Montes, vales, oceanos, marés, vida... 
Toda ela uma diversidade de ser. Só, só 
E apenas comigo mesmo cresço como pó 
Nesta Amora. Meu conhecimento. Dúvida… 

Diogo Gonçalves 11º 

Os estereótipos no cinema 
     Os estereótipos são generalizações que fazemos em relação aos outros. Essas cren-
ças pré-concebidas baseiam-se em falsas ideias ou suposições sobre aspetos profissio-
nais, étnicos, religiosos, culturais, físicos … sobre o Outro que é diferente de nós e  se 
insere num determinado grupo social. Na maioria das vezes, o estereótipo é pejorativo ou 
transmite uma mensagem negativa e preconceituosa sobre os outros. 
     No filme “Que Mal Fiz eu a Deus” o estereótipo é abordado através da comédia, retra-
tando as diferenças de nacionalidades, de religiões e culturas. 
     Neste filme vemos uma família tradicional francesa católica que quer que as suas filhas 
casem com franceses católicos, mas que se vêm confrontados com escolhas alternativas. 
A primeira reação é rejeitarem-se uns aos outros partindo dos estereótipos negativos em 
relação às diferenças religiosas e culturais que formam este grupo. 
      No outro filme que vimos, “Ocho Apellidos Vascos”, os estereótipos nascem das dife-
renças culturais e ideológicas de duas regiões espanholas: Andaluzia e País Basco. Dois 
jovens conhecem-se na Andaluzia e apaixonam-se através das suas diferenças e precon-
ceitos, nascidos de estereótipos antigos que as pessoas andaluzas e bascas alimentam 
há muitos séculos. 
     As personagens que vemos nestes dois  filmes refletem os clichés e ao mesmo tempo 
são vítimas dos estereótipos sociais retratados. Os preconceitos são derrotados quando 
se ultrapassam as aparências e as crenças erradas, ficando apenas o “ridículo” e a comé-
dia.                                                                                                          Rita Pontes 8º A 

 

Maria Duarte 9ºA 

Turma do 7º A Turma do 7º A Turma do 7º B Turma do 7º B 



JORNALISTA POR UM DIA 
     No dia 24 de fevereiro,  os alunos do 8º ano visitaram o Centro 
Educativo MediaLab, do JN (Jornal de Notícias), em Lisboa. Além de 
terem tido uma visita guiada ao Centro Educativo, tiveram também a 
oportunidade de participar num workshop intitulado "Faz a tua 1ª 
página" , selecionando e escrevendo as notícias mais importantes do 
dia, compuseram, deste modo, uma 1ª página. 
      Os alunos puderam, assim,  pôr em prática os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de português. 

Professora Helena Vieira 

           CONCURSO DE ORTOGRAFIA 

     No passado dia 5 de maio, o aluno Guilherme Pestana do 6ºA, 
ficou em 2º lugar e a aluna Catarina Silva do 9ºB, ficou em 3º Lugar 
na Final do Concurso de Ortografia, do 2º e 3º ciclos, que teve lugar 
no Colégio do Vale.  
Ficámos muito contentes, com esta parceria entre o 
nosso colégio e o Colégio do 
Vale, que já dura há 8 anos, e 
que mais uma vez foi  um su-
cesso.  
PARABÉNS!!     
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FEIRA DO LIVRO  

     A Feira do Livro realizou-se nos dias 11 a 15 de maio no átrio da 
nossa escola (junto à sala dos professores). Mais uma vez, esta foi uma 
iniciativa do Departamento de Língua Portuguesa e Línguas Estrangei-
ras com o patrocínio da livraria Capas Negras e a Leya.  
     Ao longo destes dois dias, os alunos puderam adquirir livros acon-
selhados pelo Plano Nacional de Leitura e outros do seu agrado, com o 
objetivo de os motivar para a leitura.  
     Assim, desafiámos todos os alunos, professores, funcionários e pais 
a lerem cada vez mais e, deste modo, tornarem-se melhores leitores. 

              Professora Cristina Passarinho 

     Visita do Autor Alexandre Honrado 
     Realizou-se no passado dia 15 de maio, pelas 13h30, no Externa-
to Frei Luís de Sousa,  uma sessão de autó-
grafos protagonizada pelo escritor Alexandre 
Honrado, organizada em parceria com o 
Departamento de Ciências Sociais e Huma-
nas e Departamento de Línguas. A participa-
ção do autor vem na sequência do encontro 
realizado na Semana da Cultura, no passado 
mês de fevereiro, onde o autor falou sobre a importância da leitura, 
das histórias e sobretudo da criatividade e da imaginação. Neste 
âmbito, o encontro, que durou cerca de uma hora e 
meia, contou com uma viagem ao mundo das letras 
através de um marcador de livros, uma história fasci-
nantemente recriada pelo autor. Alunos e professores 
deliciaram-se com a poderosa imaginação de Alexan-
dre Honrado, que deixou os alunos numa incessante 
curiosidade até ao fim do conto. 
     Na sessão de autógrafos, os alunos do Externato Frei Luís de 
Sousa puderam trazer os livros do autor, que trabalharam no âmbito 
da disciplina de Português, para que este os pudesse assinar.   

Professor Miguel Feio 
 

Dia do Autor 
Maria João Lopo de Carvalho 

 
     No dia 15 de maio, os alunos do jardim de infância, 1ºciclo e 5º ano, receberam a visita da escritora Maria João 
Lopo de Carvalho.  
     A autora apresentou os seus livros Maria Bem Fazia, A minha mãe é a melhor do mundo, A minha professora é a 
melhor do mundo e Hora H 1- Viagem a um quase reino.  
     A simpatia e empatia da autora com os alunos foi contagiante!  
     Parabéns à autora pelo seu excelente trabalho e obrigado por ter passado o seu dia de aniversário na nossa companhia! 

Professora Cristina Passarinho  

Daniel Ladeira 9ºB 

Turma do 8ºB 
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Se eu tivesse um amigo... 
     A amizade é um sentimento e uma relação muito importante e 
essencial na nossa vida. É uma força que nos encoraja e um pilar da 
nossa vida. 
     Ter um amigo é afastar a solidão e a tristeza e concentrarmo-nos 
na alegria e na companhia. 
     Quem nos apoia nos nossos momentos altos e baixos, nas nos-
sas dificuldades e nas nossas alegrias e tristezas é verdadeiramente 
uma pessoa especial, designada amigo. 
     Normalmente, também ocorrem zangas, discussões e desacor-
dos, mas acaba por se resolver tudo no final. Na amizade, não exis-
tem assuntos tabus, nem segredos. Quem é leal e honesto leva uma 
amizade alegre e fiel. 
     Um amigo está sempre de braços abertos, pronto a ajudar e a 
apoiar no que for necessário. Elimina mágoas e tristezas e por vezes 
até as faz desaparecer. Afasta o medo e a desconfiança. 
     Em suma, concluo que com um amigo a vida é mais alegre, mais 
divertida e que o papel  do amigo é fundamental para nós. Uma lei 
da vida que devemos cumprir sempre. 

Madalena Pires 7ºB 
 

  
 

Sonho Festivo 
      Existe um planeta... Galáxia...dimensão...já não 
me lembro… onde o mundo é dividido em quatro 
continentes: “Halloween Town”, “Ho-Ho City”, 
“Amêndoalândia” e “País Coração”. 
      Não consigo lembra-me de muito mais, apenas 
de um lugar onde é sempre primavera, há árvores 
chupa-chupa, arbustos de chocolate negro e 
hambúrgueres gigantes sem carne, pois aqui são 
todos vegetarianos. De súbito, ouvi um som, como 
se os pássaros estivessem a cantar em harmonia 
e... não, esperem, era o meu despertador. 
      Estava preso num sonho e tinha de ir para a es-
cola! Encontrei um portal avermelhado com um to-
que de rosa clarinho. Hesitei em entrar, mas atrás 
de mim avistei a maior amêndoa que já vi: a 
“Amêndoazila”! Não tinha outra escolha. Quando 
entrei, encontrei-me num parque com relva azul cla-
ra, onde corações se beijavam até que se viu um 
raio e ficaram... bem...zombies! Encontrei outro por-
tal e entrei. Ouvi as celebérrimas músicas de Natal, 
e apercebi-me que estava na “Ho-Ho City”. 
      Olhei para os lados e não encontrei ninguém. 
Sentei-me num banco e refleti sobre o que aconte-
ceu, e lembrei-me que os monstros também atraves-
sam portais! Lá estavam, o doce de Páscoa mons-
truoso e os corações zombie. Tudo se encaixou!  Os 
habitantes de “Haloween Town” estavam a contami-
ná-los! Parecia o meu fim, mas surgiu um trenó e 
salvou-me. Lá estava, o próprio Pai Natal que me 
levou até ao portal final.  
Consegui acordar! Levantei-me, apressei-me a co-
mer mas apercebi-me que era sábado... 
      Voltei a adormecer.  
       Nos sonhos estamos num mundo só nosso, on-
de podemos nadar pelo mais profundo dos oceanos 
ou voar pela mais alta das montanhas... 

        
Miguel Freitas 6ºB 

                                                                     
 

         “O acontecimento mais marcante da minha vida” 
     O acontecimento mais marcante e que alterou completa-
mente a minha vida, foi o nascimento do meu irmão.  
Foi bom, é verdade, mas teve algumas consequências para 
mim, como por exemplo o facto de não ter a atenção e os 
miminhos todos para mim, de ter de partilhar tudo, de não 
receber tantas prendas e de não poder fazer algumas coi-
sas… pois, tinha de dar o exemplo… 
 Quando o meu irmão nasceu, eu tinha apenas quatro ani-
nhos e ainda não sabia lidar bem com os ciúmes… Mas ape-
sar disso, esta foi a melhor coisa que me poderia ter aconte-
cido, não só por ter um irmãozinho mas também por crescer 
mais feliz com a sua presença na minha vida! 

    
Catarina Pinto  5ºA 

  

Os verdadeiros heróis 
     O nome “Herói”, atualmente, é atribuído a uma personagem fictícia 
que combate os vilões. Mas, na minha opinião, os Super Heróis das 
bandas desenhadas e dos filmes, como o Super Homem ou o Capitão 
América, não são verdadeiros heróis. 
      Na minha perspetiva, um herói é alguém autor de grandes feitos, 
alguém que abdica do seu tempo e abre mão de alguns bens para 
apoiar os mais necessitados ou para ajudar o próximo. 
     Um bombeiro, que arrisca a sua vida para nos salvar, é um herói. 
Os médicos que livram muitos pacientes da morte, são heróis. Os 
membros da nossa família são heróis, pois criam-nos, educam-nos, 
garantem o nosso bem-estar e todos os dias trabalham arduamente 
para nos sustentarem. Os professores, que nos ensinam o que sabem 
para termos um futuro melhor, são heróis. Os nossos amigos, quando 
são verdadeiros e nos ajudam a escolher o caminho certo, impedindo-
nos de tomar más decisões, também são heróis. Aqueles que lutaram 
pelos seus direitos e liberdade são heróis. Até um cão pode ser um 
herói. Já ouvimos inúmeras vezes falar de cães que salvaram pesso-
as. 
      Não é necessário utilizarmos collants e uma capa para sermos 
heróis. Se nós quisermos, todos nós poderemos ser heróis. 
  

Catarina Dias 9ºA 

Ana Carolina Jacinto  9ºA 

Turma do 8º A 



O amor é... 

O amor é tristeza disfarçada 
É uma rosa com grandes picos 
Uma felicidade passada 
Que pode envolver grandes riscos 
 

O amor é muito doloroso 
É um vírus fácil de propagar 
Um animal para domesticar 

            É uma princesa para amar 
 

                     João Franco – 8ºA 
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A escola 
A minha escola 
tem 58 anos de história. 
Todos a conhecem  
e levam na memória. 
 
A minha escola é a melhor, 
gosto muito de cá andar.  
Tenho muitos amigos 
com quem posso brincar. 
 
Do berço à universidade 
os alunos saem daqui, 
inteligentes e sabichões 
cheios de recordações. 
Lá estudo e brinco, 
passo bons momentos da minha vida.  
E a minha DT é a professora Margarida. 
Que é muito nossa amiga. 
 
Com os professores podemos contar, 
têm muito para nos ensinar. 
Com os professores tiramos dúvidas 
e nos testes vou acertar. 
 
Bem cedinho vou acordar,  
o pequeno-almoço tomar, 
pego na mochila 
e lá vou eu estudar. 
Vou de carro devagar, 
trânsito vou apanhar, 
mas a horas vou chegar. 
E assim o professor não se vai zangar. 
 
A minha barriga está a reclamar. 
É hora de almoçar. 
Com o meus colegas vou comer 
e assim vamos todos crescer. 
 
Aqui sou feliz  
tenho amigos de raiz. 
É esta a escola do meu país. 
                      

  Francisco Dias 5º B 
 

O CANTINHO DOS POETAS... 
O Frei 

Nem todos o conhecem 
mas eu sim. 
Nele ando e aprendo 
o que têm para me ensinar 
 
Nele sou bem acompanhado 
por alunos e professores. 
Com grande orgulho eu digo, 
Frei Luis de Sousa 
 
Temos um grande recreio 
e eu nele gosto de brincar. 
Até temos mesa de matrecos. 
É uma alegria, todos a vibrar ! 
Também temos um ringue e tudo....... 
onde devíamos jogar, 
mas, assim que aparece o João, 
todos se põem a andar. 
Mas que grande seca !!! 
 
O Toni é um grande amigo 
com o tráfego a comandar. 
Às vezes lá se engana, 
ai ! que ia havendo azar. 
 
E agora vêm os professores 
que nos têm de ensinar. 
Alguns ensinam letras e fórmulas 
outros a tricotar e a cantar. 
O José dá-nos música, 
O Rui põe-nos a malhar. 
Com a Manuela somos cientistas 
e com a Isabel vamos rimar. 
 
Nesta escola vou crescer 
com amigos e boas memórias. 
Só me tenho de lembrar 
a que horas tenho de chegar. 
 
Amigos e companheiros 
o que aprendi é que tudo na vida é feito 
com princípio, meio e fim. 
 
                          Daniel Nóbrega 5º B 
 
 

ESCOLA 
 
Uma caneta no estojo  
O livro no chão  
A stora saiu 
Que grande confusão! 
 
De repente ela volta  
-Todos pró lugar! 
Grita o que está à porta  
E avisa quando chegar. 
 
Escola……. 
Hoje em dia é assim!  
Quem só gosta de brincar? 
Vai prá rua pra falar! 
Mas quem se porta bem, 
Tem uma sorte tramada 
Não leva cruzes na caderneta  
Fica logo aliviada! 
 
Frei Luís de Sousa 
É a minha escola  
Onde aprendi a ler  
E a colar com cola! 
 
Ler, escrever, desenhar…. 
Fazer contas, sonhar 
É na escola que se aprende  
Que a matéria se entende  
O refeitório é gigante  
Com comidas imensas  
Cadeiras de todas as cores  
Mesas muito extensas. 
 
Adoro a minha escola  
Desde a sala ao recreio 
Aprender é divertido 
De aprender não tenho receio. 
 
Claro que prefiro brincar 
E das aulas já me fartei 
Mas é lá que vou sonhar  
Desde sempre lá andei. 
 
 Mariana Ferreira e Anais Dias 
5ºB 

La diferencia es buena 
     Encuentro, cada día, diferencias en mi 
instituto y en el lugar donde vivo. Así que 
conozco personas muy distinctas. Tengo 
compañeros un poco más gorditos otros más 
delgados, otros bajitos y otros altos, etc… 
     La verdad es que a mí me gusta conocer 
a personas diferentes, porque así aprendo 
cosas nuevas con ellas.  En mi opinión, si yo 
veo a los otros de forma diferente, yo tambi-
én soy diferente a través de su mirada. Para 
mí, somos todos iguales y todos diferentes. 
                                     Beatriz Marques. 8º A 
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Animais em cativeiros 
     Cada vez mais ouvimos notícias de extinções de espécies. 
Este problema é consequente das nossas ações. 
Os jardins zoológicos, circos e parques temáticos usam animais 
como entretenimento e como forma de ganhar dinheiro. Estes 
são removidos do seu habitat, do seu conforto…Estas empre-
sas tentam convencer-nos que os animais gostam de ser obser-
vados, de fazer espetáculos, etc… 
     Na minha opinião os jardins zoológicos são uma forma de 
avisar a sociedade das extinções e também de salvar muitos 
seres em perigo. Por outro lado, também os usam em excesso 
e de uma forma que eu não gostaria se fosse anima. 
     Os circos e parques temáticos, a meu ver, não têm nenhum 
aspeto positivo. Os animais são maltratados, obrigados a fazer 
espetáculos e usados de forma incorreta. Não me admira que, 
por vezes, muitos circos têm acidentes, como os leões ou tigres 
atacarem os domadores. 
     Estamos em pleno século XXI e ainda enfrentamos proble-
mas deste tipo! 

Filipa Cotrim 8ºB  

A Casa de Muitos Mistérios de Alexandre Honrado 
 

     A obra, A casa de muitos Mistérios, de Alexandre Honrado, 
fala sobre uma rapariga asmática que tem os seus dons e pro-
dígios, e que pretende desvendar os mistérios da casa do  avô 
que adoeceu e da  avó já falecida. É uma narrativa aberta e de 
leitura fácil. 
     O autor pretende entrar na cabeça dos leitores e pensar nas 
suas opiniões  e sugestões, como indica a introdução desta 
obra. 
    A escrita apresenta vários recursos expressivos e várias 
descrições pormenorizadas de coisas muito simples, como a 
noite “ um bolo prateado no céu com flocos de algodão à volta 
e uma toalha de veludo azul quase negro estendida por cima 
das nossas cabeças”. 
     Na minha opinião, esta obra biográfica que conta as dúvi-
das e as decisões da vida de uma criança, não é um género de 
leitura muito apreciado por mim, contudo consigo identificar-me 
com a narradora e tentar imaginar os seus contratempos. 

Madalena Pires 7ºB 
 

     O que irá acontecer ao nosso Planeta… 
 
     Atualmente, cada indivíduo, no seu dia a dia, contribui 
para a degradação do meio ambiente. 
     O meio ambiente tem-se vindo a transformar, devido à 
população mundial e aos seus atos que prejudicam o planeta 
Terra. Neste momento, um dos principais culpados pelo esta-
do do planeta é a China, pois tem uma produção industrial 
enorme sem compromissos antipoluição . 
     O pior é que hoje em dia já não é só a indústria que polui 
o ambiente, mas também nós como pessoas, ao alimentar-
mos o nosso "lado" consumista. Porém podemos lutar contra 
tudo isto! 
     Na minha opinião, cada um de nós devia ajudar o nosso 
planeta reciclando, reduzindo o consumo de luz, água e gás, 
estas são algumas maneiras simples de poupar. Contudo, 
muitas pessoas não ligam a maneiras de poupar, pois pen-
sam que não é preciso ou que não tem consequências gra-
ves, todavia o futuro de uma sociedade cheia de problemas 
de saúde é cada vez mais próximo, daí a necessidade de 
preservar o nosso planeta. 

Madalena Carvalho 8ºB 

A solidariedade 
     A solidariedade é muito importante para as pessoas. Todas as pessoas têm de ser solidárias, tanto em casa, como na escola 
e na comunidade. 
     O que podemos fazer em casa para ser solidários? 
      Apenas temos de ajudar nas tarefas diárias, como por exemplo, pôr a mesa, lavar a loiça, fazer a cama, etc… Não estou a 
dizer para sermos os únicos a fazer tudo, apenas estou a dizer que, ao ajudar só um bocadinho, estamos a ser solidários. 
     O que podemos fazer na escola para ser solidários? 
Para ser solidários na escola podemos, por exemplo, ajudar um colega a estudar ou quando vemos um/a auxiliar a carregar uma 
mesa sozinho/a, vamos ajudá-lo/a. 
     O que podemos fazer na comunidade para ser solidários? 
     Existem muitas maneiras de ser solidários na comunidade como, ajudar uma senhora de idade a atravessar a passadeira, 
ajudá-la a levar as compras, se um carro de uma pessoa for abaixo, nós vamos ajudar a pessoa a empurrar o carro, etc… 
     Podemos concluir que a solidariedade é uma palavra e um ato muito importante. É que além de podermos ajudar as pessoas, 
também faz com que nos sintamos melhor com nós próprios. 
                  Afonso Fernandes 7ºB 

   A importância da leitura 
     Muitos alunos têm dificuldade na interpretação de textos e no 
vocabulário devido à falta de leitura. Cada vez mais, em Portu-
gal, as diferentes classes etárias (crianças, adultos e idosos) 
leem menos. 
     Todos nós temos diferentes gostos de leitura, uns gostam 
mais da poesia, em que o autor expressa os seus sentimentos e 
a sua visão do mundo, enquanto outros se identificam mais com 
histórias de ação e aventura ou romances. Por esse motivo, de-
vemos experimentar diferentes tipos de leitura até encontrarmos 
um que nos defina e que nós apreciemos. 
     Algumas das razões pelas quais a leitura é divertida são o 
facto de nos levar a perder no nosso imaginário, a sentirmos que 
estamos dentro da história e que vivemos e sentimos todas as 
emoções que as personagens estão a sentir. 
     Na minha opinião, a leitura é muito importante, quer para as 
crianças quer para os adultos, pois além de nos ajudar a ter 
mais vocabulário e maior fluência na escrita, também é uma for-
ma de nos abstrairmos da realidade e podermos "viajar" no ima-
ginário. Por tudo isto, apelo a que os portugueses experimentem 
diferentes tipos de leitura para descobrirem a que mais apreci-
am, de forma a divertirem-se enquanto leem. 
                                                                    Rita Pinho 8º B 

João Patronilho 9ºB 



O amor é... 

O amor é tristeza disfarçada 
É uma rosa com grandes picos 
Uma felicidade passada 
Que pode envolver grandes riscos 
 

O amor é muito doloroso 
É um vírus fácil de propagar 
Um animal para domesticar 

            É uma princesa para amar 
 

                     João Franco – 8ºA 
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A escola 
A minha escola 
tem 58 anos de história. 
Todos a conhecem  
e levam na memória. 
 
A minha escola é a melhor, 
gosto muito de cá andar.  
Tenho muitos amigos 
com quem posso brincar. 
 
Do berço à universidade 
os alunos saem daqui, 
inteligentes e sabichões 
cheios de recordações. 
Lá estudo e brinco, 
passo bons momentos da minha vida.  
E a minha DT é a professora Margarida. 
Que é muito nossa amiga. 
 
Com os professores podemos contar, 
têm muito para nos ensinar. 
Com os professores tiramos dúvidas 
e nos testes vou acertar. 
 
Bem cedinho vou acordar,  
o pequeno-almoço tomar, 
pego na mochila 
e lá vou eu estudar. 
Vou de carro devagar, 
trânsito vou apanhar, 
mas a horas vou chegar. 
E assim o professor não se vai zangar. 
 
A minha barriga está a reclamar. 
É hora de almoçar. 
Com o meus colegas vou comer 
e assim vamos todos crescer. 
 
Aqui sou feliz  
tenho amigos de raiz. 
É esta a escola do meu país. 
                      

  Francisco Dias 5º B 
 

O CANTINHO DOS POETAS... 
O Frei 

Nem todos o conhecem 
mas eu sim. 
Nele ando e aprendo 
o que têm para me ensinar 
 
Nele sou bem acompanhado 
por alunos e professores. 
Com grande orgulho eu digo, 
Frei Luis de Sousa 
 
Temos um grande recreio 
e eu nele gosto de brincar. 
Até temos mesa de matrecos. 
É uma alegria, todos a vibrar ! 
Também temos um ringue e tudo....... 
onde devíamos jogar, 
mas, assim que aparece o João, 
todos se põem a andar. 
Mas que grande seca !!! 
 
O Toni é um grande amigo 
com o tráfego a comandar. 
Às vezes lá se engana, 
ai ! que ia havendo azar. 
 
E agora vêm os professores 
que nos têm de ensinar. 
Alguns ensinam letras e fórmulas 
outros a tricotar e a cantar. 
O José dá-nos música, 
O Rui põe-nos a malhar. 
Com a Manuela somos cientistas 
e com a Isabel vamos rimar. 
 
Nesta escola vou crescer 
com amigos e boas memórias. 
Só me tenho de lembrar 
a que horas tenho de chegar. 
 
Amigos e companheiros 
o que aprendi é que tudo na vida é feito 
com princípio, meio e fim. 
 
                          Daniel Nóbrega 5º B 
 
 

ESCOLA 
 
Uma caneta no estojo  
O livro no chão  
A stora saiu 
Que grande confusão! 
 
De repente ela volta  
-Todos pró lugar! 
Grita o que está à porta  
E avisa quando chegar. 
 
Escola……. 
Hoje em dia é assim!  
Quem só gosta de brincar? 
Vai prá rua pra falar! 
Mas quem se porta bem, 
Tem uma sorte tramada 
Não leva cruzes na caderneta  
Fica logo aliviada! 
 
Frei Luís de Sousa 
É a minha escola  
Onde aprendi a ler  
E a colar com cola! 
 
Ler, escrever, desenhar…. 
Fazer contas, sonhar 
É na escola que se aprende  
Que a matéria se entende  
O refeitório é gigante  
Com comidas imensas  
Cadeiras de todas as cores  
Mesas muito extensas. 
 
Adoro a minha escola  
Desde a sala ao recreio 
Aprender é divertido 
De aprender não tenho receio. 
 
Claro que prefiro brincar 
E das aulas já me fartei 
Mas é lá que vou sonhar  
Desde sempre lá andei. 
 
 Mariana Ferreira e Anais Dias 
5ºB 

La diferencia es buena 
     Encuentro, cada día, diferencias en mi 
instituto y en el lugar donde vivo. Así que 
conozco personas muy distinctas. Tengo 
compañeros un poco más gorditos otros más 
delgados, otros bajitos y otros altos, etc… 
     La verdad es que a mí me gusta conocer 
a personas diferentes, porque así aprendo 
cosas nuevas con ellas.  En mi opinión, si yo 
veo a los otros de forma diferente, yo tambi-
én soy diferente a través de su mirada. Para 
mí, somos todos iguales y todos diferentes. 
                                     Beatriz Marques. 8º A 
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Animais em cativeiros 
     Cada vez mais ouvimos notícias de extinções de espécies. 
Este problema é consequente das nossas ações. 
Os jardins zoológicos, circos e parques temáticos usam animais 
como entretenimento e como forma de ganhar dinheiro. Estes 
são removidos do seu habitat, do seu conforto…Estas empre-
sas tentam convencer-nos que os animais gostam de ser obser-
vados, de fazer espetáculos, etc… 
     Na minha opinião os jardins zoológicos são uma forma de 
avisar a sociedade das extinções e também de salvar muitos 
seres em perigo. Por outro lado, também os usam em excesso 
e de uma forma que eu não gostaria se fosse anima. 
     Os circos e parques temáticos, a meu ver, não têm nenhum 
aspeto positivo. Os animais são maltratados, obrigados a fazer 
espetáculos e usados de forma incorreta. Não me admira que, 
por vezes, muitos circos têm acidentes, como os leões ou tigres 
atacarem os domadores. 
     Estamos em pleno século XXI e ainda enfrentamos proble-
mas deste tipo! 

Filipa Cotrim 8ºB  

A Casa de Muitos Mistérios de Alexandre Honrado 
 

     A obra, A casa de muitos Mistérios, de Alexandre Honrado, 
fala sobre uma rapariga asmática que tem os seus dons e pro-
dígios, e que pretende desvendar os mistérios da casa do  avô 
que adoeceu e da  avó já falecida. É uma narrativa aberta e de 
leitura fácil. 
     O autor pretende entrar na cabeça dos leitores e pensar nas 
suas opiniões  e sugestões, como indica a introdução desta 
obra. 
    A escrita apresenta vários recursos expressivos e várias 
descrições pormenorizadas de coisas muito simples, como a 
noite “ um bolo prateado no céu com flocos de algodão à volta 
e uma toalha de veludo azul quase negro estendida por cima 
das nossas cabeças”. 
     Na minha opinião, esta obra biográfica que conta as dúvi-
das e as decisões da vida de uma criança, não é um género de 
leitura muito apreciado por mim, contudo consigo identificar-me 
com a narradora e tentar imaginar os seus contratempos. 

Madalena Pires 7ºB 
 

     O que irá acontecer ao nosso Planeta… 
 
     Atualmente, cada indivíduo, no seu dia a dia, contribui 
para a degradação do meio ambiente. 
     O meio ambiente tem-se vindo a transformar, devido à 
população mundial e aos seus atos que prejudicam o planeta 
Terra. Neste momento, um dos principais culpados pelo esta-
do do planeta é a China, pois tem uma produção industrial 
enorme sem compromissos antipoluição . 
     O pior é que hoje em dia já não é só a indústria que polui 
o ambiente, mas também nós como pessoas, ao alimentar-
mos o nosso "lado" consumista. Porém podemos lutar contra 
tudo isto! 
     Na minha opinião, cada um de nós devia ajudar o nosso 
planeta reciclando, reduzindo o consumo de luz, água e gás, 
estas são algumas maneiras simples de poupar. Contudo, 
muitas pessoas não ligam a maneiras de poupar, pois pen-
sam que não é preciso ou que não tem consequências gra-
ves, todavia o futuro de uma sociedade cheia de problemas 
de saúde é cada vez mais próximo, daí a necessidade de 
preservar o nosso planeta. 

Madalena Carvalho 8ºB 

A solidariedade 
     A solidariedade é muito importante para as pessoas. Todas as pessoas têm de ser solidárias, tanto em casa, como na escola 
e na comunidade. 
     O que podemos fazer em casa para ser solidários? 
      Apenas temos de ajudar nas tarefas diárias, como por exemplo, pôr a mesa, lavar a loiça, fazer a cama, etc… Não estou a 
dizer para sermos os únicos a fazer tudo, apenas estou a dizer que, ao ajudar só um bocadinho, estamos a ser solidários. 
     O que podemos fazer na escola para ser solidários? 
Para ser solidários na escola podemos, por exemplo, ajudar um colega a estudar ou quando vemos um/a auxiliar a carregar uma 
mesa sozinho/a, vamos ajudá-lo/a. 
     O que podemos fazer na comunidade para ser solidários? 
     Existem muitas maneiras de ser solidários na comunidade como, ajudar uma senhora de idade a atravessar a passadeira, 
ajudá-la a levar as compras, se um carro de uma pessoa for abaixo, nós vamos ajudar a pessoa a empurrar o carro, etc… 
     Podemos concluir que a solidariedade é uma palavra e um ato muito importante. É que além de podermos ajudar as pessoas, 
também faz com que nos sintamos melhor com nós próprios. 
                  Afonso Fernandes 7ºB 

   A importância da leitura 
     Muitos alunos têm dificuldade na interpretação de textos e no 
vocabulário devido à falta de leitura. Cada vez mais, em Portu-
gal, as diferentes classes etárias (crianças, adultos e idosos) 
leem menos. 
     Todos nós temos diferentes gostos de leitura, uns gostam 
mais da poesia, em que o autor expressa os seus sentimentos e 
a sua visão do mundo, enquanto outros se identificam mais com 
histórias de ação e aventura ou romances. Por esse motivo, de-
vemos experimentar diferentes tipos de leitura até encontrarmos 
um que nos defina e que nós apreciemos. 
     Algumas das razões pelas quais a leitura é divertida são o 
facto de nos levar a perder no nosso imaginário, a sentirmos que 
estamos dentro da história e que vivemos e sentimos todas as 
emoções que as personagens estão a sentir. 
     Na minha opinião, a leitura é muito importante, quer para as 
crianças quer para os adultos, pois além de nos ajudar a ter 
mais vocabulário e maior fluência na escrita, também é uma for-
ma de nos abstrairmos da realidade e podermos "viajar" no ima-
ginário. Por tudo isto, apelo a que os portugueses experimentem 
diferentes tipos de leitura para descobrirem a que mais apreci-
am, de forma a divertirem-se enquanto leem. 
                                                                    Rita Pinho 8º B 

João Patronilho 9ºB 



JORNALISTA POR UM DIA 
     No dia 24 de fevereiro,  os alunos do 8º ano visitaram o Centro 
Educativo MediaLab, do JN (Jornal de Notícias), em Lisboa. Além de 
terem tido uma visita guiada ao Centro Educativo, tiveram também a 
oportunidade de participar num workshop intitulado "Faz a tua 1ª 
página" , selecionando e escrevendo as notícias mais importantes do 
dia, compuseram, deste modo, uma 1ª página. 
      Os alunos puderam, assim,  pôr em prática os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de português. 

Professora Helena Vieira 

           CONCURSO DE ORTOGRAFIA 

     No passado dia 5 de maio, o aluno Guilherme Pestana do 6ºA, 
ficou em 2º lugar e a aluna Catarina Silva do 9ºB, ficou em 3º Lugar 
na Final do Concurso de Ortografia, do 2º e 3º ciclos, que teve lugar 
no Colégio do Vale.  
Ficámos muito contentes, com esta parceria entre o 
nosso colégio e o Colégio do 
Vale, que já dura há 8 anos, e 
que mais uma vez foi  um su-
cesso.  
PARABÉNS!!     
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FEIRA DO LIVRO  

     A Feira do Livro realizou-se nos dias 11 a 15 de maio no átrio da 
nossa escola (junto à sala dos professores). Mais uma vez, esta foi uma 
iniciativa do Departamento de Língua Portuguesa e Línguas Estrangei-
ras com o patrocínio da livraria Capas Negras e a Leya.  
     Ao longo destes dois dias, os alunos puderam adquirir livros acon-
selhados pelo Plano Nacional de Leitura e outros do seu agrado, com o 
objetivo de os motivar para a leitura.  
     Assim, desafiámos todos os alunos, professores, funcionários e pais 
a lerem cada vez mais e, deste modo, tornarem-se melhores leitores. 

              Professora Cristina Passarinho 

     Visita do Autor Alexandre Honrado 
     Realizou-se no passado dia 15 de maio, pelas 13h30, no Externa-
to Frei Luís de Sousa,  uma sessão de autó-
grafos protagonizada pelo escritor Alexandre 
Honrado, organizada em parceria com o 
Departamento de Ciências Sociais e Huma-
nas e Departamento de Línguas. A participa-
ção do autor vem na sequência do encontro 
realizado na Semana da Cultura, no passado 
mês de fevereiro, onde o autor falou sobre a importância da leitura, 
das histórias e sobretudo da criatividade e da imaginação. Neste 
âmbito, o encontro, que durou cerca de uma hora e 
meia, contou com uma viagem ao mundo das letras 
através de um marcador de livros, uma história fasci-
nantemente recriada pelo autor. Alunos e professores 
deliciaram-se com a poderosa imaginação de Alexan-
dre Honrado, que deixou os alunos numa incessante 
curiosidade até ao fim do conto. 
     Na sessão de autógrafos, os alunos do Externato Frei Luís de 
Sousa puderam trazer os livros do autor, que trabalharam no âmbito 
da disciplina de Português, para que este os pudesse assinar.   

Professor Miguel Feio 
 

Dia do Autor 
Maria João Lopo de Carvalho 

 
     No dia 15 de maio, os alunos do jardim de infância, 1ºciclo e 5º ano, receberam a visita da escritora Maria João 
Lopo de Carvalho.  
     A autora apresentou os seus livros Maria Bem Fazia, A minha mãe é a melhor do mundo, A minha professora é a 
melhor do mundo e Hora H 1- Viagem a um quase reino.  
     A simpatia e empatia da autora com os alunos foi contagiante!  
     Parabéns à autora pelo seu excelente trabalho e obrigado por ter passado o seu dia de aniversário na nossa companhia! 

Professora Cristina Passarinho  

Daniel Ladeira 9ºB 

Turma do 8ºB 
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Se eu tivesse um amigo... 
     A amizade é um sentimento e uma relação muito importante e 
essencial na nossa vida. É uma força que nos encoraja e um pilar da 
nossa vida. 
     Ter um amigo é afastar a solidão e a tristeza e concentrarmo-nos 
na alegria e na companhia. 
     Quem nos apoia nos nossos momentos altos e baixos, nas nos-
sas dificuldades e nas nossas alegrias e tristezas é verdadeiramente 
uma pessoa especial, designada amigo. 
     Normalmente, também ocorrem zangas, discussões e desacor-
dos, mas acaba por se resolver tudo no final. Na amizade, não exis-
tem assuntos tabus, nem segredos. Quem é leal e honesto leva uma 
amizade alegre e fiel. 
     Um amigo está sempre de braços abertos, pronto a ajudar e a 
apoiar no que for necessário. Elimina mágoas e tristezas e por vezes 
até as faz desaparecer. Afasta o medo e a desconfiança. 
     Em suma, concluo que com um amigo a vida é mais alegre, mais 
divertida e que o papel  do amigo é fundamental para nós. Uma lei 
da vida que devemos cumprir sempre. 

Madalena Pires 7ºB 
 

  
 

Sonho Festivo 
      Existe um planeta... Galáxia...dimensão...já não 
me lembro… onde o mundo é dividido em quatro 
continentes: “Halloween Town”, “Ho-Ho City”, 
“Amêndoalândia” e “País Coração”. 
      Não consigo lembra-me de muito mais, apenas 
de um lugar onde é sempre primavera, há árvores 
chupa-chupa, arbustos de chocolate negro e 
hambúrgueres gigantes sem carne, pois aqui são 
todos vegetarianos. De súbito, ouvi um som, como 
se os pássaros estivessem a cantar em harmonia 
e... não, esperem, era o meu despertador. 
      Estava preso num sonho e tinha de ir para a es-
cola! Encontrei um portal avermelhado com um to-
que de rosa clarinho. Hesitei em entrar, mas atrás 
de mim avistei a maior amêndoa que já vi: a 
“Amêndoazila”! Não tinha outra escolha. Quando 
entrei, encontrei-me num parque com relva azul cla-
ra, onde corações se beijavam até que se viu um 
raio e ficaram... bem...zombies! Encontrei outro por-
tal e entrei. Ouvi as celebérrimas músicas de Natal, 
e apercebi-me que estava na “Ho-Ho City”. 
      Olhei para os lados e não encontrei ninguém. 
Sentei-me num banco e refleti sobre o que aconte-
ceu, e lembrei-me que os monstros também atraves-
sam portais! Lá estavam, o doce de Páscoa mons-
truoso e os corações zombie. Tudo se encaixou!  Os 
habitantes de “Haloween Town” estavam a contami-
ná-los! Parecia o meu fim, mas surgiu um trenó e 
salvou-me. Lá estava, o próprio Pai Natal que me 
levou até ao portal final.  
Consegui acordar! Levantei-me, apressei-me a co-
mer mas apercebi-me que era sábado... 
      Voltei a adormecer.  
       Nos sonhos estamos num mundo só nosso, on-
de podemos nadar pelo mais profundo dos oceanos 
ou voar pela mais alta das montanhas... 

        
Miguel Freitas 6ºB 

                                                                     
 

         “O acontecimento mais marcante da minha vida” 
     O acontecimento mais marcante e que alterou completa-
mente a minha vida, foi o nascimento do meu irmão.  
Foi bom, é verdade, mas teve algumas consequências para 
mim, como por exemplo o facto de não ter a atenção e os 
miminhos todos para mim, de ter de partilhar tudo, de não 
receber tantas prendas e de não poder fazer algumas coi-
sas… pois, tinha de dar o exemplo… 
 Quando o meu irmão nasceu, eu tinha apenas quatro ani-
nhos e ainda não sabia lidar bem com os ciúmes… Mas ape-
sar disso, esta foi a melhor coisa que me poderia ter aconte-
cido, não só por ter um irmãozinho mas também por crescer 
mais feliz com a sua presença na minha vida! 

    
Catarina Pinto  5ºA 

  

Os verdadeiros heróis 
     O nome “Herói”, atualmente, é atribuído a uma personagem fictícia 
que combate os vilões. Mas, na minha opinião, os Super Heróis das 
bandas desenhadas e dos filmes, como o Super Homem ou o Capitão 
América, não são verdadeiros heróis. 
      Na minha perspetiva, um herói é alguém autor de grandes feitos, 
alguém que abdica do seu tempo e abre mão de alguns bens para 
apoiar os mais necessitados ou para ajudar o próximo. 
     Um bombeiro, que arrisca a sua vida para nos salvar, é um herói. 
Os médicos que livram muitos pacientes da morte, são heróis. Os 
membros da nossa família são heróis, pois criam-nos, educam-nos, 
garantem o nosso bem-estar e todos os dias trabalham arduamente 
para nos sustentarem. Os professores, que nos ensinam o que sabem 
para termos um futuro melhor, são heróis. Os nossos amigos, quando 
são verdadeiros e nos ajudam a escolher o caminho certo, impedindo-
nos de tomar más decisões, também são heróis. Aqueles que lutaram 
pelos seus direitos e liberdade são heróis. Até um cão pode ser um 
herói. Já ouvimos inúmeras vezes falar de cães que salvaram pesso-
as. 
      Não é necessário utilizarmos collants e uma capa para sermos 
heróis. Se nós quisermos, todos nós poderemos ser heróis. 
  

Catarina Dias 9ºA 

Ana Carolina Jacinto  9ºA 

Turma do 8º A 
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 The children’s day 
The children’s day is like a smile 
It’s nice 
It’s funny 
It’s colourful 
It’s cool  
It’s magic 
It’s lovely 
It’s walking in the stars! 
 

The chidren’s day is like the sky 
Where we can fly 
Where we often sit and wish 
we could be a butterfly! 
 

The children’s day is like the wind 
we wish we could be a kite 
 And fly and ride upon the breeze 
To go anywhere in our dreaming world! 

5º A, 1st June, 2015 
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     No dia da Criança, há semelhança de anos anteriores, este ano o tema abordado em sala de aula, 
na turma do 2º - A, foram “ Os Direitos das Crianças”. 
     Depois de um interessante diálogo, foram estes desenhos o resultado da nossa abordagem. Para-
béns ao Sebastião e à Francisca pelo empenho com que realizaram os seus trabalhos. 
                        Professora Luzia Sousa 

      DIA DA CRIANÇA 
No dia 1 de junho, a Creche e o Jardim de Infância comemoraram o Dia da Criança.  
     Foi um dia cheio de alegria e muitas surpresas!!!  

 

 The children’s day 
 
On first June we celebrate the children’s 
day 
And we can go away…… 
Away from school 
Away from tests 
Away from teachers 
Away from stress. 
 Enjoy our funny childish world 
Where we can play 
And make our dreams come true… 
- eat chocolate 
-enjoy all day long 
-break rules 
-be happy and free! 

6ºC, 1st June, 2015 

 

A letter to grown -ups, on the chikdren’s day 
 

Dear grown -ups, 
- Please, leave  all the children play 
So that they can say 
This is our best day! 
- Please, give all the children a famlily and food 
To live and grow in a friendly world 
Filled with sunshines and clear skies 
 with playtime and fun 
to enjoy their carefree days! 
- Please, don’t forget to spoil them 
cause  they all need 
LOVE, LOVE and LOVE! 
 

Then we will be happy 
And we will thank you all! 
Love from the children, 

6º B, 1st June, 2015 

Francisca Pereira  Sebastião Bilé 

     TROC´Ó PASSO 
     No 1º ciclo come-
morou-se o dia da 
criança com TROC'Ó 
PASSO, uma ativida-
de de danças tradici-
onais do mundo, di-
namizada pela pro-
fessora Stela Silva.  
      As crianças ex-
pressaram sentimen-
tos e pensamentos 
através da expres-
são corporal – o can-
to e a dança. Muitos 
sorrisos, alegria e 
harmonia.  
   Vivam as crianças!  
 

Profª Stela Silva 
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     People and Technology  
     Nowadays, people depend on technology. Society can't live without that. We are too 
used to that, because we live in a world where technology is essential.  
     In my opinion, mass media provides the link between the individual and the demands 
of technological society,  because technology can connect people and mass media is the 
one which provides that connection.  
     Through Internet, we have the possibility of being updated. For example, through so-
cial networks we can be updated about things that are happening on the other side of the 
world. If you have family living abroad, you can easily be connected through Internet.  
     To sum up, the link between mass media individual and technology can be done easi-
ly.  
 

Mariana Freitas 10º 
 

Teens and part-time jobs 
     Encouraging teenagers to work can be a difficult question for adults to answer. As a teen, I always had some interest on how 
would it be like to work during classes and be able to earn my own money. Our parents know how expensive it can be to have a 
son in this age. In most cases , we might want to buy the newest gadgets, the new collection clothes and not all the families can 
afford these trappings. So when a teen takes a part time job , he is finally able to contribute to the purchase of these fun and 
pleasure expenses. 
     Nowadays, the job market tends to favor the ones with experience over education. Of course we can't despise a college de-
gree , but this type of experiences bring more value to our resume and it shows that we are able to balance not only education but 
a work too. 
     While teens work at part time jobs, they learn just how capable they are to some things, building confidence and self-reliance. 
It helps them feeling more independent and develop a sense of responsibility as young adults. 
     To conclude, although it's true that holding down a job in our age can interfere with school work , this strain gives us important 
lessons. Teens learn more about the struggles of an adult life of responsibilities and have an opportunity to explore how they will 
balance all of their commitments as they grow. 

João Pinho 11º 

Poetizando 
Chilreiam, corvos pela madrugada 
Em sintonia, com motores não tão longínquos 
De quaisquer atarefados, sãos, grandíloquos 
Perto de um ledo local de culto em abóbada. 
 
Caminha, uma família zíngara, 
Direcionada para suas bancas de roupa, 
Ligadas a um pescador, que aliena garoupa 
A qualquer, jovem, excursionista búlgara. 
 
Ando por aquelas alamedas curvas, 
Observando aquela realidade distinta, 
Eliminando minha perceção já extinta, 
Extorquindo meus princípios. Apenas reservas 
 
Daquilo que sou, me fazem ver assim, 
Um hemisfério, em nenhum momento antes explo-
rado 
De sentimentos fazendo-me agrosseirado 
Mas contemplando, devotamente, o real, passim. 
 
Saem arrogantes, sombrios, tímidos, 
Frangotes membrudos, dum edifício ginasial 
De seu comportamento, dedicado, eclesial, 
Retidos, falsamente, por mirares ácidos. 
 
Cerca de um botequim monótono, 
Andam anosos, de descendentes na pata, 
Com a ânsia e desejo de, pois, tornar acrobata 
Avistando jovens como que ao abandono. 
 
Montes, vales, oceanos, marés, vida... 
Toda ela uma diversidade de ser. Só, só 
E apenas comigo mesmo cresço como pó 
Nesta Amora. Meu conhecimento. Dúvida… 

Diogo Gonçalves 11º 

Os estereótipos no cinema 
     Os estereótipos são generalizações que fazemos em relação aos outros. Essas cren-
ças pré-concebidas baseiam-se em falsas ideias ou suposições sobre aspetos profissio-
nais, étnicos, religiosos, culturais, físicos … sobre o Outro que é diferente de nós e  se 
insere num determinado grupo social. Na maioria das vezes, o estereótipo é pejorativo ou 
transmite uma mensagem negativa e preconceituosa sobre os outros. 
     No filme “Que Mal Fiz eu a Deus” o estereótipo é abordado através da comédia, retra-
tando as diferenças de nacionalidades, de religiões e culturas. 
     Neste filme vemos uma família tradicional francesa católica que quer que as suas filhas 
casem com franceses católicos, mas que se vêm confrontados com escolhas alternativas. 
A primeira reação é rejeitarem-se uns aos outros partindo dos estereótipos negativos em 
relação às diferenças religiosas e culturais que formam este grupo. 
      No outro filme que vimos, “Ocho Apellidos Vascos”, os estereótipos nascem das dife-
renças culturais e ideológicas de duas regiões espanholas: Andaluzia e País Basco. Dois 
jovens conhecem-se na Andaluzia e apaixonam-se através das suas diferenças e precon-
ceitos, nascidos de estereótipos antigos que as pessoas andaluzas e bascas alimentam 
há muitos séculos. 
     As personagens que vemos nestes dois  filmes refletem os clichés e ao mesmo tempo 
são vítimas dos estereótipos sociais retratados. Os preconceitos são derrotados quando 
se ultrapassam as aparências e as crenças erradas, ficando apenas o “ridículo” e a comé-
dia.                                                                                                          Rita Pontes 8º A 

 

Maria Duarte 9ºA 

Turma do 7º A Turma do 7º A Turma do 7º B Turma do 7º B 



    Animais em cativeiro 
     Muitos animais são mantidos presos em jardins zoológicos, em parques 
temáticos ou em circos. Estes animais naturalmente, nascem na natureza, na 
selva onde são livres para andarem onde quiserem, caçarem o seu alimento e 
se reproduzirem. 
    Mas muitas vezes, acontece que estes animais são retirados do seu habitat, 
do ambiente, onde supostamente devem viver. Muitas características que nas-
cem com estes animais, como por exemplo, os tipos de dentes, as garras, as 
patas, o pelo, nascem com eles por alguma razão, para que eles as utilizem. 
Quando os animais são capturados deixam de precisar de usar estas caracte-
rísticas, como por exemplo, já não precisam de caçar porque lhes dão alimen-
to, não precisam de se camuflar, pois já não têm predadores. 
    Estes animais não deviam ser capturados, deviam viver nos seus ambientes 
naturais, onde nasceram, porque são animais selvagens que querem viver li-
vres e não podem, porque o homem os captura para servir de diversão nas 
suas vidas. O homem devia preocupar-se com os animais em vez de os utili-
zar como diversão.  

Filipa Gonçalves 9ºA 
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Uma Viagem a um Mundo Diferente 
     Já estive em muitos países e culturas, mas houve uma viagem que se desta-
cou no meio de todas as outras. 
Há cinco anos, fui passar duas semanas de férias ao Egito. Fiquei hospedada 
num Resort em Sharm-El-Sheik, na zona este do Egito. 
Antes disso, nos primeiros dias, fiz um cruzeiro pelo Rio Nilo. Foi uma experi-
ência fantástica que deu para conhecer um pouco mais sobre a cultura egípcia, 
pois todas as noites havia espetáculos de dança do ventre (uma dança muito 
popular entre os muçulmanos) e peças de teatro acerca dos deuses do Antigo 
Egito e sobre as mumificações. 
     Nos dias que se seguiram, ia todos os dias à praia de água límpida, com 
peixes e corais de todos os tamanhos e feitios. Nesta praia fazíamos mergulho 
e andávamos de mota de água. 
     Na segunda semana, fizemos várias excursões. Numa destas visitas vimos 
os “Tesouros do Egito”, como os habitantes deste país chamam às grandes Pi-
râmides e à famosa Esfinge. Foi o máximo ver todos aqueles monumentos e 
templos, que aparecem em gravuras nos livros de História! 
     No último dia destas esplêndidas férias, acordámos bem cedo, mal o Sol 
nasceu no céu, e fomos até à Jordânia, outro país árabe. Tudo estava a correr 
“às mil maravilhas”, até ao momento em que o nosso guia parou o carro e disse 
que como a matrícula deste era egípcia, não poderia entrar na fronteira de Isra-
el (o país que tínhamos de atravessar para chegar à Jordânia), pelo que tería-
mos de fazer essa travessia a pé. 
     Ficámos sem pinga de sangue ao olhar para o enorme corredor, cheio de 
soldados armados, que pareciam dispostos a disparar a qualquer momento. 
Felizmente tudo correu bem, conhecemos um pouco de Israel, visitámos Petra 
(na Jordânia) e regressámos sem qualquer problema! 
      Adorei esta viagem e sei que nunca a esquecerei! Acho que o Egito é um 
ótimo destino para todos aqueles que querem conhecer uma cultura muito dife-
rente da nossa. 

Sara Núncio 7º B 
 

E  s e  O s  L u s í a d a s  c o m e ç a s s e m  a s s i m …  
A página perdida de  Camões  
 
Glória aos conquistadores 
Mas não quaisquer desses 
Glória aos navegadores 
Mas apenas os Portugueses 
Que se aventuraram por mares 
Durante vários meses 
Por mares de lá do fundo 
Por mares do fim do mundo. 
 
Eu com esta obra grandiosa 
Pretendo louvar os Reis de Portugal 
Que com estratégia gloriosa 
Livraram o país do mal 
E glorificar a viagem trabalhosa 
Que podia ter sido fatal 
À viagem de Vasco da Gama 
Darei toda a fama. 
 
Uma epopeia clássica irei escrever 
Dedicá-la-ei ao meu país 
Inveja os clássicos vão ter 
E a minha pátria ficará feliz 
O povo português ganhará  
e os heróis antigos vão perder 
Calarão tudo o que a poesia antiga diz 
Os heróis presentes e passados 
Serão muito celebrados. 
 
Portugueses, descobertas, indígenas e deuses 
História, atualidade, ficção e realidade 
Um trabalho necessário aos portugueses 
Para enaltecer a verdade 
Um livro que viaja várias vezes 
Mas sobrevive a toda a maldade 
E disto tudo canta a epopeia portuguesa 
E tudo isto lhe dá a sua beleza. 

Afonso Ribeiro 9ºB 
 

E agora que levantámos os mares 
E agora que pisámos um novo chão 
É hora de não temer mais a Hades 
De escrever com a minha própria mão  
Todas as obras que não têm pares 
E que do povo Lusitano são 
Para que não sejam mais olvidadas 
Que fiquem nas memórias guardadas 
Não há  o Ulisses ou o grande Eneias 
Não há apenas um único salvador 
Há portugueses com as almas cheias 
De bravura, coragem e amor 
E se outros mereceram epopeias 
Também farei uma a nosso favor 
Qual momento mais oportuno 
Que os descobrimentos do nosso mundo? 

Catarina Silva 9ºB 

TRIVIAL DO CONHECIMENTO 
     No dia 1 de junho, realizou-se a Final do concurso do “Trivial do Conhecimento”, no Anfiteatro da nossa escola, dirigido aos alunos do 
2º e 3º Ciclos. Esta iniciativa visa fundamentalmente a promoção dos conhecimentos e competências nas diversas Áreas Curriculares numa 
competição saudável e cheia de entusiasmo. Assim, os grandes vencedores foram : 
     2º ciclo: 5º B e 6ºC; 
     3º ciclo: 7ºA; 8ºB e 9ºA. 
       Muitos  Parabéns a todos os participantes!           
                                                               Professor Jorge Garcia                                                                                      
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Talentos e Trivial, Um Dia da Criança bem diferente 
     No dia 1 de junho de 2015, no auditório da nossa escola, reunimo-
nos para celebrar o Dia da Criança. Fizemos várias atividades como o 
“Frei tem Talento” e o “Trivial do Conhecimento”, para mostrar do 
que somos capazes e provar que estávamos atentos quando os profes-
sores deram  aquela matéria... 
     No “Frei tem Talento”, eu participei. 
Fiz ginástica rítmica e acrobática. Foi 
uma experiência inesquecível! Estava em 
pulgas por subir aquelas escadas e arrasar 
com aquilo tudo! Finalmente, chamaram-
me ao palco! Quando vi todas as pessoas, 
desde o 5º ano até ao 6º ano, a gritarem 
por mim, só tinha mais vontade de mostrar o que valia. E, acabou! 
Desci as escadas e só recebi elogios, mas o mais importante é que a 
minha mãe estava lá e pôde ver  “de que sou feita e do que sou ca-
paz”... 
      No entanto, houve ainda mais talentos como a Diana Angelino e a 
Leonor Palma do 6ºA, que fizeram “Cup Song”; o Luís Tolda do 5ºB, 
que tocou piano, e muito mais... 
      Mais adiante, houve o “Trivial do Conhecimento”. Da nossa turma, 
5ºA, participaram o Diogo Padinha, a Sofia Sousa e o Rui Broegas. 
Infelizmente perdemos, mas estamos muito orgulhosos deles porque 
deram o seu melhor! 
      Na minha opinião, foi um dia muito bem passado! Todos demos o 
nosso melhor tanto nos Talentos como no Trivial. Pode não ter ganha-
do ninguém nos Talentos, mas para mim já foi uma vitória ir à final, e 
no Trivial vamos mostrar que queremos ganhar e não perder para a 
próxima! 
                                                          Mariana Mourão Rodrigues  5ºA 

O Dia da Criança 
     No dia 1 de junho celebra-se o dia da Criança. Este dia é co-
memorado para toda a gente, neste mundo, se lembrar de que 
para além dos Direitos do Homem existem também os Direitos 
das Crianças. 
     Aqui, no Externato Frei Luís De Sousa, no dia 1 de junho, 
comemoramos sempre com jogos, concursos para demonstrar os 
nossos talentos e os nossos conhecimentos. 
Este ano não foi diferente, e, da parte da tarde fizemos o “Frei 
tem talento” e o “Trivial do Conhecimento”. Para mim, o que se 
destacou mais foi: o “Frei tem talento” pois os meus colegas têm 
muito talento. 
     Gostei especialmente da Francisca Oliveira e da Madalena 
Ribeiro da minha turma, que dançaram e fizeram ginástica rítmi-
ca com uma pitada de ginástica acrobática. Também apreciei 
bastante duas meninas do 6.º A, a Diana Angelino e a Leonor 
Palma. Estas cantaram e fizeram uma “cup song”. Claro está que 
todos os concorrentes estiveram bastante bem pois tiveram cora-
gem de enfrentar um grande público. 
     O “Trivial do Conhecimento” foi divertido, alguns dos nossos 
colegas foram representar a nossa turma e colocar à prova os 
seus conhecimentos. 
Embora aqui no Frei tenhamos esta festa tão feliz, muitas crian-
ças no Mundo não têm esta alegria pois ou não têm família, ou 
não têm comida, ou não têm possibilidades de educação… Estas 
situações são muito infelizes mas penso que todos nós podemos 
ajudar nem que seja com muito pouco. 
     Na minha opinião, podemos melhorar estas situações de ano 
para ano. Afinal, o dia da Criança é para celebrar o quão é bom 
ser criança! 

Maria Palma 6.º B 



     UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL 
 

     Entre o dia 19 e o dia 23 de fevereiro , no meu colégio, o Externato Frei Luís de Sousa, comemorámos os “Dias da Cultura”. 
Foi a primeira vez que participei e, por isso, estava ansiosa e entusiasmada. 
     Na disciplina de Português realizámos atividades de escrita criativa e na disciplina de Matemática, jogámos PMAT (jogo de 
matemática efetuado nos computadores). Em História e Geografia de Portugal construímos castelos medievais, a Ciências Na-
turais vimos um filme sobre ilhas vulcânicas e na disciplina de Inglês fizemos um jogo de palavras a pares. Na disciplina de Edu-
cação Musical, assistimos a um concerto dado pelos alunos da Escola de Música de Torres Vedras. 
      As atividades que mais gostei foram a oficina de macramé e a elaboração de um diário de viagens. Outro atelier de que tam-
bém gostei muito foi “pigmentos e pinturas naturais “ com a professora Túlia Duarte. O que menos gostei foi de não ter participa-
do, nos jogos de voleibol, pois não fui escolhida para a equipa.  
     Estes dias foram uma mais valia para nos divertirmos, aprendendo de forma diferente! Foi uma maravilhosa e inesquecível 
experiência a repetir no próximo ano letivo… 

Catarina Bodião  5ºA 
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Reciclar com Arte 
 
     Nos “Dias da Cultura” os alunos, nos ateliers de Artes, parti-
ciparam num desafio…. 
     Passou por aproveitar as embalagens de cartão e transformá
-las em peças divertidas, utilitárias e decorativas. 
Os alunos aprenderam a importância de se praticar a política 
dos 5R's (reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e responsabili-
zar) através da transformação de desperdícios em objectos utili-
tários e artísticos, contribuindo para a preservação e melhoria 
do ambiente. 
     Refletiram sobre: o que é uma cidade? 
     Não existe definição ideal….. A cidade sou eu, és tu. 
     O principal objetivo deste projeto é o de sensibilizar a socie-
dade para os problemas ambientais existentes a nível mundial e 
para a importância da promoção de iniciativas que visem o de-
senvolvimento sustentável, evitando a degradação do planeta 
onde vivemos. 
     Criatividade e sustentabilidade. Por um mundo melhor e 
mais divertido! 
    Os nossos alunos estão de parabéns! 
5ºANOS – 6ºANOS – 7ºANOS – 8ºANOS 

Professora Túlia Duarte 
 

 

             

Competições  Nacionais em Aveiro 
      Mais um ano e rumámos  à Universi-
dade de Aveiro para as competições naci-
onais de ciência. Três horas e pouco de 
autocarro mas muito boa disposição fize-
ram deste, um dia inesquecível para alu-
nos e professoras. Os resultados alcan-
çados foram bons e os alunos de Biologia do 12º ano conse-
guiram alcançar, para a nossa escola, um belo 3º lugar.  
     Parabéns a todos!  

Professora Vera Caetano 

Ateliers du Français 
     Durante os Dias da Cultura que decorreram entre 19 e 23 
de fevereiro, desenvolveu-se a atividade 
Ateliers du Français.  
     Nesses ateliers, os alunos foram convi-
dados a realizarem pequenas atividades, 
tais como a reconstituição de mapas de 
França, audição de canções francesas, re-
solução de enigmas com base nas bandas 
desenhadas francófonas, jogo da memória, “jeux des 7 famil-
les”, o jogo da “Pétanque”, etc.  
     Estas atividades pretenderam levar os alunos de 6º Ano a 
contactar com a língua e cultura francesas e quiçá despertar 
neles o desejo de aprender a língua deste país tão apreciado 
pelas suas marcas de luxo, a sua gastronomia, os seus festi-
vais e o seu “savoir-vivre”. 

Professora Maria Helena Carriço 
 

A Bus Tour in Lisbon 

     On 21th of May, the students from the eleventh grade 
were provided with the opportunity to know the city of 
Lisbon from a new perspective. It was na excellent tour 
around Lisbon!                      Class 11º   

ETC COMPANY  in Frei Luís de Sousa 
      What an amazing performance  in our school done by ETC ac-
tors...On 22nd April, students from the 7th to 12th grade were able 
to see the play “What If?” about choices that we do in our life! 
     We all had a great time, learning english through theatre!  
     ETC: English Theatre Company é uma companhia de teatro pro-
fissional itinerante que apresenta peças de teatro originais na lín-
gua inglesa para estudantes de Inglês de todas as idades e todos 
os níveis.  
                                                         Professora Cristina Passarinho 
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Mostra do Ensino Secundário, Profissional e Superior 
      Nos dias 14, 15 e 16 de Abril, decorreu a Mostra de ensino secun-
dário, Profissional e Superior do concelho de Almada, na Praça São 
João Baptista , que contou com a participação dos alunos do secundá-
rio na realização de experiências no âmbito das disciplinas de Física– 
Química e Biologia/Geologia. 

Professora Vera Caetano 
 

Protocolo com a FCT 
     Durante os últimos meses, as alunas da turma de Química de 12º 
ano tiveram oportunidade de participar em diversas atividades expe-
rimentais que complementaram do ponto de vista prático as aulas 
teóricas lecionadas no colégio. Estas idas mensais à Faculdade de 
Ciências e Tecnologia foram uma experiência enriquecedora, dado 
que permitiram um contacto precoce com o mundo universitário, 
nomeadamente uma vertente laboratorial. 
      Desde a sensibilização às regras de segurança, passando pela 
catálise enzimática, terminando em beleza com experiência culiná-
ria no âmbito de gastronomia molecular; estas idas à faculdade re-
velam-se indubitavelmente uma experiência educativa e simultanea-
mente lúdica. 

Professora Marta Esparteiro 
 

Baile de Finalistas 
     No passado dia 14 de março, o Externato Frei Luís de Sousa voltou a organizar o Baile de Finalistas, o qual teve lugar no ginásio 1, e onde 
participaram todos os alunos do 12º ano. 
     Após três meses de ensaios, os finalistas puderam demonstrar perante as suas respetivas famílias, amigos e toda a comunidade escolar, os 
seus dotes artísticos como dançarinos. Com efeito, no Baile de Finalistas 2014/2015, que contou com a apresentação das professoras Vera 
Caetano (diretora de turma do 12º ano) e Carla Agria, enquanto apresentadoras, os alunos brilharam com quatro prestações de danças de salão 
coreografadas pelos instrutores de danças de salão Joana Santos e Bruno Tomás. Assim, por volta das nove horas da noite de sábado e após o 
discurso do Sr. Diretor, Professor José António Costa, os alunos abriram o baile com uma animada roda de merengue, à qual se seguiu um 
intenso tango que, após umas quantas trocas de indumentária, deu lugar a um freestyle de cha-cha-cha descontraído e moderno. Posterior-
mente, os pais dirigiram-se à pista de dança para acompanhar os seus filhos na valsa vienense. 
     De seguida, cada um dos  finalistas,  fez o seu respetivo discurso de agradecimento, uns mais sucintos do que outros, alguns incluíram  
lágrimas e românticas declarações de amor. Simultaneamente, o Sr. Diretor foi procedendo à entrega dos diplomas aos alunos do 12º ano, que 
simularam a queima das fitas. 
      O Baile de Finalistas 2014/2015 terminou com a apropriação do microfone por parte dos finalistas com o intuito de homenagear os seus 
professores, bem como, de proceder à transição da colher de finalistas para os seus sucessores e futuros finalistas, a turma do 11º ano. 

Catarina Artilheiro e Inês Pereira 12º ano 
 

Turma do 9º B 



 Beautiful Family  
Family is always family. 
It is a smile, and protection 
It is accepting your imperfec-
tion 
And loving in any situation. 
It is so hard to write a poem 
Like it is to live without them. 
Family is always here, 
Believe me my dear. 

Marta Santos 10º 
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A minha casa… 
 
     De manhã os pássaros chilreiam ao acordar e respira-se um ar 
puro, que refresca o dia. O local onde vivo enquadra-se num ambi-
ente campestre, mas algumas das pessoas transportam consigo um 
pouco da agitação característica da cidade. 
    Os edifícios deste local variam entre as casas dos mais idosos, 
que são simples e um pouco tristes e, as casas dos mais jovens, 
que mantêm alguns traços característicos de um estilo arquitetóni-
co conservador, mas com um toque moderno. Uma característica 
que todas as casas têm em comum é o facto de serem moradias 
exteriorizando algum luxo, característico da classe média. As ruas 
são largas e é possível observar o aumento das construções, exis-
tindo mais pessoas a mudarem-se para este local. 
     É possível encontrar locais de lazer e espaços nos quais as cri-
anças, apesar de poucas, poderem jogar à bola ou andar de bicicle-
ta. Como se trata de uma zona de moradias não é possível encon-
trar muitos escritórios ou lojas. Dos poucos negócios que se en-
contram neste local, destacam-se os lares de idosos, que têm al-
gum sucesso devido ao ambiente tranquilo do campo e, também 
porque algumas das pessoas sendo idosas necessitam deste tipo de 
apoio. Devido à presença abundante desta faixa etária, a mentali-
dade das pessoas tende a ser conservadora. 
     Eu cresci neste local, desde pequenina que vivo aqui, observo a 
construção das casas com o meu pai, dou longas caminhadas com 
a minha mãe e tenho a liberdade de brincar com o meu irmão e 
com os meus primos na rua.  

Ana Isabel Mendes 11º 
 

 This is Love 
Love makes you cry, 
Sometimes it makes you 
scream. 
Think about how amazing 
Love as always been! 
In someway it is perfect, 
Essential in any life. 
I love to love someone 
Like I love to be loved. 

Marta Santos 10º 

Parte de mim 

Oh Almada, antiga cidade mou-
ra 
Por Afonso Henriques concedi-
da. 
Tua história nunca será perdida, 
Nestes meus momentos de ouro. 
 
Ninguém te pinta como te pintei, 
Nestes versos que escrevo. 
Pois a visão dependem do rele-
vo, 
E a geral capto do Cristo Rei. 
 
Vejo as cores das tuas casas 
E o verde dos teus parques. 
Os azuis nos embarques, 
neste rio Tejo que me arrasa. 
 
Como te retratar nestes versos, 
Se o talento necessário me falta? 
Os meus olhos vêm a luz alta, 
Que outros nunca alcançaram de 
perto. 
 
Somos muitos e chegados, 
é em ti que reina o convívio. 
Alegria nas memórias é obvio, 
quando os sentimentos são di-
versificados. 
 
Contigo assisti à mudança, 
Não só tua , mas minha. 
A idade que tenho , a idade que 
tinha, 
a pasta que levo , a minha mo-
chila de criança. 
 

João Pinho 11º 

Almada 
Casas, ruas, carros, pessoas 
A grande agitação da Margem Sul 
A honra e a bondade reinam neste 
espaço. 
E no fim tudo se resolve com um 
abraço. 
Dos que vivem debaixo do céu azul 
E deixam para trás memórias boas. 
 
Esta cidade inovadora 
Que alberga gerações 
Protegida por Deus 
Que cuida sempre dos seus 
E alivia todas as preocupações 
Proporcionando novas invenções. 
 
As avenidas sempre agitadas 
Despertam uma grande vontade de 
viver. 
Esquece-se tudo para ficar atento 
A um outro novo casamento 
Que permite à nossa espécie  
Permanecer. 
Intacta, pronta para tudo vencer. 
 
E no final de qualquer dia 
Temos novas histórias para contar 
Pais, filhos, netos, todos juntos. 
Na tristeza, felicidade, mas sempre 
unidos. 
Uma grande família que tudo en-
frenta. 
E não irá nunca descansar 
Até que a todos alegria seja capaz de 
dar!            

 Beatrice Cozma 11º 

Estilhaços 
 

Quando da bela Lisboa se mira a sul, 
Olhai, que um sentimento nórdico aparece 

Gelado, sem requinte, que padece, 
De vibrações íngremes e honestas. 

 
 

Pois em Almada, sarcástica simpatia 
De arquitetura desprovida de cuidado 

De um mundo errante e cruamente errado 
Que apresenta suores africanos. 

 
 

Enfim, quase faleço entre trapos pedintes, 
Erro em tristes enredos outrora criados, 

Peço a Deus que me transporte aos lavados, 
E à sã Capital que me aceite, estrangeiro. 

 
                                       Daniel Gonçalves 
11º 

 

Inês Teixeira—7ºA 

Matilde B. e Joana B. 8º A 

CALIGRAMAS 
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Azur e Asmar 
     No dia 10 de abril os alunos do nono ano apresentaram a peça anual Café Concerto. O tema escolhido pela escola este 
ano foi  encontro de culturas e, os alunos interpretaram-no muito bem. A peça apresentada incluiu 
danças coreografadas pelas alunas, cenas cómicas, atuações acrobáticas, entre outras. 
     "Azur e Asmar" assim se chamava a peça, o nome de dois irmãos, Azur o irmão ocidental e , 
Asmar o irmão árabe. Ambos se apaixonam pela mesma rapariga, a bela Gamila. Todo o enredo 
se centra neste trio amoroso e na igualdade entre os homens.  
Depois de conversar com os alunos sobre os ensaios e o resultado final, concluímos que foi uma 
experiência muito importante que gerou um ambiente de cumplicidade entre os alunos  e reforçou 
a união entre as turmas .  
     O café concerto foi uma maneira feliz de encerrar  o ciclo, com a presença de todos os encarregados de educação, pro-
fessores e funcionários que os acompanharam ao longo destes três anos.  

                                                                                                                 Filipa Cotrim e Sara Luís-8ºB 
 

     Concurso Internacional do Cartaz da Paz 
Todos os anos, os Lions, Clubes do mundo inteiro, patroci-
nam orgulhosamente, nas escolas, o Concurso Internacio-
nal do Cartaz sobre a Paz onde os estudantes são estimula-
dos a expressar visualmente a sua própria interpretação do 
tema. 
     Os trabalhos criados são únicos e expressam as experi-
ências de vida e a cultura dos jovens. 
     Este ano um grupo do 7ºano participou com o tema "Paz, 
amor e compreensão".  
No passado dia 29 de maio, a professora Túlia Duarte 
(educação visual - 3º ciclo) representou alunos e, natural-
mente, o externato, partilhando a experiência, entrega e 
dedicação dos jovens artistas. 
 
Estão todos de parabéns!!! 

Professora Túlia Duarte 
 

ACADEMIA DE MÚSICA EFLS 
     A Academia de Música do Externato Frei Luís de Sousa, é 
um Projeto que visa proporcionar aos alunos do Externato  a 
possibilidade de desenvolverem os seus estudos musicais. 
     Com programas adaptados e professores especializados, 
trata-se de uma oferta extracurricular de excelência. 
Este Projeto é uma parceria do Externato Frei Luís de Sousa 
com a empresa de Ensino de Música School Music Trail e foi 
implementado no ano letivo 2014/15. 
      Estão neste momento abertas as inscrições para o próxi-
mo ano letivo. Os alunos têm à sua disposição o Ensino de 
Bateria, Canto,  Clarinete, Guitarra, Guitarra Elétrica, Piano, 
Saxofone e Violino. 

Professor José Augusto Andrade 



     AS AULAS DE ET DO 5º A 
 
     Para nós, este ano foi fantástico na disciplina de educação 
tecnológica! Uma disciplina muito criativa e divertida, apren-
demos muitas coisas novas que nos vão ajudar no futuro, mas 
também nos divertimos imenso. 
Gostámos muito de trabalhar com o barro, mas acima de tudo, 
o mais divertido foi tecer no tear. 
     Esperamos que para o próximo ano seja tão divertido como 
este. Que se aprenda ainda mais! 
     As aulas de E.T foram uma aventura. Gostámos muito desta 
disciplina, ajudou-nos a perceber como as coisas funcionam... 

Os alunos do 5º A 
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                    “A minha visão de uma história especial” 
     No dia 22 de maio de 2015, eu e a minha turma fomos ao teatro Arman-
do Cortez ver a famosa peça de teatro “Romeu e Julieta”. Esta foi criada 
pelo importantíssimo dramaturgo William Shakespeare (1564-1613). 
     Nesta peça, a esperança e o romantismo são os 
dois principais temas apresentados. 
 Duas famílias rivais têm um dos seus membros 
apaixonados um pelo outro, Romeu de uma das duas 
famílias e Julieta da outra. Estes, ficam perdidamen-
te apaixonados e à espera que as suas famílias apro-
vem a sua grande paixão! Mas, a peça a que assisti-
mos não era a original, pois foi apresentada como 
“Romeu e Julieta-Uma história de gatos”. Nesta apresentação as persona-
gens eram gatos (falantes) e  o final foi diferente, ou seja, em vez de Ro-
meu e Julieta morrerem, acabaram casados.  
     Na minha opinião, o cenógrafo transmitiu muito bem o que queria que o 
público soubesse, pelo menos eu percebi que a peça se passava nas docas 
de Lisboa. Também achei a luz e o som apropriados para cada altura, pois, 
só pela intensidade da luz percebi se era de noite ou de dia e 
 o som estava bom, embora tenha achado que em alguns momentos o choro 
da personagem Julieta estava muito alto (e um pouco exagerado),  tirando 
isso penso que o trabalho do sonoplasta foi bom.  
Posso dizer que adorei o trabalho do aderecista! Gostei imenso dos acessó-
rios que as personagens tinham! Também digo o mesmo do figurinista, 
pois, acho que é muito difícil fazer com que as pessoas se pareçam com 
gatinhos, mas eles conseguiram perfeitamente! As danças foram muito 
divertidas e energéticas, gostei imenso do trabalho do coreógrafo! E por 
fim, o encenador! Este deve ter tido imenso trabalho, mas acho que o es-
forço compensou, pois a peça estava muito bem encenada! 
     No geral, acho que foi um excelente trabalho de equipa!  

Catarina Pinto  5ºA 

Seminário Europeu  
"Shared Histories for a Europe without dividing lines (Bridging the gap between formal and non-formal education)" 

 
     Foi com muita satisfação que o Externato Frei Luís de Sousa viu participar, enquanto orador convidado, o Professor Miguel 
Feio, acompanhado pelos alunos Ricardo Francisco, do 6º ano e Sara Núncio, do 7º ano, no Seminário Europeu "Shared Histo-
ries for a Europe without dividing lines (Bridging the gap between formal and non-formal education)", even-
to promovido pelo Conselho da Europa e pela Comissão Nacional Portuguesa do International Council of 
Museums (ICOM-Portugal).  
     O professor Miguel Feio apresentou, na sua comunicação, um caminho para novas estratégias de ensi-
no aprendizagem inovadoras, enquanto os alunos Ricardo Francisco e Sara Núncio, apresentaram traba-
lhos desenvolvidos através do Clube de Arqueologia.  
     O Externato Frei Luís de Sousa está de parabéns por ver reconhecido o seu trabalho, mais uma vez, a 
nível nacional e europeu. 

                                            Professor Miguel Feio 

     Visita ao Centro Ismaili 
     No passado dia 24 de fevereiro, as turmas do 7º ano 
visitaram, no âmbito da disciplina de Educação Moral  
Religiosa e Católica, o Centro Ismaili, com o objetivo de 
conhecer lugares de culto de diferentes religiões; promo-
ver o diálogo inter-religioso, o ecumenismo e reconhecer 
a simultaneidade de diferentes valores e culturas. 
     Foi uma visita muito enriquecedora!  

  Afonso Fonseca 7ºB 
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 Jardim Zoológico 
     Para terminar da melhor maneira o ano letivo, as turmas dos 
2ºs anos passaram um dia no Zoo de Lisboa, com o objetivo de 
passarem um dia diferente; o dia 4 de junho foi o escolhido para 
a nossa visita.  
     No jardim, todos os alunos assistiram à refeição dos leões-
marinhos, logo após a chegada. Visitaram com muita calma os 
répteis, o castelo dos primatas, as girafas, os elefantes e ou-
tros…   
     Depois de um almoço piquenique, os momentos mais aplau-
didos do dia foram a viagem de comboio pelo jardim e o espetá-
culo na baía dos golfinhos. 
      As crianças regressaram cansadas, mas muito satisfeitas. 

Professoras Luzia Maria Sousa Raquel Pires 

Máscaras de Carnaval 
     Este ano, por sugestão do Alfa, herói dos nossos livros 
escolares, os alunos do 2º ano A criaram as suas próprias  
máscaras de  carnaval. 
     No final do trabalho, a turma elegeu as duas melhores 
máscaras para serem publicadas no jornal da escola. 
     As vencedoras foram as alunas Joana Covita com a 
máscara da esquerda e aluna Inês Antunes com a másca-
ra da direita. 
     Parabéns às alunas vencedoras!  

 Professora Luzia Sousa 
 

"Uma flor para Maria" 
 

Trabalhos realizados com a colaboração das famílias dos alu-
nos do jardim de infância  

 

Luzinha  Ficha elétrica  

     GOLFINHOS NO SADO 
No passado dia 2 de junho, os alunos dos 4ºs anos A e B 
foram ao Sado ver os golfinhos e ainda visitaram o Museu 
Oceanográfico.  
     Foi um dia em grande!!  

Professoras Rute e Susana 

                                             Dia do Pai 
     Os alunos dos 3º anos realizaram presentes para oferecer aos 

pais com mensagens 

                                             Dia da Mãe 
Para comemorar o Dia da Mãe as crianças da Creche e do Jar-
dim de Infância prepararam estes mimos para as suas mães! 

Manjerico 
Marta Freitas 3ºB 

O Sistema Solar 
Carolina Paulo 3ºB 



SIGA-NOS NO NOSSO SITE: www.freiluisdesousa.pt 

E NO FACEBOOK: https://www.facebook.com/ExternatoFreiLuisDeSousa 
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A Nossa Associação de Estudantes 
     A Associação de Estudantes do Externato Frei Luís de Sousa, 
que este ano letivo foi eleita, teve como objetivos ajudar o Frei na 
organização de eventos, e a promoção do desporto e da atividade 
física.  
     Felizmente conseguimos promover estas atividades, fazendo 
torneios de Voleibol, Basquetebol, Futsal, entre outros, conseguin-
do ainda trazer ao Externato figuras públicas de renome, como 
Eduardo Salvio (jogador do Sport Lisboa e Benfica) e António Alci-
no (vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica).  
     Estamos gratos por tudo o que o Frei nos deu, e muito felizes 
por ter dado ao Frei estas ajudas, e estes projetos.  
 
Presidente da Associação de Estudantes Pedro Brandão 12º  

 

ATÉ PARA O ANO… 
 

BOAS FÉRIAS!!! 

Projeto Sócio Caritativo 
    Mais uma vez, os alunos e as suas famílias contribuíram com 
grande generosidade, para que outras famílias de Cacilhas tives-
sem um ano recheado de alimentos, de amor, carinho e bem 
estar. 
     A todos os que têm vindo a tornar este projeto possível, o 
Nosso Obrigado! 

  Professora Carla Agria 

VIAGEM DE FINALISTAS 
     O destino era Paris, mas como em tudo, houve aqueles problemas 
habituais, alguém se esquece de algo, mas nada de transcendente. A 
vontade de lá chegar era tanta como a de dormir, porque tivemos de 
chegar ao Aeroporto às 4 da manhã desse dia.  
     Para alguns, era apenas mais uma viagem, 
para outros era uma viagem ainda mais espera-
da,  porque nunca tinham andado de avião, mas 
ao chegar, ficou tudo em êxtase, por estarmos 
em turma fora do país, e sem pais atrás de nós.  
    Foi uma altura em que todos perceberam co-
mo cada um é, pois 6 dias seguidos a viver com 
outras pessoas que não familiares, ao início é 
sempre um choque, mas depois vamo-nos habituando à ideia. 
     Visitámos Paris quase toda, e andámos em mais de metade das li-
nhas de metro parisienses, pois era o nosso meio de transporte na cida-
de, e andámos quase sempre em sintonia, fazendo sempre que possível 
o que era melhor para o grupo.  

     O objetivo era divertirmo-nos e termos histórias 
para contar, o que foi cumprido com êxito. Pois, to-
dos nós temos certamente, vários momentos que 
nunca iremos esquecer. 

Pedro Brandão 12º  

DIA  REFLEXÂO 
     No dia 5 de junho de 2015, as  turmas A e B do 7º ano, acompanha-
das pelos respetivos diretores de turma, profª Túlia Duarte e prof. Jorge 
Garcia, deslocaram-se ao seminário de Almada. Depois de momentos 
de pura reflexão, num ambiente de partilha e confraternização, o dia 
culminou com uma celebração realizada pelo Padre Daniel, em que 
todos puderam sentir a presença de Deus. 

Professor Jorge Garcia  

JUDO E.F.L. SOUSA 
     Ao longo de todo o ano, realizaram-se vários torneios no Ex-
ternato Frei Luís de Sousa (E.F.L.Sousa) e pelo país de norte a sul. 
     O Mestre Ricardo Fernandes acompanhou sempre os seus atle-
tas, mostrando  dedicação e empenho para alcançar os melhores 
resultados para o Clube. 
     Parabéns a todos os atletas, não só pelos seus excelentes com-
bates, mas também pelo seu crescimento como judocas, amizade, 
coragem e respeito . 

                Os Judocas 
 

 

Turma do 9º B 

Cerimónia de Entrega das Bolsas  
“Melhores Caloiros da NOVA” 

     No dia 9 de abril, a nossa antiga aluna, Raquel Macedo, rece-
beu uma bolsa da Universidade Nova de Lisboa, com a presença 
do Sr. Diretor, Professor José António Costa.  
     Esta cerimónia pretendeu não só homenagear os estudantes 
da NOVA, mas também os Professores do Ensino Secundário e as 
Escolas Secundárias que contribuíram para a formação destes 
estudantes. Parabéns Raquel! 
       Professora Cristina Passarinho 

1ª Comunhão 
    No dia 19 de abril, na igreja paroquial de Almada, realizam-
se os batismos e a primeira comunhão de alguns alunos da cate-
quese do Externato. 
     A celebração foi presidida pelo Capelão do Frei, Padre Dani-
el Miguel, com a presença do Sr. Diretor, catequistas e profes-
sores. A igreja encheu-se de crianças e suas famílias, num am-
biente de fé e alegria, por esta nova etapa no caminho de Cristo.  
                         Professoras Lurdes Lobato e Cristina Calqueiro 
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      Os alunos de 9º ano Afonso Ribeiro, Bruno Oliveira e Vasile Iscra,  
classificaram-se em primeiro lugar na fase interna da prova. Assim,  no 
passado dia 18 de abril, estiveram presentes, no escalão A da fase regional 
(Sul e Ilhas) das Olimpíadas da Física 2015. 
     A prova, como habitual, teve lugar no campus do IST no Taguspark, 
sendo constituída por uma prova teórica e numa prova experimental. 
No cômputo geral e de entre as várias dezenas de escolas presentes, a 
equipa do Frei obteve um honroso 3º lugar, que lhe dá acesso direto à pro-
va nacional daquela que é a mais prestigiada competição em ciência reali-
zada em Portugal, e que terá lugar no dia 6 de junho no museu da eletrici-
dade. 
     Parabéns aos nossos alunos! 
 
Professor Miguel Oliveira 

EDITORIAL: 

Quadro de Valor e Excelência 2015 
     Nos termos do regulamento interno e no âmbito do Projeto 
Educativo do Externato Frei Luís de Sousa, vai, este Colégio, 
distinguir os alunos do ensino básico e secundário que, pelo seu 
percurso, se destacaram pelo excelente desenvolvimento, não só 
das aprendizagens e competências definidas pelos respetivos 
currículos, como também ao nível das atitudes e valores, no âm-
bito da educação para a cidadania. 
     Esta distinção é pública e está incluída no Programa da Festa 
de encerramento das atividades letivas 2014/2015 do Externato 
Frei Luís de Sousa. 
1º ciclo - 4º ano :  - Guilherme da Silva Araújo T. Daniel, Maria Leonor 
Pimenta Amiguinho,, Mariana Alves Rodrigues Fernandes; 
2º ciclo - 6º ano :  - Bárbara Maria Carvalho Antunes Valmouro Rodri-
gues, Beatriz Quintão Amantes, Carolina de Oliveira Vaz Teque Ramos, 
Francisca Razina de Oliveira, Inês Martins Ferreira, Madalena Correia 
Curto de Almeida Ribeiro, Ricardo Nascimento Francisco; 
3º ciclo - 9º ano : - Afonso Filipe Leitão Ribeiro, Catarina de Freitas 
Dias, Catarina Isabel Medalhas Rebelo da Silva, Filipa João Gonçalves, 
Mariana Isabel Gomes Dias, Matilde Sapinho Rosete, Vasile Iscra; 
Ens. Secundário - 12º ano : Catarina C. Moreira Freitas Artilheiro,  
Filipa Carolina Ramalhinho Silveira, Inês Caetano Nunes, Inês Carvalho 
Machado e Pinto Pereira, Tatiana Sofia Carneiro Duque, Teresa de Jesus 
Pereira Cabral Penha Coutinho. 

     Mais um ano que termina…  e o próximo que se prepara. 
     Os nossos alunos vão de férias, satisfeitos, por mais uma ano vencido e nós, pais e professores, contentes com tudo o 
que pudemos contribuir, ao longo do ano, ao longo do ciclo, para que eles estejam mais crescidos e mais felizes. 
     Aproveitemos a festa da escola para vivermos a comunhão de interesses de toda a comunidade educativa e possamos 
aprovisionar o próximo ano escolar com todo o empenhamento que nos leve a mais um ano de sucesso. 
      Assim, neste ideal de comunicação e intervenção para a educação, cumprimento toda a comunidade escolar e felicito to-
dos os alunos que, com trabalho e esforço, terminaram mais um ano, mais um ciclo, na nossa escola. 
      Espero-vos no próximo ano, em setembro, para continuar a formação que, com toda a certeza, vos ajudará na vida futura. 
      Até lá… Boas Férias.   
                                                                                                                                                                         O Diretor 

Professor José António Costa 


