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O ano lec t ivo  cavalga  em
direcção ao fim. A euforia, a ansiedade,
a nostalgia … avassalam-nos o espírito.
O sol surge à janela com promessas de
praia, viagens e o descanso merecido.
O Verão evoca a frescura do mar, a
beleza da claridade, o aglomerado das
cores, a proximidade da perfeição.

Para muitos, há uma etapa da
vida que termina. Aclamam vitória. E
agora?!! Estradas separam os amigos de
infância, de carteira, da, ainda, curta
vida.

Repara-se  no  passado,  as
lágrimas espreitam. São inevitáveis.
Recordam-se as caras, os olhares, os
sorrisos. E aquela vez em que … E
quando nós … E quando tu disseste ao
professor que…

Como continuar o caminho sem
aqueles que nos fizeram felizes, que
coloriram os nossos dias? Novos amigos
surgirão, as salas encher-se-ão com
novos rostos, com novos desafios e
novos humores.  A capacidade de
adaptação do ser humano agirá e um
novo ciclo terá lugar.

Partimos, agora, ao encontro do
Verão.  Foi  bom ser  a  voz  de
experiências positivas, de opiniões
diferenciadas e do rebuliço da escola.

1.º Concurso de Karaoke de Música Francesa

Projecto Comenius - 1.º Intercâmbio de Alunos
Portugueses e Noruegueses
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Ficha Técnica: Escola Secundária de Felgueiras Telef.:255310720 E-mail: http://clubeimprensa.esfelgueiras.org/
Equipa Redactorial: Abílio Silva, Lúcia Lopes, Odete Vaz. Edição on-line: Manuel Portelinha.
Colaboradores  - Alunos: Albano Teixeira, Ana Pinto, Carla Teixeira, Daniela Cunha, 12.ºC; Ana Sofia e Susana Sousa, Paulo

Martins, Pedro Miguel Costa, Nuno Silva, Manuel Pinto, Miguel Dias, José Correia, Hélder Sousa, 12.ºD; 7.ºA; 8.ºA e D; Tiago
Monteiro, 10.ºA; Mara Silva e Vera Filipa Silva, 10.ºB; Adriana Ribeiro, Ana Faria, António Ferreira, Cátia Lopes, Flávio Teixeira,
João Pinto, Paulo Silva, Vítor, 10.ºF; Bruno Leite, Paula Alves, 10.ºH; Catarina Teixeira, Carla Cristina Silva, Elsa, Isabel Marques,10.ºI;
Carlos Wilson Sousa, 7.ºD; Ângela Maciel, Carla Sousa, Raquel Pinto, Rui Peixoto, 12.ºB; Ana Martins, 10.ºG; Joana Ferreira, Inês
Sousa,Elsa Ferreira, Cristina Marques, 10.ºI; Ângela Sampaio, 11.ºB; Adriana Leite, Nuno Pereira, 11.ºA;Micaela Fonseca, 10.ºA;
Manuela Cochat, 11.ºI.

Professores: Agostinha Freitas, Clube da Saúde: Eufémia Faria, Natália Oliveira e Ofélia Morais; Maria Manuela Alvim, Maria
João Maltez, Armanda Sousa, Alzira Carvalho, Guilhermina Peixoto, Rosa Guimarães, Glória Mota, .

Sete imagens valem mais do que mil palavras. Aqui ficam  aquelas que foram
captadas, durante a Semana da Cultura, pela “visão” da professora Armanda Sousa.

      Exposição de trabalhos de alunos

Sala do Curso Profissional
de Turismo

Exposição de trabalhos de
alunos
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Pré-apresentação do musical “Mamma Mia”

Festival Acústico de Música

Concurso de Karaoke de Música Francesa

Parte do elenco do musical “Mamma Mia”

Contacto com notícias
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Projecto Comenius - 1.º Intercâmbio de Alunos
De 19 a 28 de Maio a Escola Secundária/3 de Felgueiras recebeu um grupo de 20 alunos noruegueses e 3 professores acompanhantes que participaram no 1.º
intercâmbio de alunos no âmbito da parceria bilateral Comenius que está a ser desenvolvida com uma escola norueguesa.
Foi pedido aos alunos estrangeiros participantes neste intercâmbio, aos alunos portugueses que os acolheram em suas casas, bem como aos alunos das turmas envolvidas
no projecto Comenius, que registassem num diário que receberam, numa língua estrangeira à sua escolha, as suas impressões sobre os acontecimentos que se foram
sucedendo durante os 10 dias de permanência dos alunos noruegueses em Felgueiras, e os contactos que foram sendo estabelecidos entre os alunos dos dois países.
Poderão ler de seguida passagens extraídas dos diários de alguns alunos portugueses, que ilustram bem a forma como vivenciaram esta experiência nova e única para
muitos deles. Infelizmente por falta de espaço, outros testemunhos interessantes não puderam ser aqui reproduzidos, pelo que peço desde já desculpa aos seus autores.

Tuesday, 19th May
Dear Diary,
Today was the day I had been waiting for for so long. At 6 pm
the Norwegians came to my school and I was fascinated by
them. They are really tall and beautiful. I met Karianne Schnelle
and she is so beautiful and nice. Everybody liked the
Norwegians, because they are very nice and so cute.
My dad took us from school and I showed my house to
Karianne. She saw my animals, there are a lot of them. I have
a dog, a cat, a bird, a turtle and a fish. :-) It was strange at first,
because I didn't know what to say, but now I understand her
and she speaks English very well. I really like to listen to her
when she talks to her friends. They speak so fast.
Karianne gave me 3 gifts and 1 to my parents. They are all so
special. She gave me a t-shirt and it is a special t-shirt, because
it is a converse ALL STAR t-shirt. I love ALL STARS. And
she gave me a necklace saying: "Happiness" and another
necklace made by her. She gave fish to my parents.
                                                           Ana Martins, 10.ºG

Wednesday, 20th May
Today Frida went with me to school and we had an English
lesson. It was so funny, because Vitor, a student in my class,
danced for Frida and he invited her for a dance, but she didn't
accept the invitation. She is a little shy. Then we went to the
conference room for the welcome session.
In the evening, my parents, Frida and I went to the supermarket
" Modelo" and when we came home we met some of Frida's
Norwegian friends and we stayed with them for a while.
I think this project is great, because we can practise our English.
I forgot something that I found out about the Norwegians:
when they meet someone they don't give kisses, they just say
hello or shake hands. It is a different culture but I like to learn
new things.
                                                         Joana Ferreira, 10.ºI

Thursday, 21st May
Thursday was the day of the presentations about Portuguese
and Norwegian cultures. My group ( that included pupils from
classes 10I and 10G ) called some Norwegian students to
play traditional Portuguese musical instruments and it was great
fun. We learnt a lot about their culture, traditional costumes,
dishes, music … I was feeling blue that morning, but I enjoyed
it a lot.
I didn't see the Norwegian students anymore, after the
presentations, but Silje attended an History A lesson later on.
                                                              Inês Sousa, 10.ºI

Friday, 22nd May
This day was the 3rd day with Tonje. We woke up early and
we ate cereals with milk for breakfast. In the morning we
usually don't speak much, probably because we don't have
anything to tell to each other!
Tonje went to the city of Porto with some 10th grade classes.
She went to the Soares dos Reis Museum, the Serralves
Foundation and the House of Music. When she arrived home,
she told me that some rooms in the House of Music had "strong
colours" (… ) When they returned from Porto, I, Tonje, Dan
Inge and João ( from class 11H ) went to " Circo Cardinali",
because Mariana ( also from class 11H ) had free tickets
(…). We had dinner again at home with my parents and after
that we went to the circus. (… ) We saw lions and I think that
Tonje liked the show, because she said:" Oh the last time I
saw this kind of show I was 5 years old."
I translated the whole show for her, specially the speech of the
clowns. They speak better English than us, but we can
understand everything.
                                                    Ângela Sampaio, 11.ºB

Saturday, 23rd May
Today we went to the beach!!
We met all the other students at school while waiting for
the bus. Since it was a long trip, some of the Norwegian
students fell asleep. You can't sleep when you are on a
bus, because you will get your face painted! :-D
When we arrived in Ofir the Portuguese students were
shocked, because it was very cold and some of the
Norwegian girls ( Frida and Marte ) took off their clothes
and ran straight to the water. During the morning we played
football and rugby ( which they are very good at ). At
lunch ( a picnic ) they tried some of our traditional food (
like bolinhos de bacalhau, rissóis, panados… ) and I think
they liked it. After lunch we went back to the beach and
then we went to a shopping centre. I think the girls and the
boys liked to go to the shopping centre, because they bought
clothes, glasses, shoes, etc. …
We arrived in Felgueiras at 18:00 and I took Vegar home
to take a shower, because we were full of salt and sand.
We ate dinner and at 20:30 had to be at school so that they
could get prepared for their part in the "show" ( Comenius
cultural evening ). This was a good and funny night, because
they learned about our traditional dances, and how to dance
them. And it was good for the people of Felgueiras, because
they learned, too ( about the Norwegian culture ).
                                                     Nuno Pereira, 11.ºA

Sunday, 24th May
On Sunday we went to Porto to meet my aunt, my
grandmother and my cousin. We spent Sunday morning in
the mall ( Norte Shopping ), because Emilie and Julie wanted
to buy shoes. Then we had lunch at my aunt's. My grandma
made some Portuguese desserts as usual. My aunt was
very happy, because she had the chance to practise her
English. In the afternoon I took the two Norwegian girls to
the old part of the city called "Ribeira" and we also visited
the St. Francisco's Church. That night I met Emilie's parents
and sister through a webcam. They are very nice.
Unfortunately I couldn't meet Julie's parents and sisters,
because their webcam had some problems.
                                                 Manuela Cochat, 11.ºI

Monday, 25th May
Today we didn't do anything special in the morning. In the
afternoon we participated in the traditional games. This
was very funny. I realised that some of our games are
played in Norway, too. After that Jørund played handball
and his team won.
At dinner time, once more, Jørund ate very well and after
dinner we saw some TV and talked about movies. Today
we decided that on Wednesday afternoon we will go to
Porto to see the Dragon Stadium and visit the old part of
the city. Jørund liked this idea, specially the idea of visiting

Thursday, 28th May
I woke Anita up the same way I had been doing for 9 days,
but I knew that this day would be sad. Yesterday we talked
until 2:00 am about us, our friends and the farewells. It was
really, really sweet to talk with Anita. I have a good friend
now.
I helped Anita with her luggage and then we went to school.
(…) There was an evaluation and farewell session in the
conference room. The Norwegian students received
certificates of their stay in Portugal, and then one of the
girls sang a sweet song for us about friendship and everyone
was very touched.
After lunch I knew that Anita needed to go to Norway. We
both cried and Anita said: "I don't want to go home, Micaela."
And I hugged her with all my strength. Everyone was crying,
hugging and kissing each other. It was really sad.
When I came home I could feel Anita's smell in my house,
which was now empty … (… ) I'll miss Anita!!
                                                Micaela Fonseca, 10.ºA

The sad day has arrived!
Everything will be different … But they had to return to
Norway :-(  At the time of departure they all promised to
come back to Portugal :-)
I cried so much when I saw them on the bus and had to say
goodbye. I said to them: " Thank you for the best 10 days of
my life."
Friends forever!  Amigos para sempre!  /  Venner for

alltid!  /  Freunde für immer!  /  Amis toujours! /  Amigos

para siempre! *.*

                     Elsa Ferreira e Cristina Marques, 10.ºI

Poderão mais facilmente visualizar muitos dos
acontecimentos aqui relatados se consultarem os seguintes

blogs: http://
felgueirasbergen.wordpress.com
e http://
bibliotecaesf.wordpress.com,
que contêm bastante material
fotográfico sobre as actividades
organizadas pela escola durante
o 1.º intercâmbio de alunos,
material da autoria da professora
Armanda Sousa, uma excelente
fotógrafa que em boa hora aceitou
colaborar connosco.

A Coordenadora do
Projecto Comenius:

         Professora Glória Mota

the FCP Stadium. Tomorrow there will be the Football
Tournament and he seems very excited about it.
                                              Tiago Correia, 12.ºC

Tuesday, 26th May
Today we played football at school. We lost, but we had a
lot of fun. :-) It was really nice to play with Norwegian girls,
they are so good :-o !! Then, after the games, we had a
barbecue dinner at school, followed by some karaoke, and
that was when the "party" started!! We danced, we sang,
we jumped, we ran and took a lot of photos!! It was soooo
funny!! ( And, by the way, boys suck when it comes to
singing :-D ahahah! ) It was one of the best nights with the
Norwegian students!
                                                      Adriana Leite, 11.ºA
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Nas palavras do  Vice-reitor da
Universidade:" O PmatE - Projecto Matemática
Ensino da Universidade de Aveiro faz 20 anos.
Começou, como todos os que querem crescer bem,
com pequenos passos: uma competição de
Matemática para o 9º ano - o primeiro EQUAmat -,
envolvendo um número reduzido de escolas e com
um impacto apenas local."

Hoje em dia, é um projecto a larga escala,
com muitas escolas envolvidas e todo o aparato
montado é gigantesco e até mesmo assustador….
Quando chegámos à Universidade de Aveiro,
encontrámos uma fila enormmmmmmmmmmmme, só
para entrar na tenda onde seriam realizadas as
competições. Paralelamente e depois de ter realizado
a competição, o PmatE propôs várias actividades:
- Jogos tradicionais - alameda da UA
- Insufláveis - alameda da UA
- Experiências cientificas - alameda da UA
- Actividades Alea: jogos e workshop - nas salas da
universidade

Foi um dia muito divertido, cheio de novidades
e trocas de experiências e o ambiente envolvente
mostrou-nos que existem  muitos alunos que,

Participar no EQUAmat

realmente, gostam de Matemática.
Quanto aos nossos alunos, portaram-se

muito bem, de salientar de entre 1014 grupos de
2 alunos do 9º ano :
- O grupo dos alunos Nelson Carvalho e Ricardo
Alexandre Martins do 9º D que atingiram o 20º
nível em 29 minutos e 49 seg e ficaram na posição
64.
- As alunas Ana Raquel Estebaínha e Francisca
Falcão, do 9º D que atingiram o 15º nível e ficaram
na posição 166.

As classificações podem ser consultadas
no site http://pmate2.ua.pt/pmate , escolhendo a
opção competições e seleccionando resultados
2009.

Desde já os nossos parabéns a todos os
alunos que participaram e dignificaram com a sua
presença a nossa escola, neste projecto tão válido
e interessante.

Para o ano, se quiseres participar, já
sabes, inscreve-te o quanto antes junto do teu
Professor de Matemática, começa os treinos bem
cedo e poderás ser um campeão….

                Professora Agostinha Freitas

A matemática tem coisas que
nem Pitágoras explicaria.

Aqui vai uma delas... Pegue num lápis e numa
folha de papel.

1- Escreva os 3 primeiros algarismos de seu
telefone (não vale o indicativo 91, 96, 21 ou 22
ou 26...);

2- Multiplique por 80.

3- Some 1.

4- Multiplique por 250.

5- Some com os 4 últimos algarismos do
mesmo telefone.

6- Some com os 4 últimos algarismos do
mesmo telefone de novo.

7- Diminua 250.

8- Divida por 2.

Reconhece o resultado ???????

Curiosidades….

- Um lápis inteiro conseguiria desenhar uma

linha de 56 Km ou escrever aproximadamente

50 mil palavras.

- Bater com o carro a 100km/h é igual a cair do

8º andar de um prédio.

- Cabem aproximadamente 70 gotas  numa colher

de chá.

- Quando um vidro se parte, os "caquinhos"

espalham-se a  uma  velocidade  de  4830 km/h.

- A probabilidade de morreres atingido por um

raio é de 1 em 1 milhão.

Sabias que…

.. em quase todos os idiomas europeus, a palavra NOITE é formada pela letra 'N' + o número 8...

Veja alguns exemplos:

Português: noite = n + oito

Inglês: night = n + eight

Alemão: nacht = n + acht

Espanhol: noche = n + ocho

Francês: nuit = n + huit

Italiano: notte = n + otto

…os caracteres numéricos que usamos hoje têm

uma origem árabe (provavelmente marroquina)

e têm mais de mil anos. Uma explicação possível

na fronteira entre a lenda e a história é a de que

a erosão provocada pelo uso alterou-os

ligeiramente, mas a ideia original parece ter uma

explicação curiosa:

O "1" tem um ângulo

O "2" tem dois ângulos

O "3" tem três ângulos

...

O "0" tem zero ângulos!

Factos engraçados, absolutamente inúteis, com números

Equamat em Aveiro
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"Quem Não tem cabeça para pensar,
tem pernas para andar" (ditado popular)

Num destes dias, vi um filme que tinha tanto

de estranho como de fantástico. A história tinha

por base a ideia de que a imagem que temos de

nós próprios está longe de ser o nosso verdadeiro

Eu. O cenário passa-se  no futuro, numa sociedade

viciada numa droga, de nome "ecrã", que tinha o

efeito de esconder da memória os insucessos dos

nossos percursos de vida. Assim, o consumo

regular do ecrã criava no cérebro a imagem  que

as pessoas queriam fazer de si próprias. A diminuta

oposição à ordem estabelecida era proibida e

identificada, de imediato,

como extremista e

radical. Contudo, apesar

de se viver em

democracia, na realidade,

nessa sociedade não se

podia falar de oposição.

O que importava

era estar no poder. Desta

forma, a ordem era

mantida e, mesmo que

mudasse o partido no

poder, os problemas

continuavam sem

solução. Os discursos, esses, eram sempre iguais.

Ciclicamente, todos os problemas eram culpa de

anterior governo e, em pouco tempo, todos os

governos conseguiam passar do caos deixado ao

oásis, pois o que realmente interessava era

conseguir um "freepass" para os amigos e um

"freeport"para si próprio. Mas não pensemos agora

no Estado… das coisas.

O problema daquela sociedade é que o

consumo regular de ecrã provocava elevados níveis

de intransigência e enormes resistências a qualquer

mudança pessoal. Na verdade, as pessoas já nem

sequer pensavam …em mudar. Como seres

perfeitos que eram, podiam somente socorrer-se

dos seus princípios e valores. Quando lhes faltava

o ecrã, para evitar a depressão, as pessoas criavam

raiva em relação aos problemas. David Lynch

chamava a esta raiva o "Fato de Palhaço de

Borracha Sufocante da Negatividade", mas não

pensemos agora em coisas complicadas…

Naturalmente, quem discordava era

considerado persona non grata. Naquela sociedade

a ordem estabelecida era mantida, porque toda a gente

se agarrava ao ecrã como forma de esconder, de nós

e dos outros, as nossas incapacidades. Aliás, ninguém

tinha incapacidades, "apenas" não gostava de algumas

coisas. Era uma forma de vida simples que nunca nos

obrigava a pensar. Se não sabíamos nadar, não

gostávamos de nadar. Se não tínhamos jeito para o

desporto, não gostávamos de jogar. Se não

percebíamos de política, não gostávamos de política.

Se não marcávamos a

diferença pela

competência numa

empresa, não

gostávamos do trabalho.

Se não conseguíamos

resultados escolares, não

gostávamos de estudar.

Mas não pensemos agora

em coisas de que não

gostamos…

Curiosamente, com o

passar dos anos, o

excesso de exposição ao

ecrã tornava-se mais problemático e os princípios e

valores ainda mais imutáveis. Naquela sociedade, já

quase ninguém se lembrava que temos que perceber

o funcionamento do nosso Eu, para perceber o dos

outros. As pessoas já não pensavam, por isso tinham

perdido a capacidade de mudar de opinião, valores e

atitudes. Mas não pensemos agora há quanto tempo

não mudamos…

O governo, esse, geria aquela sociedade sem

nunca ter que resolver os problemas. Até me fez

lembrar outro governo que, no passado, quis fazer

avaliações aos professores a todo o custo, como se

estivesse preocupado com o desempenho destes, ao

mesmo tempo que criou os Cef,s "novas

oportunidades" para que todos pudessem ter

habilitações no papel. Enfim, neste caso, nem podemos

dizer que eram só habilitações para inglês ver, mas

sim…que eram habilitações para Bruxelas ver. Mas

não pensemos agora em coisas tristes….

Acabei por não ver o filme até ao fim, mas

com uma sociedade assim a história não poderá

acabar bem. Mas não será sempre isto que

acontece, quando um regime parlamentar é

constituído por políticos " para lamentar" que,

também eles, já só vivem para o ecrã?!?...

Mas Não Pensemos Agora Mais Nisso…

O governo, esse, geria aquela
sociedade sem nunca ter que resolver os
problemas. Até me fez lembrar outro
governo que, no passado, quis fazer
avaliações aos professores a todo o custo,
como se estivesse preocupado com o
desempenho destes, ao mesmo tempo que
criou os Cef,s "novas oportunidades" para
que todos pudessem ter habilitações no
papel. Enfim, neste caso, nem podemos
dizer que eram só habilitações para inglês
ver, mas sim…que eram habilitações para
Bruxelas ver. Mas não pensemos agora
em coisas tristes….

     Professora Maria Manuela Passos
Alvim

O Planeamento Familiar surgiu como uma
necessidade por
parte das
entidades de
saúde de
informar a
população sobre
as formas de
vivência segura
da sexualidade.
Por outras
palavras, é uma
área cuja função é aconselhar e esclarecer a
comunidade sobre os vários assuntos relacionados
com a saúde reprodutiva e sexual. É, assim, um
importante meio de divulgação a propagar.

Nestas consultas, são vários os assuntos que
podem ser abordados, como os Métodos
Contraceptivos, as Doenças Sexualmente
Transmissíveis, Cancro do Colo do Útero, Cancro
da Mama, Gravidez e as suas várias etapas,
Contracepção de Emergência, entre outros. A
consulta consiste num diálogo, mantido em
anonimato, entre o paciente e o enfermeiro, em que
são explicitados estes temas e em que podem ser
feitos rastreios, como dos Cancros do Colo do
Útero e da Mama. Contudo, não se procede à
realização de qualquer tipo de exames. Em caso
de necessidade, o paciente é encaminhado para o
seu médico de família. Este tipo de consultas
funciona, apenas, para acompanhamento clínico.
É, ainda, importante salientar que não necessitam
de marcação prévia, ao contrário das comuns
consultas, e que estão ao dispor de toda a
comunidade em todos os Centros de Saúde.

Visto o tipo de temas que são divulgados pelo
Planeamento Familiar e a problemática da gravidez
indesejada, bastante presente nos nossos dias nas
camadas mais jovens, é importante fazer chegar a
toda a comunidade os objectivos desta área. O
seu trabalho no âmbito de prevenir uma gravidez
indesejada e o aparecimento de outros problemas,
como doenças, informando sobre as várias formas
de o fazer, intervém de forma a promover
comportamentos sexuais saudáveis e melhorar a
saúde pessoal e familiar do paciente.

Actualmente, apesar da publicidade em
grande escala a que temos acesso nos meios de
comunicação, não há uma informação clara e, por
vezes, suficientemente esclarecedora relativamente
aos assuntos supracitados. Esta realidade
transporta o público-alvo para um campo de
dúvida, que conduz muitas vezes a sérias
consequências. A gravidez indesejada, que resulta
frequentemente em maus tratos da criança, e a
transmissão de doenças como o SIDA são
resultado de uma relação sem planeamento e sem
segurança.

 É necessário fazer Planeamento Familiar,
frequentar estas consultas, esclarecer as dúvidas,
fazer rastreios, utilizar Métodos Contraceptivos,
planear a gravidez, proteger-se de doenças
sexualmente transmitidas. É necessário agir
preventivamente! Proteja-se! Viva melhor!

Área de Projecto do Grupo "PLANAR":
Albano Teixeira, Ana Pinto, Carla Teixeira, Daniela
Cunha 12.ºC

  Tem feito Planeamento
Familiar?
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Kika...

Contacto com opinião

No livro Memorial do Convento de José
Saramago, conta-se a forma como três pessoas -
Baltasar, Blimunda e o padre Bartolomeu Lourenço -
realizam um sonho: a construção de uma máquina
voadora, a passarola.

Para materializarem o referido sonho, essas três
personagens tiveram de ultrapassar vários problemas.
Para isso, contaram sempre com "a vontade". Entretanto,
a estes junta-se o músico Scarlatti. Este vem trazer a
tranquilidade e a harmonia necessárias para construir a
passarola e fazê-la voar. A música representa a
tranquilidade, harmonia e união. Sendo isto necessário

para a realização de um sonho,
Scarlatti revelou-se uma peça
importante.
A certa altura na história,

Blimunda encontra-se doente. A
doença, se doença foi, associa-
se à falta de coragem, ao

desalento, ou seja, à falta de "vontade". O que curou
Blimunda foi a música, visto que lhe devolveu"a vontade"
que ela precisava para continuar a acreditar que
conseguia concretizar o sonho.

Tal como sucede no romance Memorial do

Convento, também, na realidade, a música tem um
papel importante na concretização dos nossos sonhos,
pois esta devolve-nos a alegria, o ânimo tantas vezes
perdido.
                 Paulo Martins; Pedro Miguel Costa, 12.ºD

A música tem um forte poder sobre o
estado de espírito das pessoas.

A música pode até ser utilizada para tudo
e mais alguma coisa. Pode servir como um meio
de publicitar produtos, marcas e serviços.
Algumas músicas podem, também, servir como
propaganda de  alguma causa política ou social.

A música deixou de ser uma arte e passou
a ser mais um produto que a pessoa que aspira a
um certo grupo ou estatuto tem de consumir.

Uma forte indústria tem o poder de
promover quem melhor servir os seus objectivos
ao invés de premiar a verdadeira qualidade.

Esta máquina bem oleada é capaz de
fazer um grupo de adolescentes criar um estilo
próprio e vendê-lo através da sua música.

A música, hoje em dia, já não é música
mas sim "Mú$ica".

                                      Hélder Sousa, 12.ºD

Por vezes,
a música
revela-se muito
importante em
c e r t a s
situações do
nosso dia-a-
dia.

Quando
nos sentimos
c a n s a d o s ,
necessitamos

de algo que nos dê ânimo. Deste modo, a música
pode servir como uma fonte de coragem, uma vez
que nos proporciona momentos de relaxamento.

Sendo a música uma forma de arte,
relaciona-se de certo modo com o bem-estar
interior de cada um, visto que tem um poder
espiritual, transmitindo harmonia e tranquilidade.

Assim, podemos dizer que a música possui
um papel muito importante porque nos pode ajudar
a ultrapassar alguns obstáculos vivenciados por nós.
Como exemplo disto, podemos referir o facto de,
em Memorial do Convento, o músico italiano
Scarlatti ter curado a Blimunda com a sua música.
Naquele momento, ela encontrava-se desanimada
e sem forças e encontrou na música de Scarlatti
força de vontade.

Para nós, a música tem ainda outro papel.
Ao ouvirmos uma música da qual gostamos,
sentimo-nos livres e sonhadores, o que faz com que
pensemos em coisas boas e esqueçamos as más,
nomeadamente os nossos problemas pessoais.

Em conclusão, a música funciona como uma
espécie de fonte de bem-estar, assumindo um papel
relevante no nosso dia-a-dia.

                        Ana Sofia e Susana Sousa, 12.ºD

A música sempre foi um dos maiores

meios de divulgação de ideais.
A música esteve sempre presente nas

mudanças ocorridas na sociedade. Um dos
maiores exemplos sucedeu no nosso país
aquando da Revolução dos Cravos no 25 de
Abril de 1974. Com a música "Grândola Vila
Morena", interpretada por Zeca Afonso, deu-se
início à passagem do regime ditatorial para o
regime democrático. "Grândola Vila Morena" e
outras músicas como "E Depois do Adeus",
"Vampiros" e "O Pintor Morreu" continham
críticas a tudo o que se encontrava errado na
sociedade como a guerra colonial, a censura, as
diferenças entre as várias classes sociais. Para
nós, é este o verdadeiro poder da música, a
capacidade que ela tem de alertar as pessoas para
as injustiças, dizendo-lhes para lutar por um
futuro melhor.

Outro exemplo é a geração de 60 que
não conseguiu acabar com a guerra do Vietname,
mas conseguiu modificar a mentalidade de muita
gente, alertando para as atrocidades que se
passavam lá (Viva o Napalm).

Estes exemplos mostram bem, na nossa
opinião, o verdadeiro poder da música: divulgar
ideais.

Nuno Silva; Manuel Pinto, Miguel Dias, José
Correia, 12.ºD

O poder da música

Encosta-te a mim,
nós já vivemos cem mil anos.
Encosta-te a mim,
talvez eu esteja a exagerar.
Encosta-te a mim,
dá cabo dos teus desenganos
não queiras ver quem eu não sou,
deixa-me chegar.

Chegada da guerra,
fiz tudo p´ra sobreviver, em nome da terra,
no fundo p´ra te merecer
recebe-me bem,
não desencantes os meus passos
faz de mim o teu herói,
não quero adormecer.

Tudo o que eu vi,
estou a partilhar contigo
o que não vivi, hei-de inventar contigo
sei que não sei
às vezes entender o teu olhar
mas quero-te bem,
encosta-te a mim.

Encosta-te a mim,
desatinamos tantas vezes.

Vizinha de mim,
deixa ser meu o teu quintal,
recebe esta pomba que não está armadilhada
foi comprada, foi roubada, seja como foi.

Eu venho do nada
porque arrasei o que não quis
em nome da estrada, onde só quero ser feliz.
Enrosca-te a mim,
vai desarmar a flor queimada,
vai beijar o homem-bomba, quero adormecer.

Tudo o que eu vi,
estou a partilhar contigo, e o que não vivi,
um dia hei-de inventar contigo
sei que não sei, às vezes entender o teu olhar,
mas quero-te bem.

Encosta-te a mim

Encosta-te a mim

Quero-te bem.

Encosta-te a mim.
Jorge Palma
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   The English Corner

A perfect body is a healthy
body

The perfect
body is not a slim
body, but a healthy
body. What is the
importance of having a slim body, like the
body images that we see in the magazines, if
we have health problems?

An ideal body image comes to us
everyday by means of the media. All young
people want  to  imitate and do  everything
they can to be like the people in the photos.
This  can be a problem, because teenagers
stop eating and start  over-exercising. So
people think that the perfect body is the ultra-
slim body that doesn't have defenses and is
likely to have diseases.

 The perfect body is a healthy body,
when people have a good diet and do the
necessary  amount of exercise.
                                     Mara Silva - 10.º B

A dream with spiders

I dreamt that I was walking quietly in a very
beautiful and large  garden full of pink, yellow and
blue flowers.

I was enjoying the silence of nature when some
noisy children appeared and started playing with a bright coloured  kite;
some couples of passionate lovers also came by.

There was a cheerful and peaceful atmosphere until the sky
began to darken quickly  -  when I noticed,  everything was dark and I
was surrounded by black spiders. The spiders were black and huge;
as they began to get near me,  I began to scream and  …

Then I woke up suddenly, waking up all my family.
                                                        Vera Filipa Silva -10.ºB

Kids or adults ?

The present generation of teens has just one
opinion about adults . Almost every teen says : "We
know what we are doing, we don't need adults".
We, teens, often think that, but we really need adults.
If  you are under 18 years old and you want to  go
out, to  go far away from  home, you need adults,
because you can't drive. Another thing is   money:
we don't work, so all the money that we have is
given to us by our parents.

Besides, our home is a very important place
to us, and it's there that  the most important adults
are, our parents - they take care of us and do
everything for us so that  we can have the best in life.
Some  people call us kids, I really don't agree,
because we have more responsibility and we can
think for ourselves;  others call us and treat us like
adults, but I don't agree with this either, because we
don't have so much responsibility  and we are
inexperienced.

So what are we?
We are teens, one of the greatest mysteries

of the world since its beginning.
                                         Tiago Monteiro -10.º A

Complete the sentences below with vocabulary related to the topic "Mass Media". Choose
from the following:

1 - Children and teenagers are _____________ by television.

2 - A ___________ newspaper is published every day.

3 - I practise a lot of sport in the afternoon but also in the evening. So I haven't got much time to
_______________ TV.

4 - There were lots of good ______________ on TV last weekend.

5 - Television is the ___________ that changed the world.

6 - There aren't any good ____________ for teenagers on the Portuguese television.

7 - John Logie Baird invented television and ____________ invented radio.

8 - TV is a wonderful means of ____________.

9 - Television is a very powerful source. It is the most important source of ______________ about what is
happening in every corner of the world.

10 - Some people love them, others hate them, but almost everybody watches dozens of TV ____________
every day.

(Trabalho elaborado pelos alunos das turmas 8ºA e 8ºD)

Find the missing vowel in each of the
words below.

  1 - B ___ S
  2 - T___ B L E
  3 - M ___ N
  4 - W___ T C H
  5 - V ___ R B
  6 - B ___ R D
  7 - R ___ A D
  8 - C ___ R
  9 - ___ S L A ND
10 - P I A N ___

(Trabalho elaborado pelos alunos do 7ºA)

 

 

 

box - commercials - communication - daily - films - influenced
- information - Marconi - programmes - watch

          Le Coin du Français
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Amor

Amor não tem intriga nem ambição,
Leva-nos à perdição
E descontrola o nosso coração
Faz-nos entrar numa perigosa corrida,
Por um afecto calado
Que precisa de ser manifestado.
Desperta-nos de um profundo sono,
De inocentes desejos,
E com silenciosos beijos,
Sentimo-nos torturados.

         Isabel Marques, 10ºI

O amor é …

O amor é um sentimento difícil de entender
Olhares, sorrisos, algo duro
Não precisar de perguntar nem responder
Recordar o passado, viver o presente e não pensar no futuro,
Sentir o coração a palpitar
Mas por vezes com dor.
Naquela pessoa estar sempre a pensar.
Para mim, é isto o amor,
É algo que nos faz sonhar
É um mundo de sensações
De que nunca queremos acordar,
Brilho nos olhos e emoções
O tempo e o espaço compartilhar
Momentos cheios de expressões.

      Elsa, 10.ºI

Amor é …

Amor é algo que se dá e recebe
É algo que te faz sonhar e voar
Faz-te sentir amado e saber amar
Mas que nem sempre se percebe

Amor é trazer felicidade e sofrimento
É fazer alguém rir e chorar
É fazer promessas e acreditar
E aproveitar cada momento

Amor não tem uma explicação
O amor não se vê, sente-se
Apenas vem do coração

O amor provoca uma união
O amor não se domina, cultiva-se
E por vezes provoca muita confusão.

                         Catarina Teixeira, 10ºI

O Amor

A paixão é como a Tempestade,
O amor é como o Vento.
Como nem sempre a paixão é vivida com
Sinceridade,
Quero aproveitar o Amor, em cada vão momento.
Amor é tocar, beijar e sentir.
É procurar e ter quem nos procure.
É dizer a verdade mais do que mentir.
Mas que seja infinito enquanto dure.
                                       Bruno Leite, 10.º H

Este trabalho resulta de uma actividade

de oficina de escrita realizada na aula de

Português.

Pretendeu-se realizar um exercício

individual de reescrita do último terceto do soneto

de Luís de Camões "Busque Amor novas artes,

novo engenho,":

"Que dias há que n'alma me tem posto
Um não sei quê, que nasce não sei onde,
vem não sei como, e dói não sei porquê."

Que dias há que n'alma me tem posto
um sentimento, que nasce no coração
vem sem eu querer, e dói porque não o controlo.

               Adriana Ribeiro, 10.ºF

Que dias há que n'alma me tem posto
um olhar, que nasce do horizonte
vem e vai, e dói por saber que não volta.

                        Ana Faria, 10.ºF

Que dias há que n'alma me tem posto
um amor, que nasce no indeterminado
vem como relâmpago, e dói porque é um choque.

             António Ferreira, 10.ºF

Que dias há que n`alma me tem posto
um sentimento, que nasce de repente
vem do interior, e dói sem doer.

                 Cátia Lopes, 10.ºF

Que dias há que n'alma me tem posto
uma sombra, que nasce vagabunda
vem para te seguir e dói quando se esconde.

                 Flávio Teixeira, 10.ºF

Que dias há que n`alma me tem posto
um sentimento, que nasce na mente
vem do coração, e dói na alma.

                     João Pinto, 10.ºF

Que dias há que n'alma me tem posto
um amor vagabundo, nasce na rua
vem perdido, e dói porque fica sozinho.

                     Paulo Silva, 10.ºF

Que dias há n'alma me tem posto
um amor, que nasce de repente
vem abalar-nos, e dói arduamente.

                             Vítor, 10.ºF

Amor é um fogo que arde sem se ver
É sentir aquilo que não se sente
É estar alegre e o mundo descontente
É o sentimento que mais faz doer

É o que mais queremos sem querer
É encontrar a saudade com tanta gente
É um estar triste quando contente
É o medo da pessoa perder

É querer estar ali sem vaidade
É torná-lo com tanto amor o vencedor
É dever à vida mais lealdade

É pedir sem sentir favor
Porque aqueles que nos devem
Mais do que tudo isso, dão-nos amor.

Paula Alves, 10.ºH

Amor

Amor: o que tem de profundo
Tem ainda de mais louco,
É aproveitar cada segundo
E ainda julgar que foi pouco
Leva-nos a saltar do precipício
Sem saber onde e como cair,
Faz-nos ver em cada derrota,
Uma nova esperança florir.

Muitas são as vezes que sentimos,
Que os pés estão a fugir do chão,
Mas é impossível tentar entender,
O amor desconhece a razão.
Mas se algum dia vires o amor,
Não queiras resistir ou duvidar,
O amor é um doce engano,
Deixa-te nele acreditar.

Carla Cristina Silva, 10.ºI

A começarem as férias vamos curtir
Vamo-nos divertir
Na praia a surfar
Com as miúdas de encantar

Vamos jogar à bola
Acompanhar com uma coca-cola
Vamos brincar
Mas não te quero magoar

À beira-mar
É lá que me vão encontrar
Várias miúdas de encantar
Mas só por uma me posso apaixonar

Uma mão poder dar
Para no fim me abandonar
Musa de chorar
Por quem me vou apaixonar.
                Carlos Wilson Sousa, 7.ºD
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Contacto com lazer

A equipa do
Contacto deseja-vos

boas férias !!

O professor ao ensinar os verbos:
- Se és tu a cantar, dizes: "eu canto". Ora bem, se é
o teu irmão que canta, como é que dizes?
- Cala a boca, Alberto.·

***
- "Stora", alguém pode ser castigado por uma coisa
que não fez?
- Não.
- Fixe. É que eu não fiz os trabalhos de casa.·

***
- Joaquim, diga o presente do indicativo do verbo
caminhar.
- Eu caminho... tu caminhas... ele caminha...
- Mais depressa!
- Nós corremos, vós correis, eles correm!

***
Professor:
Chovia que tempo é?
Aluno:
É tempo muito mau, senhor professor.

***
Professor:
De onde vem a electricidade?
Aluno:
Do Jardim Zoológico!
Professor:
Do Jardim Zoológico?
Aluno:
Pois! O meu pai, quando falta a luz em casa, diz
sempre: "Aqueles camelos...".

Rir é sempre o melhor remédio.........

Um aluno de Direito a fazer um exame oral:
-O que é uma fraude?
Responde o aluno:
-É o que o Sr. Professor está a fazer.
O professor muito indignado:
-Ora essa, explique-se...
Diz o aluno:
-Segundo o Código Penal comete fraude todo
aquele que se aproveita da ignorância do outro para
o prejudicar!

***

Professora: - Maria, aponta no mapa onde fica a
América do Norte.
Maria: - Aqui está.
Professora: Correcto. Agora turma, quem
descobriu a América?
Turma: - A Maria.

***

Professora: - Artur, a tua composição "O Meu Cão"
é exactamente igual à do teu irmão. Copiaste-a?
Simão: - Não. O cão é que é o mesmo.

***

Professora: - Bruno, que nome se dá a uma pessoa
que continua a falar, mesmo quando os outros não
estão interessados?
Bruno: - Professora.

Sabias que…
Um software permite aos japoneses

localizarem um WC pelo telemóvel.
  The Telegraph

Os EUA pagam    37 por   cada
cabra morta em ataques no Afeganistão.

           El Mundo

O único porco do Afeganistão, no
zoo de Cabul, está de quarentena.

El Mundo

A ONU prevê que a próxima seca
em África irá ocorrer em 2030.

       Veja

          In  Revista Sábado
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