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 Estávamos a meio da nossa inesquecível viagem, mais precisamente, na quarta--

feira. Naquela manhã, tínhamos ido ao Museu da Ciência que não caiu muito na nossa 

graça, talvez por não termos tido tempo suficiente para o explorar com detalhe. Já de 

noite, fomos assistir ao “Fantasma da Ópera”, que, na minha humilde opinião, foi, de 

longe, o melhor musical a que assistimos, quer pelos cenários fantásticos, quer pelo de-

sempenho dos artistas. No entanto, e não retirando o prestígio a este musical, houve 

uma série de episódios caricatos que mereceram o meu destaque. 

Antes de começar, devo referir que o grupo se dividiu em três filas seguidas, mas em lugares um pouco 

distantes. Eu fiquei na última com o Mateus, o Miguel e o José.  Que quarteto! 

No intervalo, os nossos colegas, algo distantes de nós, riam-se largamente. Vim mais tarde descobrir o 

porquê. À frente da Isabel, estava uma senhora com a cabeça encapuzada, e que permanecia imóvel. A Isabel 

assustara-se pois julgara que essa mulher era o fantasma. Este seria o início de uma série de momentos 

dignos de um filme de comédia. 

Ainda no intervalo, eu e o Mateus fomos buscar um gelado . O Miguel, que tinha na mão uma garrafa de 

Coca-Cola, que, graças a Deus, estava vazia e fechada, quis vir ter connosco. Só que, ao dirigir-se ao local, 

tropeçou na Carmo e deixou cair a garrafa mesmo em cima do senhor da fila da frente e esta caprichosa-

mente embateu na cabeça de uma outra senhora, duas filas à frente. Só mesmo o Miguel para realizar esta 

proeza. ... 

Já na segunda parte, ao abrir a tampa do gelado, o Mateus conseguiu, com a sua carência de cautela, que 

esta voasse para o capuz do filho do senhor atingido pela garrafa. E como se aquela família não tivesse já 

sido suficientemente incomodada , o Mateus e o Zé estavam à bulha e o último teve a brilhante ideia de 

empurrar o outro, que segurava o gelado e este, como já devem ter adivinhado, foi catapultado para a cabe-

ça da senhora, o único membro, daquela família azarada, até ali ileso. Eu, que tentava não explodir de riso, 

olhava com os binóculos para outro lado, fingindo não os conhecer, enquanto todos reclamavam com o Zé 

e lhe pediam para ir buscar um guardanapo, perante o olhar furioso e perplexo dos ingleses, que não perce-

biam absolutamente nada do que eles diziam. 

Depois do espetáculo que ocorreu no palco e nas bancadas, decidimos esperar que os atores saíssem, só 

que, devido à maquilhagem, não os conseguíamos identificar. Logo, tivemos a brilhante ideia de aplaudir 

quem quer que saísse. E, como se a barulheira não bastasse, o suspeito do costume, o Mateus, sabe-se lá 

porquê, tentava arrombar, com empurrões, a porta  que só se abria do lado de dentro.  Foi a gota de água 

para um funcionário, que saiu e, apesar de ainda o termos aplaudido efusivamente, nos ter expulsado dali. 

É verdade que incomodámos alguma gente, mas foram estes momentos impensáveis que 

fizeram da nossa viagem, uma viagem inesquecível. 

 

Tiago Moreira (Clube do Jornal) 

 Texto de Miguel Cor-
reia 
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Os pré-finalistas já 
iniciaram a sua cam-
panha de angariação 
de fundos para a sua 
viagem de finalistas …. 
Vamos ajudá-los! 
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 Depois de muita euforia e excita-
ção, o 7º ano partiu à descoberta da cida-
de da indústria e da ciência: La Villette.  

 Às 6 horas da manhã (hora de 
embarque) era visível o sono nas caras 
dos alunos, que se preparavam para in-
gressar numa aventura conjunta. 

 Em Paris, fizeram jogos no hotel, passeios pelo parque 
de La Villette, viram exposições fantásticas e visitaram o Museu 
da Música. 

  No regresso a Lisboa o cansaço era palpável e um vazio 
apoderava-se destes jovens que viam a visita dos seus sonhos a 
acabar, como um barco que perde de vista a costa. 

  Agora que tudo isto acabou, restam as memórias dos 

catorze sortudos e a vontade de voltar a Paris, uma cidade da 

qual é difícil alguém se fartar e que vale sempre, sempre, sem-

pre a pena visitar. 
Vasco Saraiva (Clube do jornal 

 Na sequência do número anterior, e no que respeita ao sétimo ano e a lei-
turas, Vasco Saraiva conheceu e apresentou ao grupo, Alexandre Herculano,  poe-
ta, romancista, historiador e ensaísta português.  
Alexandre Herculano  nasceu a 28 de março de 1810, em Lisboa, e morreu a 18 de 
setembro de 1877, em Santarém. 
  Do livro Lendas e Narrativas. O Vasco escolheu , “Mestre Ouguet” cuja  
história gira à volta da construção do Mosteiro da Batalha. 

 

Eu gostei muito devido à 
ironia e às mensagens escri-
tas “entre linhas”. 



Página 3 fev./mar./abr.de 2013/2014 

Sinfonia de Sensações 

 

Como uma flor incerta entre os teus dedos, 
a primavera desabrocha num jardim de dúvidas. 
A incerteza é uma constante 
porque há sempre medo na mudança. 
 

A mudança é agradável, 
o infernal chilrear dos pássaros talvez não. 
Na primavera tudo se enfeita, 
tudo está pronto para receber uma linda estação. 
 

O universo é feito essencialmente de coisa nenhu-
ma, 
Coisa nenhuma, não! 
Que existes tu, primavera, e que quando apareces 
Transformas um não, numa afirmação. 
 

O sol aparece, 
sai de trás das brumas, 
guia-nos até ao desconhecido 
e convida a aventura. 
 

Entram em cena as cores, 
numa sinfonia de alegria, 
prontas para mostrar ao público moribundo 
a roda-viva que é a vida. 
 

Diogo Barrote 

 

 No dia 21 de março demos as boas-vindas à Primavera e homenageámos grandes poetas com trabalhos da infantil 4 anos, pré, 

7º e 8º anos.      
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 Sexta-feira, dia 14 de março, leiloou-se 
uma bola de futebol assinada por todo o plan-
tel do Sporting Clube de Portugal. Como em 
todos os leilões quem desse mais dinheiro le-
vava a bola para casa. E foi o que aconteceu. 
Ao início, muita gente pareceu interessada, 
mas rapidamente foram desistindo. O aluno 
do 5º ano, Henrique Paulo, levou a bola para 
casa, por 123 euros.  
Também houve outro leilão. Este  de dois qua-
dros da pintora Alexandra Silvério Marques. 
Um dos quadros foi entregue à Zézi Cardoso, 
9º ano, o outro, foi entregue à mãe da aluna 
Rita Negrão , 9ºano.  
O resultado reverteu a favor da viagem de fi-
nalistas do 9º ano.  
 
     Tiago Boto (Clube do jornal) 

 E foi assim, o  final do  
2º  Período… muita anima-
ção,  muito  convívio  , boa 
comida,   muitas saudades.  

Enfim, o célebre churrasco 
tão aguardado pelos alunos 
do terceiro ciclo.  

Ex-alunos 7º ano 

8º ano 

UMA BOA IDEIA 

9º ano 
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Amor é caminho escuro,  

iluminado pela paixão, 

que dá asas à imaginação.  

Amor é rir, 

é chorar, 

é paixão, 

é traição! 

Punhal cravado, sem dor,  

no nosso coração! 

 

                José Henriques 

O amor é emoção, 

é paixão! 

O amor 

 eleva-nos, 

 ultrapassa-nos,  

desorienta-nos, 

orienta-nos.  

Os que nunca o sentiram, 

nunca se deslocaram  

de si mesmos para o outro. 

                                                    

Tomás Martins 

São feitos de paixão, 

os amores. 

Secretos, cheios de emoção. 

Inseguros com a partilha. 

Nunca, com certeza, em vão. 

E mesmo discutindo, 

recheados de muito carinho. 

Quem os critica? 

Quem os para? 

Miguel Nunes 

 Para assinalar o dia de São Valentim, o 7º ano, inspirado em grandes modelos,  (Camões, Eugénio de 
Andrade, Fernando Pessoa, entre outros) surpreenderam-nos e surpreenderam-se com palavras vestidas de 
emoção e escritas com o coração. 
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 A Inês Santos (Clube do jornal) perguntou aos no-

vos alunos: Beatriz Mimoso,  Joana Simões, Carolina Perei-

ra(5º ano); Ana  Ruivo (6º ano), Carlota Saraiva (3º ano) se 

gostaram da festa de Carnaval e a parte que mais gosta-

ram. Todos adoraram e o que gostaram mais foi  o desfile 

de máscaras e o baile. 

 Nas escolas antigas não havia nada assim. 

 

 No dia 12 de março, a 

equipa masculina de futebol e 

a equipa feminina de basque-

tebol das Descobertas jogaram 

com as respetivas equipas da 

ESPJAL.  

Descobertas – ESPJAL 
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A Joana  e a Violeta (Clube do jornal) entrevistaram o João(Diretor) para saber mais sobre o, já tão famoso, 

coro “Voxscola” 

J. e V.— Como surgiu esta 

ideia?  

J. —  Aquando da comemo-

ração dos 40 anos, pensou-

se apresentar um coro for-

mado por professores para 

complementar a apresenta-

ção da peça de Manuel Du-

rão no dia da comemoração. 

Teve êxito e resolvemos 

continuar. 

J. e V.— De quem foi a ideia?  

J. —  Da Professora Fernanda Matias e da Pro-

fessora Leonor. 

J. e V.— Como foi que entraram os pais dos 

alunos no coro?  

J. —  Já não sei quem se lembrou de convidar 

Pais. Foi uma boa ideia para pôr os 

Pais a colaborar com a Escola e, por 

outro lado, aumentar o coro. 

J. e V.— Como reuniram pessoas?  

J. —  Convidámos Professores e, 

quanto aos Pais, enviámos -lhes um 

mail. 

J. e V.— A que horas são os ensaios?  

J. —  Às 13h, todas as sextas. 

J. e V.— Quem coordena este pro-

jeto?  

J. —  A Profª Fernanda Matias. 

J. e V.— Quando começou o coro?  

J. —  Estreou no dia 4 de outubro de 2013. 

J. e V.— Que espetáculos já realizaram?  

J. — Nos 40 anos da Escola, na comemoração dos mesmos 40 anos com Pais e alunos, no Museu da Música, 

no Carnaval e no Concerto da Escola. Ainda fomos a um centro de diálise cantar para os doentes. 

J. e V.— Tem corrido bem?  

J. — Muito bem. 

J. e V.— O projeto é para continuar?  

J. — Claro. 

J. e V.— O coro é só para pais e  professores ou também podem entrar alunos?  

J. — Não pensámos nisso, ainda. 
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Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

Clube do jornal: 
 
5ºano - Gonçalo Dias e Inês Santos. 
7º ano —  Tiago Boto, Vasco Saraiva, 
Tomás Gonçalves, Tomás Martins, Vasco 
Abreu. 
8º ano — Joana Stone e Violeta Campos. 
9º ano — Ricardo Avó e Tiago Moreira. 

Coordenação e arranjo gráfico - Adelai-
de S. Pereira  

Divulgação  - André Ferreira. 

 

Não perca o próximo 
número...vamos 

surpreendê-lo! 

fev./mar./abr. de 2013/2014 

Melhores Leitores 
de fevereiro e  março

1º - Sérgio Perez 

2º - Inês Santos 

3º - Mariana Graça 

Sugestões de leitura 

Gogadino no castelo assombrado 

Conta a lenda que, há muitos, muitos anos, havia um no-

bre cavaleiro que pertencia ao grupo dos mais importantes guer-

reiros. Ele era perfeito em tudo. Em tudo menos numa coisa. É que 

ele, senhor de vastas terras, era demasiado ambicioso. Toda a sua 

vida a dedicara a conquistar ilhas e terras sem fim, cheio de cora-

gem, com tropas fortes, caravelas e naus ao seu dispor. 

 Mas um dia, ele abusou e quis fazer algo que ninguém ti-

nha feito, conquistar uma ilha que ninguém conhecia: um pesca-

dor tinha dado a esse nobre senhor chamado Gogadino, a notícia 

de uma montanha com um castelo de diamante no topo, uma 

montanha no meio do mar. 

 Gogadino ficara fascinado e agora queria conquistar essa 

montanha. 

 Assim, dia 13 de outubro de 1793, partiu com as suas tro-

pas para conquistar aquela montanha, aquele grande povo. Só não 

sabia que a preparação dedicada a esta conquista tinha sido redu-

zida. 

 Quando Gogadino e as suas tropas chegaram à montanha, 

subiram-na até ao topo e avistaram o castelo de diamante. Porém, 

não havia guardas nem homens a protegê-lo. Gogadino e os seus 

homens arrombaram a porta resistente e bem trancada, entraram 

e… nada, não havia nada a não ser escuridão e teias de aranha. 

Gogadino acendeu uma vela e avançou mais um pouco, e mais um 

pouco, e ainda mais um pouco, até que caiu no chão poeirento do 

castelo, fazendo imenso barulho e acendendo, de repente, todas 

as velas apagadas que mostraram a Gogadino, sua mãe que falece-

ra numa batalha e cujo corpo tinha desaparecido. Estava tudo ali, 

todos os mortos, amontoados em todo o lado. 

 Gogadino ficou a chorar ao pé de sua mãe, enquanto os 

guerreiros iam fugindo, com medo. Já era só Gogadino naquela 

sala. 

 Esta história devia continuar, mas não, não houve ninguém 

para a contar, não se sabe se Gogadino voltou ou não. 

                                                         Miguel Correia (4º Ano) 


