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No próximo número: 

Viagem de finalistas - a 
crónica 

La villette: a visita. 

E muito, muito mais… 
 
 
BOA LEITURA! 

 

 

 Algo no Universo mudou esta 
noite, quando cerca de 100 jovens e 
adolescentes se reuniram e terminaram 
um concerto com a harmonia com que o 
fizeram.  
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Clube de Jornal: 
A informação...  

Ginástica: sem palavras! 

Teatro: concentração e disciplina! Clube de Ciências: Onde se aprende fazendo. 

Meteorologia: as previsões . 

Clube de música: a melodia 

Coro:  primeiro concerto dia 29 dia de novembro no museu da 
música. 

CLUBES DESCOBERTAS 2014-2015 

(Trabalho realizado por Inês Santos e Diana Maslov– Clube de Jornal) 
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 Os meninos dos três anos foram ao Pavilhão do Conheci-
mento fazer chocolate. Todos acharam muito divertido.  

(Trabalho realizado por Rita Silva e Sofia Melo – Clube de Jornal) 

Gostei mais de estudar o chocolate, 

mas não gostei muito  

de fazer os chocolates pequenos.  

 Joana Pinto de Sousa  

Adorei fazer o chocolate no 

micro-ondas, mas não gostei de 

o comer. 

José Panão  

Gostei muito do chocola-

te, mas não gostei do 

cacau. 

 João Robalo  

Gostei muito de fazer o 

chocolate branco, mas 

não gostei muito de 

estudar o chocolate.  
Miguel Merlini  
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 Perspetivando o futuro, o Miguel Fortuna (Clube de Jornal) imaginou-se a si próprio e a dois 
dos seus colegas profissionalmente…. 

TREINADOR. Sem dúvida, mas do 
Belenenses. Claro! 

Viver debaixo da ponte? 

Veremos. 

Certo, certo é que é o sonho que 
comanda a vida. 

O fascínio do mundo das pe-
dras…. Ou apenas provocação? 

 

GEOLOGIA…  Será? 

Porque não? 

DETETIVE…. Talvez.  

Ou… ou… 

Simplesmente  

ATOR. 

Será? 

Miguel Fortuna 

Diogo Barrote 

Francisco Melo 
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 A pretexto da exposição conjunta sobre o riso e o humor, o sétimo ano, entre outros traba-
lhos , selecionou quatro imagens (A,B,C e D) e perguntou à comunidade escolar qual as fazia rir mais.  

Eis os resultados: 

3 anos: 

A- 5 pessoas;                                    

B- 6 pessoas; 

C- 2 pessoas;                      

D- 4 pessoas  

4 anos: 

A- 9 pessoas; 
B- 3 pessoas; 
C- 0 pessoas; 
D- 7 pessoas. 

5 anos: 

A- 10 pessoas;                     
B- 3 pessoas;               
C- 4 pessoas; 
D- 4 pessoas. 

1º ano: 

A- 3 pessoas; 
B- 2 pessoas;       
C- 0 pessoas; 
D- 17 pessoas. 

2º ano: 

A- 3 pessoas;           
B- 10 pessoas; 
C- 1 pessoa; 
D- 5 pessoas. 

3º ano: 

A- 1 pessoa; 

B- 2 pessoas;     
C- 0 pessoas; 

D- 6 pessoas  

4º ano: 

A- 0 pessoas; 
B- 1 pessoa;           
C- 0 pessoas; 
D- 19 pessoas. 

 

5º ano: 

A- 0 pessoas; 
B- 4 pessoas; 
C- 0 pessoas; 
D- 15 pessoas. 

6º ano: 

A- 0 pessoas;                      
B- 19 pessoas;     
C- 0 pessoas; 
D- 1 pessoas. 

7º ano: 

A- 3 pessoas;                         
B- 7 pessoas;  
C- 0 pessoas; 
D- 2 pessoas. 

8º ano: 

A- 7 pessoas;  
B- 4 pessoas; 
C- 0 pessoas; 
D- 2 pessoas  

9º ano: 

A- 3 pessoas;  

B- 2 pessoas; 
C- 0 pessoas; 
D- 5 pessoas. 

Professores e Auxiliares: 

A- 12 pessoas;                             
B- 8 pessoas; 
C- 3 pessoas;                            
D- 7 pessoas. 

Trabalho realizado por Inês Gonçalves (Clube de Jornal) e colegas do 7º ano. A B C D 
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 Era uma vez… não! As histórias são sempre 
a mesma coisa! Começam sempre por “era uma 
vez”, passam-se na Idade Média e têm objetos 
mágicos… vou fazer algo diferente desta vez. 
Então… no reino da comida (também conhecido 
como despensa), vivia… uma tribo de batatas. O 
chefe dessa tribo, o Batatôncio, tinha grandes 
deveres: dirigir a tribo e tratar dos recursos da 
mesma, aliás, era sobre este último ponto que 
queria falar. 
 A jardineira, que era o nome da aliança das 
cenouras e dos brócolos, precisava muito da 
água que vinha de uma fuga de água e é aí que o 
chefe Batatôncio entra: ele tinha que se certifi-
car de que a água não faltava na tribo. 
Ora, um dia ouviu-se do outro lado da porta da 
despensa um diálogo que provocou o terror na 
tribo. Ouviu-se a filha do Sr. Estrôncio, a Gladmi-
rina, perguntar: 
 -Pai, hoje podes fazer batatas fritas para o 
almoço? 
E o pai responde: 
 -Sim, filha! Não vejo porque não. 
 Na tribo pairou o pânico e a tristeza e  Ba-
tatôncio resolve convocar uma reunião. 
 -O que podemos fazer? – perguntou Bata-
tina. 
 -Vamos todos morrer? – perguntou o pe-
queno Batatecas. 
 -E agora? – interroga Batatáta. 
 - Estejam calmos! Respirem fundo e… acho 
que já vos posso dizer qual é o meu plano. Estive 
a pensar e cheguei à conclusão de que, se nos 
molharmos na água da fuga, o Sr. Estrôncio não 
nos vai fritar porque vamos estar todos enchar-
cados. 
 Todos concordaram e assim foi. As batatas 
viajaram todas juntas em direção à fuga, mas 
tiveram uma terrível surpresa: encontraram as 
tribos inimigas a guardar o que podia ser a sua 
salvação. 

 -Desta vez não te safas, Batatôncio.—diz 
Encenorado, o chefe das cenouras. 

 -Agora não te safas, sabemos o que vos vão 
fazer. Acrescenta Bronco, líder dos brócolos. 
-Por favor, deixem-nos desta vez,  vamos parti-
lhar a água e damo-la a quem mais precisar. –
disse Batatôncio, tentando negociar. 
 -Não, não aceitamos seu grande batata.– 
respondeu Encenorado. 

E os membros da jardineira continuaram a 
recusar e as batatas a insistir.  As cenouras e os 
brócolos só decidiram aceitar quando se ouviu o 
pai a falar alto  e a dizer o seguinte: 
 -Ao almoço comes batatas fritas na condi-
ção de comeres cenouras e brócolos ao jantar. 
 -Está bem, papá. – aceitou Gladmirina. 
 Logo, e de boa vontade, os líderes das ou-
tras tribos concordaram em fazer um acordo de 
paz com as batatas.  
 Assim, quando o Sr. Estrôncio foi buscar os 
legumes à despensa, encontrou-os todos enchar-
cados. A boa notícia é que o plano de Batatôncio 
tinha resultado, mas a má notícia é que o homem 
os queria deitar no lixo e a força-G que provocou 
deixou- os inconscientes. 
Batatecas foi o primeiro a acordar, por isso foi 
quem acordou os outros. Estavam dentro de um 
saco do lixo, que estava dentro de um camião do 
lixo. Parece que acordaram em má altura: um 
pionés que estava no saco vizinho rompeu o saco 
dos legumes. O camião fez uma curva e… foram 
parar a uma quinta. Mas não era uma quinta 
qualquer! Era a quinta do pai Manel, onde os hor-
tícolas eram muito bem tratados. Conseguiram ir 
até à horta. O pai Manel não sabia de onde ti-
nham aparecido aqueles vegetais todos, mas a 
partir daí viveram felizes. 

E pelo mesmo princípio de que falei no 

inicio do texto, em vez de dizer que “viveram feli-

zes para sempre”, vou dizer que viveram felizes… 

até irem para a panela da sopa. 

Na aula de português o Rodrigo do 7º ano deu asas à imaginação e escreveu o seguinte texto. 

O ALMOÇO 
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Nas Ruas do Bairro Alto 

 

O Bairro Alto é conhecido pela sua atividade noturna, onde as pes-
soas passam a noite nos bares e discotecas muitas vezes a ouvir 
fado. Contudo, há muito que fazer durante o dia: visitar museus e 
as suas muitas lojas. 

Por volta do final do século XV ou início do século XVI, o Bairro Alto 
era conhecido como Vila 
Nova de Andrade. Este 
bairro era pobre, mas essa 
imagem mudou no século XIX, principalmente devido ao facto 
das pessoas saírem de dentro das muralhas (pois muita gente 
tinha entrado na cidade) procurando um lugar para viver mais 
perto do rio, tornando-se no centro da imprensa lisboeta e 
dos saraus literários. A partir do século XX foi aplicado um pla-
no de atração turística.  

Passear pelas ruas do Bairro Alto pode tornar-se muito inte-
ressante, pois existem várias lojas pequenas que vendem coisas muito originais, muitas vezes criadas 
por pequenos artistas que procuram ganhar a vida. 

Almoçar torna-se muito fácil nos excelentes restaurantes do bairro, tais como Bota Alta na Travessa da 
Queimada, 100 Maneiras na Rua do Teixeira e Papa Açorda na Rua da Atalaia. 

Na Calçada do Tijolo encontra-se o Hospital de St. Louis, onde faleceram duas figuras muito importan-
tes para a cultura portuguesa: Fernando Pessoa e Almada Negreiros (escritores). 

A Escola de Música do Conservatório Nacional foi fundada em 1840 e foi fruto da iniciativa de Almeida 
Garrett. Está entre a Rua dos Caetanos e a Rua João Pereira da Rosa. 

A Rua de O Século é uma das mais importantes do Bairro Alto, ganhando o seu nome em homenagem 
ao jornal O Século. No número 107 encontra-se o Convento dos Cardeais que agora funciona como 
uma instituição de caridade e no número 89 ergue-se o famoso Palácio Marquês de Pombal que era 
diretamente alimentado pelo Chafariz do Século 
que se localiza do outro lada da rua. 
Se quiser visitar um museu dirija-se à Rua Acade-
mia das Ciências e encontrará o Museu de Geolo-
gia. 

Pode jantar e divertir-se nos bares e clubes de fado 
durante o resto  da noite. 

 

 

Na aula de português o oitavo ano realizou roteiros turísticos  sobre  Lisboa.  

Ao Tomás Gonçalves (Clube de Jornal)  foi-lhe atribuído o Bairro Alto. 
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Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

Clube do jornal: 
 
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. 

 

Boa  leitura! 

jan./fev./março/abril de 2014-2015 

Melhores Leitores 
de janeiro

1º - Diana Maslov 

2º - Miguel Parreira  

3º - Luísa Cardoso  

Sugestões de leitura 

Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

Clube do Jornal: 
 
6ºano - Inês Santos. 
7º ano — Diana Maslov, Inês Gonçal-
ves , Sofia Melo e Rita Silva 
8º ano — Tomás Gonçalves e Vasco 
Saraiva 
9º ano — Francisco Melo, Joana Stone 
e Miguel Fortuna 
Coordenação e arranjo gráfico - Adelaide 
S. Pereira  
Divulgação  - André Ferreira. 

 

E é assim, com as imagens a valer mil pala-
vras, que o 9º ano vive a experiência ines-
quecível da sua  viagem de finalistas nas 
terras de Budapeste. 

APROVEITEM E DIVIRTAM-SE! 

Budapeste 


