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Sofia (S) -  Qual foi a pergunta que mais o 
emocionou? 

Jacinto Lucas Pires (JLP) - Gostei da pergunta” 
porque é que o teatro é uma ferida?” 

  S - O que achou da conversa com os alunos? 

JLP - Achei que os alunos faziam perguntas 
bastante pertinentes. 

  S - O que mais lhe chamou atenção?  

JLP - Ver miúdos da vossa idade interessados 
em teatro. 

  S - O que achou do ambiente entre os profes-
sores e os alunos? 

 JLP -Achei que existe muito bom ambiente entre professores e alunos, um ambiente de respeito mas 
pouco formal.  

  S - Gostou do tempo que esteve na escola? 

JLP- Sim, gostei muito de conversar com alunos e professores. 

  

 Jacinto Lucas Pires veio à escola  conversar 
sobre o texto dramático. E, foi assim, com um sorri-
so rasgado, um discurso acessível e a simplicidade 
dos GRANDES que ele nos encantou. 

A Sofia Melo do Clube do jornal  perguntou-lhe o 
que achou da visita à escola. 

Quanto a nós, só nos resta agradecer.  

  

 No número anterior,  pág. 7, 
cometemos uma imprecisão, e tro-
cámos  a foto do Palácio Pombal no 
Bairro alto , pela foto do Palácio do 
Marquês de Pombal, em Oeiras .  

As nossas desculpas pelo erro e o 
muito obrigado à leitora atenta, 
Susana Martins. 

Palácio Pombal no Bairro alto  Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras .  
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Visita de estudo 

 O oitavo ano visitou o teatro D. Ma-
ria e a Diana Maslov e a Inês Santos, do clu-
be do jornal, perguntaram como foi a visita. 

 

Diana e Inês (D e I)-  O que acharam da visita 
de estudo? Gostaram, estavam à espera de 
mais? 

8º A- Gostámos e esteve acima das expecta-
tivas, pois fomos recebidos pelo Diretor Ar-
tístico que nos fez uma introdução amplia-
da, o que não costuma acontecer. 

D e I -  Qual foi o momento que mais gosta-
ram na visita? 

8º A -  As visitas aos camarotes. 

D e I -  O que é que aprenderam com a visi-
ta? 

8º A -   Técnicas de encenação, conhecemos 
os bastidores do teatro, vimos as oficinas, 
entre outros. 

D e I -  Como surgiu a ideia da visita? 

8º A -  Foi uma sugestão dos pais da Beatriz 
Rodrigues do 8ª ano. 
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1º Dia- 6/04 

"Hoje foi o primeiro dia que passámos em Budapeste e todos dis-
frutámos. Começámos por sair para o Tour de Bicicleta às nove. 
Gostei particularmente pois a duração das explicações não era ex-
cessiva. 

2º Dia- 7/04 

Sinto-me obrigado a mencionar a visita a um pub semilegal de es-
tudantes, uma faceta mais típica da cidade, onde havia uma im-
pressionante mistura de decoração antiquada e moderna. É tam-
bém de realçar 
a organizada 
ciclovia. Após o 
tour, fomos al-
moçar ao Mer-
cado de Buda-
peste, um local 

interessante, com música ambiente e onde nos aventurá-
mos pela comida tradicional húngara. À tarde fomos ao 
Cluedo.. que superou as minhas espectativas pois tinha ce-
nários bem criados e era mesmo complexo e difícil de resol-
ver. Fizemos duas atividades: Serial Killer e Assalto ao Ban-
co. Depois viemos descansar para o hotel, saindo apenas 
para jantar. Regressámos então ao hotel, onde nos encon-
tramos agora preparando-nos para a visita às termas ama-
nhã." 

3ºDia- 8/04 

                 "Hoje foi um dia extenuante. A manhã foi passada 
nas termas, onde o Fortuna fez uma corrida numa piscina 
de 100 metros. Muitas fotos aí foram tiradas. Entrámos em 
combustão num banho turco com ligeira 
fragância a Colgate de Mentol. Almoçámos 
num restaurante de comida italiana, onde 
o Fortuna criou negócio ao comprar uma 
coca cola de cereja e cobrando 10 Forints 
por gole, e seguimos, exaustos, para o hotel. 
Ainda à tarde, andámos no famoso metro 
húngaro e seguimos para um grande centro 
comercial, para fazer compras, onde ficámos 
até depois do jantar, no qual o Fortuna foi 
assediado pela empregada do Burger King 
(que o chamou de "fofo" e lhe piscou o 
olho). De noite, após uma aventura louca 
nas cadeiras giratórias (a Violeta testou os 
limites da loucura humana), voltámos ao 
hotel, onde nos preparámos para visitar o 
Terror Haz e um tour de autocarro, jogar 
Bowling e fazer um cruzeiro no Danúbio." 

Viagem de Finalistas 2014/2015- Budapeste  …. O relato do Vicente Sobral na primeira pessoa e a ajuda na se-
leção das fotos da Ana Clara e da Violeta. 
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4ºDia- 9/04 

"Hoje aventurámo-nos por Buda, fazendo de manhã um tour pela cidade, passeando por vários edifícios mar-
cantes. No percurso, falaram-nos do órgão sexual da estátua de um cavalo 
que as estudantes universitárias tocavam para dar sorte. Escusado será dizer 
que todos seguimos o exemplo menos o António, que não desejava manchar 
a sua reputação. Aí perto, num miradouro, surgiu um dos episódios mais 
marcantes do dia, o qual eu soube logo que seria material de crónica: a moe-
da do Francisco. Passou-se o seguinte: num miradouro havia uma máquina 
de moedas de recordação, na qual depositávamos 5 forints, os quais se 
transformariam numa dessas moedas. Após vários realizarem com sucesso o 
processo, vem o Francisco que decide rodar a manivela no sentido errado, 
curioso. O resto da manhã passámos na casa do Terror, uma experiência 
marcante relativa à tortura durante o comunismo e holocausto. Era simulta-

neamente interessante, chocante, sinistra. Daquelas salas onde se haviam cometido atrocidades, emanava 
um vapor com grande carga emocional. 

Em seguida fomos almoçar a um mercado típico, que tinha diversas opções. Aí, por indicação do António, 
vários decidem provar um prato diferente. Ora, curiosamente, esse prato continha uma substância verde 
(que não tive a sorte de provar) extremamente picante. Quem mais se ressentiu disso foi o Diogo, que reagiu 
efusivamente, como se o Belenenses tivesse sido campeão. Após o almoço fomos jogar bowling. Como era 
expectável, ganhei, ficando a Joana em 2° . Após o jogo, exaustos, saímos para o exterior e qual é o nosso 
espanto quando, com uma expressão alegre, o António nos revela que iríamos jantar ao Hard Rock Café, por 
conta da escola. Aproveito para agradecer aos envolvidos esta excelente experiência. Por fim, chegámos ao 
hotel, prontos para mais um dia." 

5º Dia- 10/04 

"O dia de hoje começou logo de maneira perfeita: quase todos se atrasaram de manhã no pequeno almoço. 
Após esta peripécia, seguimos para a maravilhosa ópera, com decoração luxuosa e opulenta. Também tive-
mos a sorte de ter um guia amável e que se cingiu a explicar o que nos interessava, adaptando o seu discurso 
aos adolescentes que somos. O mesmo não se pode dizer do do Parlamento, para onde nos dirigimos em se-
guida. O edifício impunha respeito, com os típicos guardas fardados.... mas a visita foi curta e pouco dinâmi-
ca. Almoçámos num restaurante de hambúrgueres fast food, mas agradável e diferente. Daí seguimos para o 
hotel, parando numa loja para comprar sais de banho e gel de banho com aroma para o tão prometido banho 
do Fortuna. Este veio sob a forma de um luxuoso tanque de espuma no qual o Miguel se envolveu. O Francis-
co, com o seu humor natural, decidiu imitá-lo mas sem sucesso: deixou água a correr 10 minutos para prepa-
rar o banho mas esqueceu- se de fechar o ralo, acabando a banheira vazia. Em seguida, aprumámo-nos e se-
guimos para o buffet no cruzeiro pelo Danúbio. Sem dúvida que superou as nossas expectativas. Foi excelen-
te. Um banquete sumptuoso com comida de qualidade e doces sublimes. Tinha o aspeto de um casamento. A 
própria vista foi a cereja no topo do bolo. Grande vista da varanda do cruzeiro, o que nos permitiu desfrutar 
de uma vista magnífica sobre a cidade e o Danúbio. Também havia música "gypsy" ao vivo, virtuosa mas de-
safinada. Por fim, passámos por um mercadinho onde comprámos souvenirs e pudemos apreciar a animação 

noturna da cidade. Assim foi a nossa últi-
ma noite em Budapeste.” 

6º Dia- 11/04 

Compras e passeio pedestre por Budapes-

te. Partida para Lisboa.  

Chegada à noite. 
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 No dia 25 de abril, os 
alunos da Robótica, acompa-
nhados pelo respetivo profes-
sor, no Campus Universitário 
do Tagus Park, do Instituto 
Superior Técnico, participa-
ram no projeto da FLL (FIRST® 

LEGO® League ) World Class 2015, no qual se sagraram vencedores. 
A  FLL é um programa para crianças e jovens dos 9 aos 16 anos que foi concebido para lhes 

despertar interesse pela ciência, engenharia, tecnologia, matemática e empreendedorismo, além de 
lhes ensinar competências importantes para o seu futuro. 

Este ano a competição contou com a participação de 15 equipas e contou com três provas dis-
tintas : Project, Robot Game e Core Values. 

Project - A equipa da nossa escola explorou o tema real da aprendizagem da noção do tempo e 
desenvolveu uma solução inovadora para esse problema, tendo feito uma apresentação a um grupo 
de professores do Técnico.  

Robot Game - Ao longo do ano construiu-se um robot usando a tecnologia LEGO® MINDS-
TORMS® o qual foi programado para desempenhar várias missões, numa plataforma igual para todas 
as equipas. 

 Core Values - Os valores base da FLL são os elementos que distinguem esta organização de 
outros programas semelhantes, pois os participantes aprendem que a competição amigável e o ganho 
mútuo não são objetivos que se ex-
cluem, e que a entreajuda é o grande 
pilar do trabalho em equipa. Dentro 
desta categoria, a nossa equipa ga-
nhou o prémio da categoria Profissio-
nalismo Gracioso, a qual representa o 
somatório dos valores da prova. 

PARABÉNS! 
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Dia de San Jordi 

 

 Dia 23 de abril foi o dia de San Jordi. Neste dia trocam-se livros e flores. Para comemorar o dia a 
professora Sílvia organizou algo semelhante. 

Diana Maslov  e Inês Santos do Clube do Jornal 
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 “AS DESCOBERTAS” 

Boa  leitura! 

Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

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

 

Zorbas e Zuca 

Zorbas andava dia e noite às voltas 

do ovo. Nada acontecia. 

“Eu nunca tomei conta de uma cria. 

Principalmente nascida de um 

ovo.”- pensou ele. 

Que iria fazer? Tentou chocá-lo, 

mas imaginou o que aconteceria e 

deixou-se estar. 

Certo dia, à tarde, ouviu um estalo. Vinha do ovo.  

O gato ficou muito atento e pegou no ovo. Quando a parte de 

cima do ovo já estava bem estalada viu umas penas, brancas 

como a neve. Era a gaivota.  

O gato deu-lhe o nome de Zuca. Já só faltaria a 3ª promessa; 

ensiná-la a voar. 

O gato pensou que não se podia ensinar um animal recém-

nascido a voar, então, esperou a Zuca sair toda da casca. 

Esperou exatamente uma semana para a ensinar a voar. En-

quanto isso, fez uma cama de palha, deu-lhe comida e mimi-

nhos. 

Quando o dia chegou, o gato pegou na Zuca e pô-la no corri-

mão da varanda, ensinou-a a bater as asas e confiar em si pró-

pria. 

A Zuca levantou as asas, pôs o peito para a frente e voou. 

O gato emocionou-se e até lhe saltaram lágrimas. 

Zuca olhou para trás e chegou perto do gato. Deu-lhe um beijo 

na bochecha e disse “ Zorbas”. E foi para onde o vento a levas-

se. 

FIM 

Joana Benvegnù (4º ano)   

LA VILLETTE 

 Aprendiza-
gens, diversão, aven-
tura e tudo o que as 
palavras não conse-
guem transmitir…. 
UMA VIAGEM INES-
QUECÍVEL! 

PARABÉNS ao Clube de Teatro e à Sua excelente 
performance de "Um Pedido de Casamento" de 
Tchekov. 
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