
 

 

Junho 2011 

Ano XXXIII- Nº 225 Junho Distribuição Gratuita 

A Ponte na  

Feira Medieval 



 

 

 

 

Jornal da Escola Básica Integrada Aves / 

S. Tomé de Negrelos (Escola da Ponte) 

 

Largo Dr. Braga da Cruz 

4795-015 Vila das Aves 

 

Telefone: 252875350 

Fax: 252875352 

Escoladaponte@gmail.com 

 

Ficha Técnica 

Equipa Editorial 

Todos os Alunos e Orientadores Edu-
cativos da EBI Aves/S. Tomé de  Negre-

los (Escola da Ponte). 

Equipa Redactorial  

Carina Oliveira, Diana Gonçalves e 
Sandro Coelho (Orientadores Educati-

vos). 
Rui Salgado Catarina Raquel, Francisca 

Andrade, Susana Salgado, Rafael Neto, 
Ana Cristina Machado, Francisca Pon-

tes, Lucas Carneiro, André Monteiro, 

José Pedro Roriz, (alunos). 

 

 

 

jrnldiaadia@gmail.com 

 

http://jornal-dia-a-dia.blogspot.com/ 

Índice 
 

Editorial .......................................................... 2 

Destaque ....................................................... 3 

Ponte .............................................................. 4 

Escritas ........................................................... 7 

Partilhas ........................................................ 11 

Publicação de Trabalhos 

Por favor,  
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Testemunho de um ex-aluno da Escola da Ponte e actual utente da 

CAID 
O meu nome é André Mesquita, tenho 28 anos e resido em Vila das Aves. 
Tenho uma característica genética que me torna especial chamada Trissomia 

21 ou Síndrome de Down, que não me impediu de estudar na Escola da Ponte 
e aprender com a professora Ana Moreira e com o professor José Pacheco, 
nem de conseguir tirar um curso de formação de Artes Decorativas. Gosto 

muito de conversar e de participar nas iniciativas da nossa comunidade, por 
isso pertenço ao Clube Desportivo das Aves, à Associação de S. Miguel 

Arcanjo, ao Grupo de Movimento Paroquial e ao Grupo Coral de Vila das 
Aves. Neste momento estou a frequentar o CAO – Centro de Actividades 
Ocupacionais da CAID -Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, em 

Fontiscos - Santo Tirso, onde faço várias actividades. As que mais gosto são o 
teatro, a jardinagem e o desporto adaptado – Boccia.  
Convido todos os que nos quiserem conhecer a fazer-nos uma visita. Estamos 

sempre de portas abertas. 
A CAID – Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente-  foi cria-
da em 1998 com o intuito de responder à problemática da deficiência, nas 

suas diferentes dimensões, tais como: ocupação, reabilitação, promoção e 
inserção sócio-profissional de jovens e adultos com deficiência e incapacidade 
e fomentar uma política institucional de aproximação e resposta às famílias. 

Foi criada por iniciativa da Autarquia e de um conjunto de Entidades e Empre-
sários do concelho de Santo Tirso, de entre os quais se destacam: ACIST 
(Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso) e a Sol do Ave.  

Para responder aos seus objectivos, foi construído, pela Câmara Municipal, o 
edifício NAID – Núcleo de Apoio à Integração do Deficiente, que integra dife-

rentes respostas: 
CAO (Centro de Actividades Ocupacionais), visa estimular o desenvol-
vimento das capacidades de 35 jovens com deficiência mental e motora grave, 

através da realização de actividades socialmente úteis e/ou ocupacionais; 
Formação Profissional, em parceria com a ACIST, de Cozinha Regional/
Doçaria, Artes Decorativas/Artesanato e Jardinagem/Espaços verdes, que 

promove a orientação e avaliação das reais capacidades de 24 jovens com 
deficiência para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais; 
Centro de recursos terapêuticos, em parceria com as unidades de multi-

deficiência e ensino especial das escolas do concelho, onde os alunos com 
deficiência usufruem do apoio terapêutico da equipa técnica da CAID desen-
volvido na Sala de Reabilitação e Estimulação; 

Residência Autónoma, para 6 pessoas com deficiência, sem retaguarda 
familiar, com capacidade para viver autonomamente. 
Promove ainda os serviços de bar e refeitório (aberto ao público em geral), 

catering e aluguer de instalações para festas, formações, colóquios e exposi-
ções. 

Fazem parte da equipe técnica: sociólogo; psicóloga, terapeuta ocupacional; 
fisioterapeuta, educadora social, monitores e auxiliares de CAO. 

André Mesquita  
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No passado dia 18 de junho 

ocorreu a II Feira Medieval, em 

S.Martinho do Campo, na EB2,3. 

A Feira incluía também um desfi-

le por S.Martinho e as típicas 

barraquinhas, onde se vendiam 

produtos e peças de artesanato 

tradicionais (artigos). 

Nós gostamos bastante da Feira, 

pois tinha bastante variedade e 

animação. 

Na taberna da nossa escola, ven-

diam-se queijadas, sumos, broa, 

escudos, espadas, livros sobre a 

escola, etc. 

Tendo em conta que este ano 

foi o nosso primeiro, tivemos 

uma participação activa e houve 

bastante adesão. Distribuímos 

também panfletos feitos por 

nós, sobre uma parte da história 

das Feiras e a importância delas 

para o crescimento económico 

e urbano. 

Por toda a escola de S.Martinho 

havia barracas a vender de tudo 

um pouco e também se podia 

assistir à representação de jogos 

Medievais, nos quais podia parti-

cipar quem quisesse. A curiosi-

dade em saber mais sobre estes 

jogos foi imensa. 

A Feira foi também um momen-

to de convívio, pois estivemos 

com os nossos amigos, colegas e 

ainda conhecemos  pessoas de 

outras escolas. 

Como foi uma experiência mui-

to boa e produtiva para todos, 

esperamos poder repeti-la mais 

vezes. 
                                                                

Ana Carolina e Joana Gouveia 

 ( Consolidação) 

HÁ MUITOS ANOS ATRÁS, ERA ASSIM... 
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O que é nacional, é Xadrez 

Em Gaia, de 4 a 12 de Junho 

realizaram-se dois torneios de 

xadrez: o A e B. Esses torneios 

decorreram na Escola Profis-

sional de Gaia. 

Do Pontex participou, unica-

mente, o André Costa que 

ficou em 14º lugar.  

Como prémio recebeu a meda-

lha de participação e 25 €. 

Em 1º lugar ficou Dominic 

Cross, em 2º lugar Bruno 

Figueiredo e em 3º André Ven-

tura.  

Eu joguei com o André Ventu-

ra. Quase ganhei, mas perdi, 

porque me distraí. 

Gostei do torneio  e espero 

voltar a participar.   

 

André Costa (Consolidação)                                                  

 No dia 1 de junho de 2011, 

decorreu um jogo de Futsal 

entre alunos e professores, no 

campo do pavilhão gimnodes-

portivo do Clube Desportivo 

das Aves. 

A equipa dos alunos era consti-

tuída pelos seguintes jogadores: 

Pedro Gonçalves, André 

Moreira, Daniel Elias, Bruno 

Silva, Bruno Pacheco, Cristia-

no, Marcos Pinto, Roberto, 

Nuno Jorge, Francisco Posch, 

Nélson e Rafael Neto. Já a 

equipa dos professores era for-

mada pelo professores: Cristia-

no, Filipe, Arlindo, Ana Cunha, 

Sara e Mafalda.  

A equipa de arbitragem era 

formada pelo Frederico Cunha, 

Isa Pereira, professora Catari-

na, Nuno Castro e Filipe Jacin-

to.  

O jogo correu bem, apesar de 

haver muitas faltas por marcar, 

mas mesmo assim, os alunos 

conseguiram ganhar 5 - 4. 

Acho que toda a gente gostou 

de participar, embora uns mais 

do que outros.  

Foi uma boa iniciativa e espera-

mos poder repetir a experiên-

cia! 

No entanto, avisamos já que, 

da próxima vez, não seremos 

tão bondosos para com os 

professores. 

 
André Moreira e  Pedro Gonçalves 

(Aprofundamento) 

Liga da Escola da Ponte 

No dia 17 de junho de 2011, 

realizou-se a primeira jorna-

da do III Caracol. Aí, os 

favoritos ao apuramento 

venceram as suas partidas, 

destacando-se o Nélson, que 

venceu o André Costa, e o 

Júlio, que venceu o André 

Martins. 

Na segunda jornada, os joga-

dores favoritos ao apura-

mento continuaram a ven-

cer. Na terceira jornada, 

houve grandes confrontos, 

destacando-se o de Miguel 

Ferreira contra André Ven-

tura, vencedor desta jorna-

da. 

Na quinta e última jornada, 

o Miguel Ferreira venceu e 

terminou invicto o torneio e 

o André Ventura, um jovem 

sub-12, alcançou também o 

apuramento para a final do 

Campeonato Distrital Abso-

luto. 

Ao todo, participaram 8 

jogadores do Pontex, tendo 

o Júlio realizado um bloco 

para Elo FIDE e o André 

Costa terminado em tercei-

ro lugar. 

Caracol na Ponte 
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No dia 4 de Junho de 2011, reali-

zou-se o IX Torneio Memorial 

Eng. Lima Torres, num dos salões 

dos bombeiros de Barcelos. Nes-

se torneio estiveram vários joga-

dores representantes do Pontex. 

O torneio, que contou com 

aproximadamente 80 participan-

tes, realizou-se durante o dia 

todo e teve oito jornadas em rit-

mo semi-rápido (20 minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este foi o programa: 

10H15’ » Sessão de Abertura 

10H30’ » 1ª Jornada 

11H15’ » 2ª Jornada 

12H00’ » Intervalo para almoço 

14H00’ » 3ª Jornada 

14H45’ » 4ª Jornada 

15H30’ » 5ª Jornada 

16H15’ » Intervalo 

16H45’ » 6ª Jornada 

17H30’ » 7ª Jornada 

18H15’ » 8ª Jornada 

19H00’ » Entrega de lembranças 

e troféus (1º, 2º e 3º lugar); 1º 

sub (8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20); 

1º veterano (> 55 anos), 1ª femi-

nina, melhor equipa. 

19H30’ » Jantar volante, ofereci-

do pela Junta de Freguesia de 

Barcelos.  

 

Durante o torneio, todos os seis 

jogadores do nosso clube tive-

ram um desempenho bastante 

satisfatório, visto que para o tor-

neio contribuíram jogadores mui-

to fortes, tais como André Mar-

tins e Nélson Coelho. Para além 

destes, participaram: Baltazar 

Lomba, Tiago Paulo, Paulo Topa 

e Igor Pedrosa. 

O vencedor deste ilustre torneio 

foi Marco Viela, do Clube Grupo 

Desportivo Dias Ferreira, com 7 

pontos e meio. 

Por último, em nome do Pontex, 

deixamos aqui um muito obriga-

do ao Prof. Paulo Topa, à mãe do 

Tiago Paulo e ao grupo de cara-

vanismo de Barcelos que nos 

proporcionou um dia bastante 

agradável com convívio e muita 

animação.                 

 

 André e Nélson (Aprofundamento) 

                                                                          

Pontex em  Barcelos 

Neste último período, na nossa 

escola, durante os intervalos da 

manhã, disputaram-se três torneios 

distintos. Cada um dos alunos só 

podia disputar dois deles. 

Estes torneios foram disputados em 

sistema ―Suíço‖: os jogadores com o 

mesmo número de pontos jogam 

entre si. Não foi possível disputar 

no sistema ―todos contra todos‖, 

porque não decorreu no número de 

semanas suficientes para tal. 

Os torneios disputaram-se sempre 

no António Gedeão e, apesar de ter 

havido várias faltas de comparência, 

correram bastante bem. 

A equipa ―O Truque‖ (Carolina e 

Joana Patrícia) venceu o I Torneio 

de Keips, seguiram-se, empatadas, 8 

equipas. 

No I Torneio de Uno, a vencedora 

foi a Cristiana, seguida pela Maria 

João e pela Jéssica. 

Finalmente, no VIII Torneio de 

Xadrez, três jogadores terminaram 

empatados no primeiro lugar: André 

Martins, Nelson Coelho e Rui Dias. 

Para o ano, se os alunos quiserem, 

haverá mais torneios - com estes ou 

outros jogos.  

Responsabilidade Jogos de Mesa 

Os jogos estão na mesa! 
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Ponte 

No dia 12 de junho (domingo), 

realizou-se o terceiro torneio de 

MiraGaia, com a participação do 

Pontex (Núcleo de Xadrez da 

Escola da Ponte).  

O torneio correu bem para os 

dois representantes do Pontex: 

Paulo Topa e Tiago Paulo. Eu Tia-

go Paulo, fiquei em 10º lugar e 

Paulo Topa ficou em 7º, de 27 

jogadores. 

Eu fiquei satisfeito com o meu 

resultado, pensava que ia ficar nos 

últimos lugares, porque os adver-

sários eram muito bons jogadores. 

Gostei muito desta experiência e  

aprendi a estar mais concentrado. 

  Tiago Paulo ( Consolidação) 

III Torneio de MiraGaia 

Nos dias 3 a 15 de março de 

2011, nos bombeiros voluntá-

rios de Matosinhos, decorreram 

as finais distritais de jovens, 

onde participou a Escola da Pon-

te.  

Nos sub-8, o Lucas Lomba ficou 

em segundo lugar, nos sub-10 o 

André Costa ficou em primeiro 

lugar e o Hugo Abreu ficou em 

terceiro lugar. Nos sub-12 o 

Tiago Paulo ficou em terceiro 

lugar e a Maria Gerardo ficou 

em quarto lugar, sendo a melhor 

feminina. Nos sub-14 o Baltazar 

Lomba ficou em quinto lugar e o 

Nelson ficou em oitavo lugar. 

 

 

 

Lucas Lomba (Iniciação) 

Finais dos distritais de jovens de xadrez 

  Tiago Paulo, ao centro Paulo Topa 
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The world is getting over 

      The world is falling 

My world is your world 

Your world is in my hand 

And it's coming to an end 

 

This is the beginning of your life 

But it's the end of mine 

I'm feeling blue 

Because I love you 

That is the truth 

 

My life is your life 

Don´t live me 

I can´t live without you 

My heart is broken 

Because of you. 

 

My name is Rafael 

I believe in love 

And you? Do you believe in love?                                                                                                               

If you do not believe 

 

         It´s your problem, man. 

 
Rafael Neto (Aprofundamento)     

O grupo de ginástica acrobática 

da Escola da Ponte finaliza mais 

uma vez o ano letivo com novas 

aprendizagens. Segundo a opi-

nião de vários elementos do 

grupo, melhoramos e aprende-

mos muito mais do que no ano 

passado! Apesar das discussões 

e desavenças, somos um grupo 

unido que se consegue destacar.  

Graças à paciência do professor 

Ricardo, para o ano vamos con-

tinuar!  

Inscreve-te vais adorar! 

Grupo de Ginástica Acrobática 

Achas que sabes 

―Ginasticar‖? 

A  minha escola Esta escola é a maior,  Podem confiar em mim! 
Esta escola é a melhor,  

E não tem fim! Os alunos são grandes amigos, 

E estão sempre unidos!                       Hugo Coelho( Iniciação) 

 

 

 



 

 

 8 

Escritas 

Aqui começamos nós a nossa via-

gem, no ―TIC TAC‖, mas… ESQUE-

CI-ME de me apresentar! Descul-

pem. Eu sou ―o relógio maluco”. 

- Quem és tu? – pergunta o Relógio 

Maluco. 

- Eu sou a Laura e tenho 8 anos – 

respondeu a Laura 

Bom, a nossa primeira viagem reali-

za-se aqui na Espanha. 

Espero que saibas que vamos fazer 

muitas mais viagens, podes ficar des-

cansado, leitor! Depois da viagem a 

Espanha, iremos para onde? 

França? Japão? Portugal? Eu vou 

levar-vos para qualquer sítio do 

mundo. Só espero que não sejam 

viagens demasiado longas, porque 

posso ―gomitar‖! Quer dizer …

vomitar! 

- Será que os teus pais te deixam vir 

comigo, Laura? – Interrogou o Reló-

gio. 

- Não te preocupes, porque se não 

me deixarem, digo que é uma visita 

de estudo! – Comentou a Laura. 

- Porém, não lhes podes mentir, 

porque senão vão ficar muito zanga-

dos! Talvez te deixem. Afirmou o 

Relógio Maluco. 

- OK, mas com uma condição!   

- Qual? – Perguntou o Relógio Malu-

co. 

- Que tu voltas rápido, se eles não 

me deixarem! – Expôs a Laura. 

- ―Tasse bem‖! – Afirmou o relógio.  

- Vou perguntar-lhes e tentar con-

vencê-los. Tchau! – Despediu-se a 

Laura.  

A pequena Laura saiu a correr sem 

olhar para atrás.  

- Tchau! Mas volta logo, que eu fico 

à tua espera! Assegurou o Relógio. 

Contudo, ela não ouviu. A menina 

chegou a casa, depois, foi rapida-

mente perguntar aos pais se podia ir 

com um amigo de viagem e os pais 

disseram:  

- Não sabemos, ou seja, temos de 

pensar um bocadinho. Vai dormir e, 

amanhã, dizemos-te a resposta. De 

acordo? 

Está bem! – Disse ela, enquanto 

virava as costas.  

E foi dormir, sem se lembrar que o 

amigo estaria à sua espera. 

O amigo Relógio Maluco ficou toda 

a noite à sua espera, mas ela estava 

na sua casa, a dormir! 

No dia seguinte, ela foi até à casa 

dele e encontrou-o, deitado no 

chão, a dormir e a ressonar muito 

alto! Parecia o motor de um carro 

velho! Ao longe, ouvia-se: zzzzzzzz... 

Isso era autêntico nele. Era o que o 

diferenciava dos outros relógios 

malucos. Claro que ele era o mais 

engraçado, o mais maluco e o mais 

―roncador‖!  

-A nossa amizade é enorme! – 

Exclamou a Laura. 

De seguida, a menina foi acordar o 

Relógio Maluco e ele começou a 

fazer muitas perguntas:  

- Por que não vieste antes? Os teus 

pais não te deixaram vir? Estive à 

tua espera! Não dormi um segundo! 

Interrogou o Relógio. 

- Eu vim agora! Eu não sabia que era 

para vir antes! - Comentou a Laura 

- Eu tinha-te dito! – Afirmou o Reló-

gio. 

- Desculpa por não te ter ouvido! – 

Declarou a Laura e continuou: 

- Os meus pais disseram que talvez 

me deixassem ir contigo nas viagens, 

mas só me darão hoje a resposta!  

Logo depois, a Laura voltou a casa e 

os pais, após terem refletido sobre 

o assunto, disseram, ao mesmo 

tempo:  

- És demasiado jovem para viagens 

com amigos! – Assegurou a Mãe. 

A Laura ficou muito triste e decidiu 

fugir. Arrumou uma malita e saiu 

pela janela da casa de banho! Era 

muito aventureira! Não resistia a 

uma boa história com amigos, mes-

mo correndo riscos. 

- RELÓGIO MALUCO, RELÓGIO 

MALUCO, a minha mãe deixou-me 

ir contigo!  

- Perfeito! Agora, vamos embora! – 

Apressou-se o relógio. 

- E a tua mãe? – Perguntou a Laura. 

O Relógio Maluco 
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- Ela está em Nova Iorque. Disse o 

Relógio num tom desconsolado. 

- Vamos! - Disse a Laura, enquanto 

pegava no Relógio Maluco e corria 

em direcção ao avião. 

- Vamos aonde? – Interrogou o 

Relógio, já assustado. 

- Vamos de avião! Não interessa 

para onde! Vamos viajar! Disse a 

Laura. 

- Eu pensei em irmos de camioneta! 

-Sugeriu o Relógio Maluco (que 

tinha medo das alturas), continuan-

do: 

- Olha, lá está ela! A camioneta que 

nos vai levar! 

Quando chegaram ao seu destino, 

depois de uma longa noite, o Reló-

gio Maluco disse: 

- Que fixe, estamos em Paris! 

-Como é que sabes? – Perguntou a 

Laura. 

- Olha ali a Torre Eiffel! - Gritou a 

Laura. 

- Onde? Não a vejo! - Queixou-se a 

Laura. 

- Ali perto daquele homem com 

uma boina! 

- Uma boina? O que é isso? - per-

guntou o relógio.  

- A boina é um tipo de chapéu que 

se costuma usar aqui em Paris. 

- Já a vi! – Disse a Laura, toda emo-

cionada, por ter visto a Torre Eiffel. 

- A Torre Eiffel é mesmo bonita! 

Podemos subir até lá acima? - per-

guntou a Laura. 

- Só se não tivermos que pagar! 

 - Pagar? Dinheiro? Esqueci-me! Que 

horror! Não acredito! – Exclamou a 

Laura 

 - O que aconteceu? – Perguntou o 

relógio espantado. 

- Não trouxe dinheiro! - Gritou a 

Laura. 

- Não te preocupes com isso, por-

que eu tenho, em Paris, familiares 

que me podem emprestar. 

- UF! Que susto! Obrigado por faze-

res isto por mim! – Agradeceu a 

Laura. 

 

*** 

 

Semanas foram passando na Cidade 

das Luzes e do Amor- Paris. A Laura 

estava um pouco triste por ter de ir 

embora. 

- Amanhã já vamos! Que sorte eu 

tive porque conheci: a Marie; o Pier-

re; o Jean; a Ivete, o Noel e o resto 

do pessoal!  

Mas vou ter de me despedir! – Dis-

se a Laura quase a chorar.—Tchau! 

Gostei muito de passar este mês 

com vocês.  

  Quando chegou a casa, os 

pais não estavam. Que estranho! De 

repente, SURPRESA! Era o seu ani-

versário… Enquanto Laura devorava 

com prazer uma fatia de bolo de 

chocolate com bolacha e abria os 

presentes que em montinhos atin-

giam o teto da sala de jantar, uma 

porta bateu com toda a força, ouviu 

a voz irritada da mãe: 

- Vá, preguiçosa! Levanta-te da 

cama! Tens de ir para a escola. Já 

estamos atrasadas, outra vez! 

- Escola? Hoje, faço anos!  

- Acabei de chegar de Paris! Estou 

cansada!- Disse a Laura.    

- Não fazes nada, trenga! Só daqui a 

3 meses! Paris? Estás com febre? 

Deves estar doente! Nunca saíste 

desta cidade! Vá! Mexe-te ou ficas 

de castigo, menina! 

Afinal, tudo tinha sido um sonho. 

Não fora a Paris nem tinha visto ―o 

bico‖ da Torre Eiffel. Será que tinha 

um amigo de nome ―Relógio Malu-

co‖? 

Ao pensar nisto, ouviu: 

- Tic-tac! Tic-tac. Londres. In-

glaterra. Tic-tac! Comboio, às 21h! 

Tic-tac!  

 

Iria Viñas (Consolidação) 
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Geronimo Stilton 

Mistério do sobrinho roubado 

Estava eu na minha casinha, quando 

alguém me liga. Era a Tea, a minha 

irmã. Estava aos gritos e não parava 

de chorar. Nos intervalos dos seus 

soluços, consegui perceber que 

Benjamim tinha desaparecido! 

Rapidamente, fui para o café mais a 

Tea reunir provas sobre o rapto. 

Suspeitávamos de um antigo ladrão 

de crianças, a Rock-Samba, a canto-

ra mais famosa de Ratázia. Infeliz-

mente, nunca conseguimos apanhá-

la em flagrante. Chamámos o Espar-

rela, amigo da Tea, para nos ajudar 

na investigação. Afinal, era a vida do 

meu sobrinho que estava em risco! 

Nesta altura, fizemos uma lista com 

todos os ladrões de crianças e que 

eram agora os nossos suspeitos: 

Rock-Samba,  

Wor771 ,  

William788,  

Gaberta  

Rokilaw 

Mucholen 

Martoxa 

Xilina 

Vitola362 

Depois da lista formada, soubemos 

de um novo bandido: Black-Red, o 

mais procurado! Pelo que consegui-

mos apurar, ele é italiano, tem 3 

metros de altura e é procurado pelo 

F.B.I. e pela PSP, há 2 anos. 

Passados alguns minutos de conver-

sa com a Tea e o Esparrela, desco-

brimos o refúgio do Black-Red. Diri-

gimo-nos para lá com reforços, pois 

já sabíamos que ele tinha tramado 

alguma. 

Chegando lá, vimos um buraco 

enorme à porta do armazém. Junto 

dele, havia um cartaz a dizer: 

―Proibido passar! Se passarem, mato 

a 

criança! 

Chamámos o helicóptero da Tea 

para passar por cima do armazém, 

pois lá não havia câmaras. Aterrá-

mos em cima do armazém e fizemos 

um grande buraco para entrarmos, 

mas já não estava lá ninguém, ou 

seja, voltámos à estaca 0! 

A única solução era dirigirmo-nos 

ao laboratório do Black-Red, muito 

depressa. Mas havia um grande pro-

blema: não sabíamos onde ficava! 

Decidimos investigar!... 

Passou um dia e… nada! Fomos 

tomar um café, pois não tínhamos 

dormido nada a noite toda. Junto da 

esplanada, encontrámos uma nova 

loja de roupa que estava fechada. 

Chamava-se BR fashion-mode. De 

repente, fez-se luz… 

- BR? Estas não são as iniciais do 

nome do bandido? 

Dirigimo-nos para lá e encontrámos 

umas cuecas à porta da loja, nas 

quais dizia, em letras bem grandes: 

ESTAMOS DE FOLGA! 

Estávamos convencidos de que era 

o armazém do Black-Red. Discreta-

mente, arrombámos a porta da loja 

e entrámos. Estava muito desarru-

mada! Ao fundo, havia uma porta 

escondida atrás de um pano cor-de-

rosa às florzinhas. De imediato, diri-

gimo-nos para lá. 

De repente, vimos o Benjamim pen-

durado por uma corda, vinda do 

teto. Estava desmaiado. Corremos 

na sua direcção e tentámos reanimá

-lo. Felizmente, ele recuperou os 

sentidos! 

Nesse mesmo momento, ouvimos 

uma voz muito grave que dizia: 

-Vão arrepender-se de ter entrado! 

Procurámos na parte de trás do 

armazém e, atrás de uma caixa 

enorme, encontrámos o Black-Red 

e a Rock-Samba. Afinal, eram cúm-

plices! 

Muito depressa, chamámos a GNR, 

ou seja, a Grande Ninhada de Ratos. 

Como sempre, Black-Red e a Rock-

Samba atacaram-nos com armas de 

plástico. Por isso, estão mesmo a 

ver como tudo isto acabou… A 

Grande Ninhada de Ratos levou-os 

para a cadeia, sem ir a tribunal. Ben-

jamim recuperou do trauma e, no 

dia seguinte, o Diário dos Roedores 

publicou uma notícia com o seguinte 

título: Geronimo, Esparrela e Tea 

de novo em acção! 

João Pinheiro e  

Nuno Magalhães, Consolidação 

Escritas 
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O Hotel assombrado 

Era uma vez três crianças que foram para um hotel. 

As crianças não sabiam que o hotel estava assom-

brado porque eram pequenas e só tinham oito anos. 

Elas ouviram um grito assustador e viram um ogre 

que os queria ajudar. No entanto, de repente, apa-

receram dois homens sem cabeça e o ogre disse 

para as crianças se esconderem atrás de uma caixa 

de madeira. As crianças esconderam-se e viram um 

homem morto. Assustaram-se e foram para a beira 

do ogre que começou a luta com os dois homens 

sem cabeças e ganhou. 

A luta fez muito barulho e por isso os 3 ogres com 

patas gigantes de aranhas foram ver o que se passa-

va. 

O ogre encontrou uma caçadeira 300 ksxl e matou 

os três ogres com patas gigantes de aranhas. 

No entanto, o  ogre sabia que ainda faltava um gori-

la que cospia veneno e por isso decidiu assustá-lo. 

Quando o fez, levou as três crianças para casa e 

ficaram amigos para sempre.       

Marco e Miguel ( Consolidação)   

Judd Trump 

Nasceu em Bristol, a 21 de agosto de 1989. 

Com apenas14 anos, chegou às meias-finais  do 

campeonato mundial de sub-21. Fez a tacada 

máxima com 147 pontos. A sua profissão é: 

jogador de snooker.  

É o número 24º no ranking mundial. 

Ganhou o Open da China e o Masters de 2008. 

Em abril ficou em 2º lugar no campeonato 

mundial, no qual o vencedor foi Jonn Higgins. 

 

                André costa e Tiago Paulo ( Consolidação) 
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Bolo da felicidade  

Ingredientes: 

150 gramas de amizade; 

100 gramas de amor; 

200 gramas de carinho; 

350 gramas de paz; 

500 gramas de bom humor; 

1 quilo de alegria; 

1 quilo de apoio; 

Ajuda (q.b.). 

 

 

 

Preparação: 

Mistura-se a amizade e o amor. 

Junta-se à amizade e ao amor o 

carinho e a paz. 

Depois, deixa-se repousar 

durante 10 minutos. 

De seguida, junta-se o bom 

humor e a alegria. 

Por fim, junta-se o apoio e a aju-

da e mexe-se tudo muito bem. 

Deixa-se repousar durante toda 

a vida. 

Está sempre pronto a servir.                                    

Prove-o muitas vezes com os 

seus amigos. 

                                                            
Catarina Monteiro(Consolidação) 

Bolo da amizade 

Ingredientes: 

100g Chocolate  

300g Alegria  

200g Respeito  

200g Amor  

300g Carinho  

 

 

 

 

 

Preparação: 

Derrete-se o chocolate em dias 

especiais. Junta-se a alegria e 

mistura-se tudo muito bem. 

Acrescenta-se o respeito e o 

amor. Volta-se a misturar sem 

parar. 

No fim, põe-se a cobertura de 

carinho e leva-se ao forno por 

toda a vida. Sirva uma ou várias 

fatias todos os dias.  

 

Isabel Machado ( Consolidação) 
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Slash nasceu em Stoke-on-Kent, Ingla-

terra (Reino Unido).  O seu nome 

completo é Saul Hudson. Nasceu a 

23 de junho de 1965, por isso, tem 

45 anos. Slash é um grande guitarris-

ta. Há pouco tempo, deixou a sua 

banda os Guns ‘n’roses, o que foi uma 

pena, pois eram músicos excelentes.  
Agora, está a tentar desenvolver 

uma carreira a solo. Já lançou um 

novo tema que se chama By the 

Sword.  Aguardamos novos temas.                                             
Jorge Alberto (Consolidação) 

Slash 

No dia 4 de junho de 2011, tive 

uma competição de natação. 

Havia 4 provas, nas quais partici-

pei em 3: Bruços, Costas, e 

Crawl. 

Começámos pela prova de Bru-

ços, na qual fiquei na pista 1 e 

consegui o Primeiro Lugar 

(com 15 segundos), competindo 

com atletas mais velhos do que 

eu! 

Logo de seguida foi a prova de 

Crawl. Voltei a ficar na pista 1 e 

consegui o  Segundo Lugar 

(com  24,5 segundos), competin-

do com atletas de 18 anos! O 

primeiro lugar foi para um meni-

no de 10 anos! 

De seguida, foi a prova de Cos-

tas, fiquei na pista 6 e consegui o 

Terceiro Lugar (com  43 

segundos). Foi um lugar 

―chocho‖,  mas também competi 

com um atleta de 21 anos! 

Saí da piscina e fomos para pisci-

na exterior. Ficámos lá desde as 

18h às 19h, e depois fomos 

embora. 

Nem acreditam o que era o cer-

tificado: um papel assinado pela 

gerência e um Bolicao que estava 

fora da validade.   

 

    

A Competição de Natação 

Nome completo: Saul Hudson 

Apelido: Slash  

Nascimento: 23 de junho de 

1965 (45 anos) 

Origem:  Stoke-on-Kent 

País:  Inglaterra (Reino Unido) 

Ocupação: Guitarrista 
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O dia 1 de Junho foi o dia 

mundial da criança. Eu estive 

na escola e fui para um tor-

neio de ―pingue-pongue‖. Fui 

o 5º a ser eliminado. Pouco 

depois, jogaram os eliminados 

e eu fui o 10º a ser eliminado. 

Por fim, jogou-se em equipa. 

Eu e o Tiago Paulo ficamos 

por volta do 5º e do 3º luga-

res. A meio da manhã tivemos 

um mega lanche e, no final da 

manhã, fomos para os B.V.V.A

( Bombeiros Voluntários de 

Vila das Aves) assistir a uma 

palestra sobre a palavra Oikos 

que significava casa em Grego. 

Na palestra, o convidado mos-

trou-nos algumas fotos de 

crianças que não tinham lugar 

onde viver e falou-nos um 

pouco das suas viagens por 

alguns  países onde existem 

muitas necessidades. 

No fim da palestra, viemos 

embora para a escola. 
 

Igor Pedrosa (Consolidação) 

Dia Mundial da Criança 

Palestra Oikos 

Torneio de ténis de mesa 
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Atentos aos problemas ambien-

tais, os alunos da Escola da Pon-

te, em Vila das Aves, Santo Tirso, 

apresentaram em Serralves um 

projecto para a realização de 

uma ciclovia na vila. 

Inserido no projeto sobre o 

património local, um grupo de 

alunos da Escola da Ponte apre-

sentou em Serralves uma pro-

posta para uma ciclovia, em Vila 

das Aves. O objetivo basilar, 

segundo os autores da proposta, 

é ―desenvolver um projeto que 

promova uma mobilidade susten-

tável em Vila das Aves, reduzindo 

as emissões de CO2 libertadas 

para a atmosfera‖. Para sustentar 

a proposta, os alunos debruça-

ram-se no estudo e na pesquisa 

da viabilidade da execução da 

ciclovia: ―Para a execução teórica 

desta tarefa, foi importante uma 

pesquisa de forma a tornar esta 

rede ciclável, prática e viável, para 

que numa primeira fase servisse 

todos os equipamentos impor-

tantes‖, afirmam os autores. 

Após um estudo que visou iden-

tificar os hábitos dos alunos e a 

maneira como contribuem de 

forma positiva para o ambiente, 

concluiu-se que a maioria dos 

alunos que vivem nas proximida-

des da escola privilegiam o carro 

como meio de transporte nos 

movimentos casa-escola e escola-

casa. Com base nessa conclusão, 

a ciclovia idealizada pelos alunos 

ligaria vários setores e equipa-

mentos de Vila das Aves, permi-

tindo, dessa forma, criar condi-

ções para que os alunos residen-

tes na vila e a população em geral 

se deslocassem usando um trans-

porte não poluente, seguro e 

económico, como a bicicleta, a 

título de exemplo. A bicicleta é 

apresentada como uma alternati-

va ao automóvel, que reduziria a 

dependência do mesmo e enco-

rajaria outros meios de mobilida-

de mais sustentável. 

      

Raquel Silva e Inês Tavares (Aprofundamento) 

Alunos da Escola da Ponte projetam ciclovia para Vila das Aves 
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The physical and 

psychological 

description of 

my cousin Rita 

My cousin Rita has got brown 

eyes; she has got a rounded nose, 

too. Her mouth is small and her 

hair is long, straight and brown. 

She uses a fringe. Her face is 

small and rounded. 

She is average height. She is thin.  

Her hands are small, soft and 

light.  

My cousin Rita dresses very well. 

She is very fashionable.  

I think that Rita is beautiful, 

sweet, affectionate, friendly, hard-

working, and a bit lazy but she is 

always ready to help everybody 

whenever they need. 

  

Catarina Monteiro (Consolidação) 

The Ferreira’s are having dinner out. They are sitting in a 

nice restaurant by the sea, looking at the menu and discussing 

what to eat. 

 

Waiter:       Can I help  

you? 

Mr. Ferreira:    Yes, please. We would like to order now. I’d 

like fish and the same for my wife. The children want steak. 

Waiter: Do you prefer the fish with boiled potatoes or rice? 

Mr. Ferreira: Fish and boiled potatoes and vegetables, please. 

Waiter: Do you what the steak rare or well-done? 

Mrs. Ferreira: Well-done, please.  

Waiter: Ok. And what would you like to drink? 

Mr. Ferreira: A bottle of red wine and orange juice for the 

children. We would also like a bottle of fresh water, please.  

Waiter: Would you like any starters? 

Mrs. Ferreira: No, thanks. That’s all for now. We will choose 

the dessert later. 

 

Joana Patrícia (Consolidação) 

Dinner out 
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O que é o amor? 

O amor é uma dor 

Quando não somos correspondidos 

Quando não nos dão valor 

O amor é tristeza 

Quando não nos ligam, 

Quando não sabem que nós existimos 

Mas, há, no amor, beleza 

Beleza quando nós nos sentimos melhor, 

Quando somos ajudados, 

Quando nos ajudamos, 

O que é o amor? 

O que é o amor? 

Será assim o amor? 

Será apenas um? 

Ou não será nenhum? 

Ama e depois diz-nos…     

  

Joana Patrícia e Inês Cunha (Consolidação) 

 

Poema do amor 

- Porque é que gostas de cavalos? 

- Eu gosto de cavalos, porque já a 

minha mãe montava antes de eu 

nascer. Penso que isso já me está 

no sangue… 

- O que é que os cavalos têm de 

especial para ti? 

-  Ora bem, não sei bem… Sem-

pre gostei muito, muito de cava-

los e eles têm alguma coisa que 

eu adoro! 

- Há quanto tempo montas a 

cavalo? 

 - Monto desde os dois ou três 

anos, mas parei há algum tempo. 

- Tens algum cavalo? 

- Sim, gosto muito dele. 

- Como é que se chama? 

- Chama-se Sábio. 

- De que cor é? 

  - Ele é branco. 

- Onde aprendeste a montar? 

 - Aprendi a montar num Centro 

Hípico chamado Outeirinho. 

- Ainda montas no mesmo Cen-

tro Hípico?   

- Não, porque parei de montar 

há algum tempo e quanto voltei a 

montar, esse Centro já estava 

fechado. Agora monto no Cen-

tro Hípico de Joane. 

- Queres fazer do hipismo a tua 

vida? 

 - Já tenho esse sonho desde há 

muito tempo. Gostaria de reali-

zar concursos de saltos e obstá-

culos. 
 

 Guilherme e Zé Pedro. (Consolidação) 

  Questionário 
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There´s a poet inside of me... 

IF YOU WERE THE POOR GUY 

WOULD YOU LIKE TO BE IGNORED? 

EVERYONE CAN CHANGE THE WORLD 

WE ONLY NEED WILL 

 

 

OPEN YOUR EYES TO THE WORLD 

YOU CAN MAKE THE DIFFERENCE, 

BECAUSE ONE DAY OUR GENERATION 

IS GONNA RULE THE POPULATION 

 

 

I WALK BY A BIG OCEAN TODAY 

I SEE FACES OF HOPE AND I SAY 

WE HAVE TO LOOK AT PEOPLE 

TO IMPROVE THE WORLD 

 

 

NOW WE ARE FREE 

NOW WE ARE SAFE 

GIVE ME A SMILE 

WE STILL CAN FLY 

 

 

STOP! THINK! CHANGE THE WORLD. 

MANKIND IS VERY DIFFERENT 

AND IF YOU WERE A HOMELESS 

THAT NEVER SEES THE FAMILY? 

 

 

WHILE THE WORLD CHANGES 

I WILL CONTINUE WAITING 

WAITING FOR A SMILE 

THAT CHEERS ME… 

 

 

SAVE THE WORLD 

SAVE IT FOR US 

CHANGE THE BEAT OF YOUR  HEART 

 

YOUR EYES SHOW REGRET 

BUT I WILL NOT FORGET 

YOU ASKED FOR FORGIVEN 

BUT I THINK WE ARE EVEN 

 

 

SUDDENTLY THE WORLD  

SEEMS SUCH A PERFECT PLACE 

IT DOESN´T SEEM A WASTE 

WHEN IT TAKES ME AWAY  

TO THAT SPECIAL PLACE 

 

 

I WALK BY A BIG OCEAN TODAY 

I SEE FACES OF HOPE AND I SAY 

WE HAVE TO LOOK AT PEOPLE 

TO IMPROVE THE WORLD 

 

Grupo 1 (Aprofundamento) 

 

 

OPEN YOUR EYES 

WAKE UP TO LIFE 

WE STILL HAVE TIME 

TO SAVE MANKIND. 

 

 

WE HAVE TO UNITE 

TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE 

WAKE UP! 

TOGETHER WE WILL CHANGE THE PLANET´S FACE. 

 

 

THE GENTLE ART OF HEARING 

CAN CHANGE THE WORLD 

THAT HUMANS DESTROY EVERYDAY. 

 

Grupo 3 (Aprofundamento) 



 

 

Junho 2011 15 

Partilhas 

There´s a poet inside of me... 

WE STILL HAVE TIME 

KEEP ON, PLEASE! 

DON’T FORGET TO CHANGE 

NO ONE CAN LIVE LIKE THIS 

 

 

IS THIS YOUR LIFE? 

WAKE UP, CHANGE IT ALL! 

YOU DON´T NEED TO LIVE LIKE THIS 

ONE DAY YOU’RE GONNA FALL. 

 

 

IS THIS YOUR LIFE? 

WAKE UP, CHANGE IT ALL! 

YOU DON´T NEED TO LIVE LIKE THIS 

ONE DAY YOU’RE GONNA FALL. 

 

 

IS THIS YOUR LIFE? 

WAKE UP, CHANGE IT ALL! 

YOU DON´T NEED TO LIVE LIKE THIS 

ONE DAY YOU’RE GONNA FALL. 

 

 

YOUR LIFE IS THIS 

YOU HAVE TO BELIEVE 

IF YOU DON’T, YOU CAN’T LIVE 

 

 

WE WALK BY YOU TODAY 

WE ALWAYS LOOK AWAY 

WE PRETEND THAT WE DON´T SEE 

BELIEVING THIS WAY WE FEEL MORE FREE 

THE WORLD IS OUR HOME 

IT GIVES US SUPPLIES 

BUT IF WE SPEND IT ALL IN ONE TIME 

WE WILL CONTINUE LIVING A LIE 

 

 

WAKE UP TO REALITY 

BECAUSE THIS IS YOUR LIFE 

THIS IS YOUR CHOICE 

MAKE IT THE RIGHT ONE! 

 

 

FIGHT AGAISNT REALITY. 

THAT IS THE WAY TO DREAM 

TO FULFILL WHAT YOU WISH FOR 

AND CHANGE THE WORLD. 

 

 

LIFE IS YOURS 

DON´T LET ANYONE TAKE CONTROL OF IT. 

WHEN THAT HAPPENS 

IT MEANS YOU ARE LOST. 

 

 

WHEN LOVE MUST DIE 

AND WE WANT IT TO LIVE FOREVER 

WHAT SHALL WE DO TO KEEP IT? 

IT´S ALREADY DECIDED FOR US… 

 

Grupo 2 (Aprofundamento) 
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Nesta edição do Jornal Dia-a-dia trazemos-te uma novidade. 
Um suplemento com os contributos de uma colega tua que deu ―asas à sua imaginação‖, tornando o nosso jornal ainda mais interessante que qualquer british tabloide. 

É caso para dizer que, qualquer dia-é-dia de pensar numa publicação internacional! 
  

A equipa redatorial agradece, com carinho, esta par-tilha especial! 

E s p e c i a l  


