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Aniversário de Sophia – 6 novembro 2020 
Alunos do 6.º F 
 

 
 

Sophia, os teus livros  

São muito bons  

E fascinantes. 

  

A tua criatividade  

É divertida  

E a tua imaginação  

Não tem fim.  

 

Tu fazes um livro  

Com os sentimentos  

Do coração  

E que logo nos hipnotiza.  

 

O Rapaz de Bronze  

No meio das flores, a bailar...  

A Menina do Mar,  

A brincar na praia...  

E a Fada Oriana  

Que nos deu uma lição.  

Contigo, passeámos  

Pela Floresta e não  

Tivemos medo.  

 

A tua poesia  

Será eterna  

E os teus livros imortais!  

Obrigada, Sophia.  

 

A leitura é algo fundamental em todas 

as idades. É impressionante como um livro 

nos consegue levar para um novo mundo, 

cheio de palavras, frases e parágrafos.  

Está comprovado que a prática da 

leitura estimula a nossa imaginação e 

aumenta a nossa capacidade criativa, além 

de adquirirmos conhecimento e alargarmos 

o vocabulário que ainda não tínhamos. 

Porém, com as tecnologias avançadas que 

todos conhecemos, as gerações mais novas 

têm deixado os livros e as revistas numa 

prateleira a ganhar pó, dando prioridade 

aos telemóveis, computadores, consolas... 

E, o mais lamentável é as próximas 

gerações continuarem a abdicar cada vez 

mais da leitura. Os familiares e os 

professores devem continuar a incentivar 

os jovens a terem o hábito de ler, porque 

os livros ajudam-nos a interpretar o mundo 

e, se calhar, a percebermo-nos melhor a 

nós próprios. 

Enfim, ler abre a nossa mente porque 

nos mostra as coisas mais incríveis e 

inacreditáveis que jamais imaginamos.  

E, tu, vais pôr em prática os teus hábitos 

de leitura? Vais ver que vai valer a pena! 

 

Clube de Leitura Harry Potter 
 

  No dia 27 de outubro, as turmas 6.º G, 6.º H e 6.º I receberam a visita da professora bibliotecária, Sandra 

Silva. A atividade dinamizada, “Clube de Leitura Harry Potter”, foi recebida com entusiasmo, até porque a 

maioria dos alunos são grandes fãs de Harry Potter e da magia que o envolve.  

  Falou-se da escritora, dos livros, dos filmes, da livraria Lello, 

no Porto, onde teve lugar o lançamento mundial do último livro 

da saga. Enfim, foi uma sessão muito animada; alguns alunos 

até trouxeram livros e varinhas, entre outros adereços. No final, 

tiraram-se fotografias, para mais tarde recordar. 

  Valeu a pena! Até aqueles que nunca tinham lido um 

livro da saga ficaram com curiosidade. 

 

Ler ou não ler 
Martim Ferreira – 8.º A 
 

 

Ler? Porquê? 
Filipe Ferreira – 9.º C 
 

 Gosto de ler desde sempre, por isso 

costumo escolher os livros que me 

chamem à atenção através do título, da 

primeira página, ou por sugestão de 

alguém. 

Sendo assim, posso dizer que me 

sinto bem perante a leitura e, 

obviamente, perante os livros. 

Os “romances” são os livros que 

mais gosto de ler. Coloco esta palavra 

entre aspas porque não são romances 

como nos filmes, não são livros doces 

em que tudo acaba bem. São livros que 

retratam a vida de uma certa 

personagem com todos os defeitos e 

imperfeições de uma pessoa comum. 

Com drama, tristeza, felicidade, 

medo... Dos romances que já li, para 

mim, os mais bonitos são Luz Em 

Agosto (William Faulkner) Chá e Amor 

(Yasunari Kawabata), Lolita (de 

Vladimir Nabokov), As pupilas do 

Senhor Reitor (Júlio Dinis), Kim 

(Rudyard Kipling) e o livro que estou a 

ler agora Babbit (Sinclair Lewis). 

Para além de romances, também 

adoro livros inspirados em histórias 

verídicas, como Os Filhos da Droga 

(Christiane F.).  

Quero começar a explorar mais este 

género de livros, por relatarem algo 

que aconteceu na vida real. 

Gosto de pensar que leio livros com 

o objetivo de aprender mais e 

aumentar a minha inteligência, mas, na 

verdade, é só pelo prazer de ler. Tal 

como gosto de ver filmes, séries, jogar 

jogos, entre outras atividades, também 

aprecio imenso a leitura. É uma 

atividade interessante e que 

desenvolve a capacidade de pensar e 

de ter diferentes opiniões. Por isso, é 

tão importante para mim ler um livro 

que me chame à atenção e que me 

deixe intrigado com o final e com o que 

acontece a uma certa personagem… 

Por esse motivo, adoro ler e 

aconselho toda a gente a experimentar! 
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O Monte dos Vendavais 
Marta Silva – 9.º B 
 

Passei o verão todo longe dos livros. Quando as férias chegaram ao fim, os meus 

pais insistiram muito para que eu largasse essa “dieta de livros” e incitaram-me a ler O 

Monte dos Vendavais, calculando que eu ia gostar e acertaram em cheio! 

A história decorre nas charnecas de Yorkshire, no século XIX. É narrada pela Sra. 

Dean ao novo hóspede da propriedade do Monte dos Vendavais, o Sr. Lockwood.  

Ao aperceber-se de que há um ambiente muito tenso naquela casa, ele pede à 

pessoa mais idosa da propriedade para lhe contar o que aconteceu que justificasse tal 

desprezo e rancor nos rostos de cada um dos habitantes da casa. 

Tudo começa quando Mr. EarnShaw, ao chegar da sua viagem a Liverpool, leva 

consigo para a sua propriedade, o Monte dos Vendavais, um menino órfão chamado 

Heathcliff, que educa como se fosse o seu próprio filho. 

Ora, acontece que os seus dois filhos, Hindley e Catherine, desenvolvem relações 

diferentes com Heathcliff.  

Catherine e o rapazinho órfão apaixonam-se intensamente enquanto Hindley 

desenvolve uma relação de ódio, rancor e desprezo por ele. 

Já com o pai morto, Hindley herda a propriedade e faz questão de fazer da vida do 

seu “irmão” um inferno, privando-o de ver a sua amada. Consequentemente, numa 

tentativa de ascender socialmente e aumentar a sua riqueza, Cathy (Catherine), o grande 

amor de Heathcliff, casa-se com Edgar Linton, seu vizinho da Herdade TrushCross.  

O jovem Heathcliff, rejeitado e abandonado, é consumido pela tristeza e amargura, 

abandonando a casa onde fora acolhido. 

Mais tarde, já rico, Heathcliff regressa para se vingar de todos aqueles que o fizeram sentir-se inferior, herdando o Monte dos Vendavais 

após a morte de Hindley. 

Todas as emoções fortes vividas acabam por o desviar para um caminho repleto de loucura e, quando Catherine falece, o seu sofrimento 

intensifica-se e ele alimenta a sua vingança, descarregando a sua fúria na geração seguinte, ou seja, nos filhos de Catherine e Hindley. 

Esta foi uma leitura muito enriquecedora. Aprendi o significado de uma série de palavras novas, tais como “grotescos”, “profusamente”, 

“gutural”, “estoicismo”, entre outras.  

Na verdade, refleti imenso e acabei por perceber que as nossas raízes e a nossa infância influenciam muito a nossa personalidade, as 

nossas atitudes e o tipo de pessoa em que nos podemos tornar. Nunca pensei que a infância, mesmo daquelas pessoas que não sofrem de forma 

violenta, pudesse influenciar tanto o caráter delas no futuro, e isso deixa-me perplexa. 

Adorei a forma como este livro mostra que não há pessoas inocentes, que todos temos o nosso lado mais obscuro, mas isso é o que faz de 

nós humanos. No entanto, há uma linha bem clara que separa a humanidade da desumanidade e da falta de caráter.  

Apesar de ter gostado imenso desta obra, tenho pena de a ter lido agora, porque sinto que não tenho maturidade nem experiência de vida 

suficientes para a compreender na sua totalidade. Há alguns aspetos morais que compreenderia muito melhor se fosse mais velha. 

 
Concurso de Leitura 
 

Chamo-me Rodrigo Gonçalves, da turma 6.º F.  

No ano passado, participei com muito entusiasmo no Concurso de Leitura da Escola Básica Sophia de Mello 

Breyner. Foi uma época especial, porque estávamos todos em casa por causa do Covid-19. Quando soube que 

tinha ficado em 2.º lugar, numa das categorias do concurso, fiquei mesmo muito contente. Na verdade, eu 

esforcei-me na leitura e treinei bastante. Não me custou nada porque eu adoro ler!  

Aconselho os meus colegas a participarem nestas atividades porque são muito interessantes.  

  Este ano, recebi o meu certificado e o meu prémio! 
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O Confinamento 
Trabalhos realizados em Físico-Química pelos alunos do 8.º ano 
 

 
Isolamento! 

 

Uma grande transição ocorreu, 

Criando bastante stress. 

De repente...que fazer 

Exercício físico? FITNESS! 

 

Tomados por uma enorme preguiça 

E um grande desconforto, 

Atirávamo-nos para a cama, 

Em busca de algum conforto. 

 

Uns ficaram tristes, 

Porque a saudade se impôs, 

Outros, sozinhos,  

Acarinhavam os seus animaizinhos. 

 

Só queria sair de casa, 

Mas era stressante, 

Cheia de trabalhos acumulados, 

Sem fazer nada de interessante. 

 

Isolamento... 

 

Agora, máscaras temos de usar, 

Mas é um instrumento essencial  

Até esta pandemia passar. 
 

Beatriz Oliveira, 8.º C 

 

Matilde Familiar 8.º A 

Joana Mota 8.º B Maria Veiga 8.º C 

Francisco Miguel 8.º D 

Daniela Silva 8.º E 
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No século XIV, por volta de 1330, na Ásia, surgiu uma nova peste, extremamente fatal, que era transmitida pela picada de pulga transportada por um roedor. Devido à 

falta de higiene, foi fácil a sua propagação. Esta peste, mais tarde conhecida por “peste negra”, devido à coloração da pele das vítimas da peste, através de hemorragias 

cutâneas, pode ser diagnosticada como peste bubónica (a mais comum) caracterizada pelos bubões, como peste septicémica (uma agravação da primeira) que provoca 

hemorragias internas, ou como peste pneumónica (primária ou secundária a ambas). Todas estas formas de peste atuavam em curtos espaços de tempo, sendo assim 

muito difícil conseguir fazer-se o tratamento, esperar que ele atuasse e conseguir salvar o doente infetado. Como se pode imaginar, os tratamentos dessa altura eram 

bastante diferentes dos atuais, visto que a medicina da época seguia métodos ligados à “magia”.  

No séc. XVII, na tentativa de não se contagiar, Charles de Lorme, médico contemporâneo de Luís XIII, criou uma indumentária do “médico da peste”. Na altura, como se 

achava que um dos meios de contágio era através do horrível cheiro das vítimas da peste, dos miasmas (matérias orgânicas em decomposição), houve a necessidade de 

os médicos se protegerem. Alguns dos métodos utilizados eram a sangria, colocar rãs ou sanguessugas na língua para “reequilibrar os humores”, ou recorrer a “remédios” 

muito específicos, como a tríaca ou a teríaca (uma mistura de ervas do Oriente adicionadas a uma característica carne de cobra). Porém, como é óbvio, infelizmente, estes 

tratamentos não eram eficazes. 

No séc. XVII, os médicos da “peste negra” tornaram-se funcionários públicos, tratando pobres e ricos, sem distinção. Os métodos adotados não foram eficazes, contudo 

procuravam aliviar o sofrimento e prolongar a vida dos doentes infetados pela peste. Como sempre se verificou ao longo da História, os médicos foram sempre corajosos e 

tentaram ultrapassar todos os desafios. 

Matilde Oliveira, 8.º B  

 

Na Idade Média, a Peste Negra, também conhecida por Peste Bubónica, tornou-se numa grande 

pandemia, causando entre 25 e 75 milhões de mortes, o equivalente a 1/3 da população. Teve origem na 

China chegou à Europa e espalhou-se por toda a parte em apenas quatro anos. 

A Peste Negra é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis que pode ser transmitida de 

animais para humanos, mas o mais comum é por picadas de pulgas infetadas. Os sintomas aparecem 

entre dois a seis dias após a picada, podendo causar febre alta (40ºC), calafrios, dor de cabeça, 

fraqueza, dor pelo corpo, enfraquecimento extremo e perda de apetite. Em apenas 48 a 72 horas, 

aparece o bubão (sinal mais característico da peste) que pode chegar aos 10cm de diâmetro, em formato 

oval, com distensão e de cor vermelha. O sítio mais comum picado pelas pulgas são as pernas, já os 

bubões surgem nas virilhas, axilas e no pescoço. Também é perigoso mexer no bubão, sendo o seu local 

purulento altamente contagioso. A Peste Negra afeta o sistema nervoso, provocando alterações na fala e 

no andar, alucinações, movimentos involuntários, culminado no coma. 

Algum tempo depois da Peste Negra ter aparecido, foram criados hospitais, chamados de Lazaretos, 

a fim de afastarem as pessoas contaminadas do resto da população. O primeiro Lazareto foi construído 

em Veneza, na ilha de Santa Maria de Nazaré, e mais tarde, nas ilhas à volta. Geralmente, eram 

construídos fora das cidades para prevenir o contágio. Em Veneza, os Lazaretos principais tinham duas 

funções: o Lazareto Velho destinava-se aos suspeitos de peste; no Lazareto Novo ficava quem tinha 

sintomas evidentes de peste.  

Quando havia surtos, a catástrofe era total: os infetados morriam em poucos dias, evitando, às vezes, 

o contágio. Porém, como os médicos acabavam por apanhar a peste, contaminavam a população 

saudável. 

Para cuidar das vítimas, “os médicos da peste”, no séc. XVII, vestiam-se de uma forma estranha e 

sinistra, que os tapava por completo, protegendo-os. Usavam uns óculos por cima das máscaras que 

tinham a forma de um grande bico de pássaro, que possuíam apenas dois orifícios para respirar, o que 

era suficiente. Dentro do bico as máscaras continham um composto, chamado Theriac, com cerca de 50 

ervas, bem como carne de víbora, mirra, mel e canela. Charles de Lorme pensou nisto com o objetivo de 

dar tempo suficiente para o ar ser “filtrado” pelo respetivo composto antes de chegar ao nariz e mais 

tarde aos pulmões. Da cabeça para baixo vestiam calças presas, um casaco, botas, luvas de couro e 

usavam uma vara, para poderem tocar nos pacientes à distância. Mas, mais tarde, foi descoberto que a 

peste era transmitida por uma bactéria, por isso chegou-se à conclusão de que este traje não era muito 

eficaz. Hoje em dia, a Peste Bubónica é tratada com antibióticos, como a estreptomicina e a gentamicina, 

durante 10 dias, tendo a pessoa contaminada de ficar 48 horas em isolamento respiratório para prevenir 

a propagação da doença a outras pessoas. 

Os médicos (físicos) da época não tinham uma profissão fácil, porque as condições eram muito más, 

a higiene era pouca e o dinheiro também. E, para além disso, como tinham muito pouco conhecimento 

da ciência, acreditavam mais numa espécie de bruxaria, sem saberem o que realmente fazia efeito e 

curava. 

 

Maria João Veiga, 8.º C 

 

Beatriz Silva 8.º A 

Mariana Gomes 8.º B 

Beatriz Silva 8.º C 

Valentina Gámez 8.º D 

Beatriz Castro 8 º C 

Lua Silva 8.º E 

Os Médicos da Peste Negra 
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É uma infelicidade o facto de este dia ter de existir. Isto porque a violência contra as mulheres, ou 

a violência em si, nunca deveria existir ou ter existido.   

Este dia foi criado em 1981 para mostrar à nossa sociedade que as coisas têm de mudar e, apesar 

da pequena mudança que aconteceu, não podemos ficar satisfeitos.  

Todos os dias, milhares de mulheres são torturadas fisicamente, psicologicamente, sexualmente e 

economicamente, das formas mais cruéis e inimagináveis, e não há movimentos nem há luta contra 

isto. Quando é que os nossos governos vão entender que este é um dos maiores problemas que a 

sociedade tem? Quando é que vão entender que isto deveria ser das coisas mais urgentes e mais 

importantes a resolver neste momento?  

 Em 2019, em Portugal, cerca de trinta mulheres morreram devido à violência doméstica. O 

número passou de vinte e oito (2018) para trinta (2019) e ninguém está realmente preocupado em 

tratar deste assunto. Já não são suficientes as campanhas, nem os cartazes, nem até a transmissão 

das ideias nas escolas. É preciso agir! É preciso tomar medidas, criar leis, aprisionar todas estas 

pessoas que matam, que violam, que roubam e que espancam mulheres inocentes, todos os dias 

sem ninguém os parar. Se estas medidas não forem tomadas, o número vai crescer cada vez mais, e 

isto vai-se tornar tão recorrente que certas pessoas já não lhe vão dar importância… ou será que isso 

já aconteceu?  

Em 2019, a APAV recebeu, em média, 65 casos por dia. Multiplicando por 365 dias, dá 23.725 

casos num ano. Apenas cerca de 994 indivíduos foram detidos. Isso dá-nos um total de 22.731 

homens ainda à solta (sem contar com aqueles que estão em liberdade condicional, dentro dos 994 

detidos). Só estes números já são abomináveis sem nada mais acrescentado, mas o pior ainda é o 

facto de que não são estes os casos em que a polícia se concentra mais. Quase todas as semanas, 

senão mais vezes, sai uma nova notícia sobre a GNR ou sobre a PSP que diz “x quilos da x droga 

foram capturados hoje pela x polícia” e, da forma mais orgulhosa, eles sorriem e ficam felizes com o 

seu trabalho. Não é que isto não seja importante, mas, em vez de se concentrarem a salvar vidas e 

colocarem os abusadores presos em celas, eles decidem salvar droga e colocarem traficantes em 

celas. É com este tipo de ações que os jovens, atualmente, consideram que a polícia não está a fazer 

o seu trabalho, nem está, realmente, a ajudar a nossa comunidade. A quantidade de casos de 

violência doméstica que são arquivados todos os dias espantam qualquer pessoa. Para além disso, o 

facto de eles não darem o seu melhor a tentar prender estes monstros, ainda mais espantados nos 

deixariam. 

Por esse motivo, precisamos de mudar. É preciso que haja uma reforma em todo o sistema judicial 

deste país. Sem a criação de novas leis, ou a organização de assuntos de mais importantes para 

menos importantes, Portugal vai continuar a ter números abomináveis em termos de violência 

doméstica contra as mulheres.  

Filipe Ferreira, 9.º C 

A violência doméstica pode ter imensos 

significados. O Conselho da Europa define Violência 

Doméstica como todos os atos de violência física, 

sexual, psicológica ou económica que ocorrem no 

seio da família ou do lar ou entre os casais ou ex-

cônjuges ou parceiros, quer o infrator partilhe ou 

tenha partilhado, ou não, o mesmo domicílio com a 

vítima. 

Sem dúvida alguma, a violência doméstica é um 

aspeto extremamente preocupante, que tem vindo 

a ser banalizado nos últimos tempos, pois todos os 

dias ouvimos casos de violência doméstica, 

denunciados ou noticiados no telejornal, e 

mostramos cada vez menos preocupação com isto. 

O aumento das denúncias dos casos de violência 

pode também refletir o aumento do senso comum 

da nossa sociedade, pois, há alguns anos, 

provavelmente, havia os mesmos casos de 

violência, mas a mentalidade da sociedade era 

ligeiramente retrógrada e pensava-se que eram 

situações normais num relacionamento. 

De facto, a violência doméstica tem sido cada vez 

mais letal para as vítimas, pois, como podemos ver, 

os homicídios têm aumentado de ano para ano.  

A violência doméstica é um problema da nossa 

sociedade que se tem tornado cada vez mais 

preocupante, e não podemos deixar que se torne 

num comportamento frequente, portanto, quando 

temos conhecimento de algum caso ou mesmo nós 

próprios sofremos de violência, devemos informar 

as autoridades. 

Está nas nossas mãos tomar a atitude certa! 

Divulgar e não calar! 

Gustavo Ramos, 9.º A 

25 de novembro −Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres  
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Se eu pudesse mudar o mundo - Cidadania 
6.º H 
 

 Os alunos do 6.º H, no âmbito da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, e em articulação com a disciplina de 

Português, refletiram sobre os problemas que afetam o mundo 

na atualidade, como a COVID-19, a fome, a injustiça, a guerra, o 

racismo, as desigualdades sociais…  

De seguida fizeram um trabalho de escrita criativa, 

imaginando o que fariam se pudessem mudar o mundo, se 

tivessem uma varinha de condão, se tivessem poderes especiais, 

ou se fossem o pai natal. Se pudessem, gostariam de acabar com 

a pandemia, com a fome e as injustiças, distribuir sorrisos pelos 

mais desfavorecidos, melhorar o nosso ambiente, oferecer 

prendas a todas as crianças pobres, e muito, muito mais.  

Com este trabalho, concluíram que é, de facto, importante 

refletirmos no contributo que podemos dar para ajudar o nosso 

mundo a melhorar. 

João Soares − 6.º F 

Quais são os três problemas que afetam o mundo 

atualmente? 

Na minha opinião, os três problemas, neste momento, são o 

Covid-19, a Economia (falta de trabalho e com isso a falta de 

dinheiro para as pessoas se sustentarem) e a Saúde (poucos 

cuidados médicos). 

 

Se pudesses mudar o mundo, o que farias? 

Se eu pudesse mudar o mundo, começava logo por investir 

muito numa cura para o Covid-19. Depois, acabava com as 

doenças más, a fome e também com a violência. Também 

tornava o planeta muito mais colorido. 

 

Se eu pudesse... acabaria com a fome e daria a todos os 

pobres. 

 

Se eu tivesse uma varinha de condão... transformaria o 

mundo numa pintura colorida e ficaria tudo vermelho. 

 

Se eu tivesse poderes especiais... faria com que todas as 

pessoas fossem amigas e acabaria com o Bullying. 

A carta dos nossos amigos italianos chegaram!  
6.º F 
 

A nossa turma está a participar no projeto etwinning "Learning 

English with a Penfriend". Os nossos parceiros são alunos duma 

escola de Cremona. Esta cidade fica perto de Milão, na zona da 

Lombardia, no norte de Itália.   

 Cremona é famosa por ser "a cidade dos violinos". Foi aqui que 

Antonio Stradivari nasceu e construiu os famosos violinos 

Stradivarius.  

 Quando, finalmente, recebemos as nossas cartas, ficamos muito 

alegres ao lermos as novidades dos nossos amigos. É claro que 

temos de escrever e ler em inglês, o que também é uma forma de 

aplicarmos o vocabulário que aprendemos nas aulas.  

      Nesta troca de correspondência, contamos uns aos outros as 

notícias sobre a nova vida na escola, com a pandemia. A verdade é 

que, tal como em Portugal, os nossos amigos italianos sentem falta 

de brincar com os colegas e estão desejosos que tudo volte a ser 

como dantes.  

João Soares − 6.º F 

Quais são os três problemas que afetam o mundo 

atualmente? 

Na minha opinião, os três problemas, neste momento, são 

o Covid-19, a Economia (falta de trabalho e com isso a falta 

de dinheiro para as pessoas se sustentarem) e a Saúde 

(poucos cuidados médicos). 

 

Se pudesses mudar o mundo, o que farias? 

Se eu pudesse mudar o mundo, começava logo por investir 

muito numa cura para o Covid-19. Depois, acabava com as 

doenças más, e também com a violência. Também tornava 

o planeta muito mais colorido. 

 

Se eu pudesse... acabaria com a fome e daria alimentos a 

todos os pobres. 

 

Se eu tivesse uma varinha de condão... transformaria o 

mundo numa pintura colorida e ficaria tudo vermelho. 

 

Se eu tivesse poderes especiais... faria com que todas as 

pessoas fossem amigas e acabaria com o Bullying. 
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Characters:  

Girl - Melissa Stevens called Mel 

Boy - Cole Grey: Vampire 

 

The boy next door?  

Who is he?  

Do we know him?  

Maybe a little, but not a lot.  

He has lived next door since we were 10, or so I thought. 

When we turned 18 he started acting weirder than before, his room was 

always dark and at night he is always on his rooftop and looking at my 

window. 

I always say hi but he's always quiet, but when I turn around he's no longer 

there.  

Sometimes at night I wake up feeling like someone's watching me but I'm 

all alone in my room. 

Curious as I have always been I started wondering if he was a vampire, but 

it couldn't be i, it's impossible, or so I thought!!! 

Until one day he asked me out! 

That came out of nowhere, I was in shock but after 5 minutes of wondering 

I strangely accepted.  

I was surprised at myself but I went with it. 

He said he was going to pick me up at 8 pm because it was already dark.   

As he promised he was there, looking breathtaking as always! 

It all started as normal as it should be, until we arrived at the destination 

which was an abandoned castle in the hills.  

I was really crept out so I stayed in the car refusing to leave.  

Cole looked at me with those mysterious grey eyes and took my hand. He 

told me he had a secret, and asked me not to freak out! 

Then out of nowhere his eyes turned blood red and his perfect smile had 

some huge fangs.   

After he showed me his true nature, I was speechless and the only thing in 

my mind was to kiss him. 

Today is my 1745th birthday and I couldn't be happier with my decision.   

 

Isabel Rocha e Mariana Lamas, 9.º B 

 

HOUSE OF PAINTINGS? 

 The night was cold and still. The screams had finally stopped but 

just because there was nobody left to scream. He still heard voices 

though, seemingly coming from the woods. 

 He started to walk towards those voices, leaving behind his group, 

because he could only think of the riches he might find. 

 In the middle of the woods he found a tiny house, but as soon has 

he saw it, the voices went quiet.  

 He looked inside for a second and there was nobody inside the 

house, so, disappointed, he started to go back to his group. But every time 

he tried to leave the woods, he just kept finding that tiny wooden house. 

Was he lost, or was it something else? 

 It was getting dark, so he decided to spend the night in the house, 

which was warmer than he expected, inviting him to stay.  

 There was nothing inside apart from the paintings of faces and 

eyes that covered the walls. For some reason those paintings reminded 

him of the people from the village he just helped destroy.  

 The man felt like the eyes in the paintings followed him, but he was 

too stubborn to admit he was afraid. 

 When he woke up it was already morning. He looked around and 

noticed with a shudder that the faces and eyes were all gone. 

 Instead, the sunlight entered through the many windows of that tiny 

house, that he once thought were paintings. 

 

Dinis Maia e Maria Laura Pinho, 9.º B 

 

6.º A, 6.º B, 6.º C e 6.º D 
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1.º PRÉMIO CATEGORIA 3D  
Maria Beatriz Costa − 5.º D 

1.º PRÉMIO CATEGORIA 2D  
Íris Silva − 5.º B 

2.º PRÉMIO CATEGORIA 2D  
Ana Pinto − 5.º D 

2.º PRÉMIO CATEGORIA 3D  
Leonor Jorge − 5.º F 

3.º PRÉMIO CATEGORIA 2D  
Dinis Botelho − 5.º C 

3.º PRÉMIO CATEGORIA 3D  
Pedro Almeida − 5.º J 

Parabéns aos Vencedores! 
 

 

Concurso Rosa dos Ventos na Escola Sophia de Mello Breyner 
5.º B 
 

       A disciplina de História e Geografia de Portugal organizou o 

Concurso Rosa dos Ventos que decorreu no mês de novembro na Escola 

Sophia de Mello Breyner e que se destinou a alunos do 5.º ano. 

       Os trabalhos foram realizados pelos alunos, em casa, com materiais 

diversos e foram avaliados por um júri que atribuiu prémios de acordo 

com duas categorias:2D e 3D.  

       Na categoria 2D, o 1.º prémio foi atribuído à Íris Silva do 5.º B, o 2º 

prémio à Ana Pinto do 5.º G e o 3.º foi para o Dinis Botelho do 5.º C. Na 

categoria 3D, o 1.º prémio foi entregue à Maria Beatriz Costa do 5.º D, o 

2.º à Leonor Jorge do 5.º F e o 3.º ao Pedro Almeida do 5.º J. 

        Esta atividade do PAA (Plano Anual de Atividades) foi bem-sucedida, 

os alunos participaram com entusiasmo, tiveram a oportunidade de 

criar e experimentar coisas novas com o apoio da família. Os 

participantes mostraram-se motivados para colaborarem em futuros 

projetos.  

 


