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Jean-Marie Camille Guérin 
Ana Silva, 9.º E 
 

Nom: Jean-Marie Camille Guérin 
Principale invention: Il a fait un vaccin pour la 
vaccination contre la tuberculose. 
      Camille Guérin est né le 22 décembre 
1872, à Poitiers et il est mort le 9 juin 1961, à 
Paris. Il a été vétérinaire, bactériologiste et 
immunologiste. 
      Son père mourut en 1882 de tuberculose, 
ainsi que de sa femme en 1918.  
En 1897, il commence à travailler à l’Institut 
Pasteur de Lille comme assistant du directeur 
de l’institution. Il a d’abord travaillé comme 
technicien en charge de la préparation du 
Sérum de Calmette, un antipoison utilisé 
pour traiter les morsures de serpent et de 
produire le vaccin contre la variole.  

       En 1921, il obtient un 
vaccin efficace qui peut 
être utilisé chez l’homme. 
En 1928, il s’installe à Paris, 
où il est nommé directeur 
du Service de lutte contre la 
tuberculose de l’Institut 
Pasteur. 

 

 

Anne Peichert 
Bruna Pereira, 9.º E 

       
          Anne Peichert, 

plus connue sous 
le nom de Louane 
Emera, est née le 
20 novembre 1996 
à Henin-Beaumont 
en France.  

     Elle est la fille d’Isabel Pinto dos 
Santos et de Jean-Pierre Peichert.       
      Elle a débuté sa carrière en 2008 
à l’âge de douze ans en participant à 
la deuxième saison de l’émission de 
téléréalité L’École des stars et elle a 
également joué le rôle principal, 
Paula Bélier, dans le film La Famille 
Bélier.  
      Elle a remporté les César de la 
meilleure nouvelle actrice et 
Lumière de la meilleure nouvelle 
actrice. 
 

 

Julius Gabriel Verne 
David Ramalhete, 9.º E 
      

      Julius Gabriel Verne, connu dans les pays lusophones sous le nom 
de Jules Verne (Nantes, 8 février 1828 - Amiens, 24 mars 1905), était 
un écrivain français. 
      Il est considéré par des critères littéraires comme 
l'inventeur du genre de science-fiction, ayant fait 
des prédictions dans ses livres sur l'apparition de 
nouvelles avancées scientifiques, telles que les sous-
marins, les machines volantes et le voyage vers la 
Lune. 
      Le premier grand roman à succès de Jules Verne a été publié en 
1862, le récit d'un voyage en ballon en Afrique, intitulé «Cinq 
semaines dans un ballon». Cette histoire contenait des détails sur les 
coordonnées géographiques, les cultures, les animaux, etc., dont les 
lecteurs se demandaient s'il s'agissait d'une fiction ou d'un vrai récit. 
En fait, Jules Verne n'avait jamais été en ballon ni voyagé en Afrique. 
Toutes les informations sur l'histoire provenaient de son imagination 
et de ses capacités de recherche.  
       À ce jour, Jules Verne est l'écrivain dont l'œuvre a été le plus 
traduite de toute l'histoire, avec des traductions en 148 langues, 
selon les statistiques de l'UNESCO, ayant écrit plus de 100 livres. 
 

 

Coco Chanel 
Maria Abreu, 9.º E 
     

     Gabrielle Bonheur Chanel est née le 19 
août 1883 à Saumur et mourut le 10 janvier 
1971. Chanel était la fille d'Eugénie Jeanne 
Devolle, une laveuse, célibataire à sa 
naissance, et la styliste est née dans un 
“hôpital de charité dirigé par les Soeurs de 
la Providence” à Saumur, à l’intérieur de la 
France. Dans le registre officiel, le nom de 
famille de Chanel a été écrit comme 
“Chasnel”. Un peu plus tard, Chanel 
commença à inventer des histoires de sa 
vie pour cacher ses origines. 
      Coco Chanel était une styliste 
fondatrice de la marque Chanel. Ses 
vêtements ont commencé à habiller les 
grandes actrices hollywoodiennes et son 
style a dicté la mode à travers le monde.  

En 1920, elle crée le parfum qui la 
transformera en 
une grande 
célébrité, Chanel 
No.5, dont le nom 
est dû au fait que 
c’était le cinquième 
parfum qui lui a été 
présenté et parce  

que le 5 était son chiffre chanceux. Après 
ce parfum, il est arrivé nº 17, mais il n’a pas 
eu le même succès.  
 

 

Karim Benzema 
Pedro Santos, 9.º E 
 

Nom de naissance  
Karim Mostafa Benzema 
Profession  
joueur de football professionnel 
 
      Karim Benzema, comme il est 

surtout connu 
dans le monde 
du football, il est 
né à Lyon, 
France, le 19 
décembre 1987.  

      Il est footballeur professionnel et, 
en ce moment, il joue pour le Real 
Madrid en Espagne, et a déjà joué 
pour l'équipe de France, car il a la 
double nationalité: française et 
algérienne. Il a remporté de 
nombreux trophées mais les plus 
importants étaient les 4 ligues de 
champions et quelques récompenses 
pour le meilleur joueur et le meilleur 
buteur. 

 

Kendji Girac 
Soraia Costa, 9.º E 
 

Nom de naissance: Kendji Maillé 
Profession: chanteur  
       Kendji Maillé (Périgueux, 3 juillet 1996), 
connu sous son nom de scène Kendji Girac, est un 
chanteur français. Il a remporté la troisième 
saison de The Voice: la plus belle voix, au sein de 
l'équipe de Mika.  
       Il s'est fait connaître sur internet en août 2013, grâce à sa reprise 
de la chanson Bella de Maître Gims, dans un style gitan.  
La vidéo a été visionnée cinq millions de fois sur YouTube. Cette 
notoriété lui a permis de participer à la troisième saison de The Voice, 
où il a remporté le programme avec 51% des voix contre Maximilien 
(21%), Amir (18%) et Wesley (10%), battant le record du score.  
Leur premier album, intitulé Kendji, est sorti le 8 septembre 2014. Cet 
album a été classé numéro un des ventes en France. 
       Kendji a été invité à participer à la dernière étape de The Voice 
Kids, le 20 septembre 2014, où il a été récompensé par un double 
disque de platine pour le premier album. Sept mille exemplaires, 
devenant un disque de diamant. Le 13 décembre 2014, elle a 
remporté deux prix aux NRJ Music Awards, le prix de la révélation 
francophone et le prix de la chanson francophone de l'année, pour la 
chanson Color Gitano. Le 23 juillet 2015, son album est resté douze 
semaines à la première place des ventes d'albums en France.  
 

 

D E S  F A M E U X  

FRANCOPHONES
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SE SALUER  

     - Bonjour! Ça va?  

     - Comme ci, comme ça, merci. Je 

déteste porter le masque toute la 

journée... Et toi?  

     - Je te comprends, mais tout va bien, 

merci!  

     - Tu as déjà déjeuné?  

     - Oui. Maintenant, je vais à l´école.  

     - Moi aussi. À plus tard.  

     - À bientôt!  

Matilde Ferreira, 7.º B 

 
SE PRÉSENTER 
 

Salut 

    Je m'appelle Marta et j'ai 12 ans. Je suis une fille grande 

et maigre, j'ai les cheveux et les yeux bruns, je porte des 

lunettes, mon signe est le cancer. Mes qualités sont: je suis 

sensible, j'aime recevoir des conseils et je respecte la 

fragilité et les sentiments des autres. Mes défauts sont : je 

suis très vulnérable émotionnellement et je m'énerve 

facilement.  

M. Nunes, 7.º A 

Bonjour!  

    Je m'appelle Thomas et j'ai 12 ans. Je suis portugais et je 

parle anglais et français. Je suis du signe lion. J'habite à 

Arcozelo. J'étudie à l'école Sophia de Mello Breyner. Je suis 

un garçon grand, j'ai les cheveux courts et bruns, mes yeux 

sont marrons. Je suis drôle et compréhensif mais têtu.  

T. Duarte, 7.º A 

 

Bonjour! 

     Je m'appelle Marlon. Je suis français, né à Quimper, en 

Bretagne, France. Je suis un garçon blond aux yeux bleus. 

J'ai 12 ans et je mesure 1,46m et je pèse 33 kilos. Je suis fin 

et relativement grand. Je m'adapte facilement aux 

situations. Je suis un garçon discret et calme. Moi et ma 

famille, nous sommes arrivés au Portugal il y a un an et 

demi. J'habite à San Félix à côté de l'église et j'étudie à 

l'école Sophia de Mello Breyner. 

M. Kérisolet, 7.º A  

 

MA JOURNEE 
 

    Je me réveille à neuf heures et demie, et je prends une douche. Puis je prends mon petit 

déjeuner. À dix heures et demie, je fais mes devoirs. À douze heures, je mange chez moi et je 

vais à l´école jusqu’à sept heures moins vingt. À vingt heures trente, je dine en famille, et après 

le dîner, je joue playstation. Finalement, je me couche à vingt-trois heures. 

Nuno Azevedo, 7.º E 

 

    Je me réveille à 8h. Je prends un bain. Je m’habille et puis je prends le petit-déjeuner. Je me 

brosse les dents. À 11h30 je vais aux cours de musique. Je déjeune à midi et demi et, puis, je 

vais à l'école. Je rentre à 19h40. Je prends une douche et je dîne avec ma famille. Je regarde la 

télé et je me couche vers 10h30.  

Jacira Correia, 7.º B 

 

    Je me réveille à 8 heures du matin et je me lève, je me douche et je m'habille, puis je prends 

le petit déjeuner, je me brosse les cheveux et je me brosse les dents, puis je vais au centre 

d'étude à 8h45. A 12h, je mange au centre d´étude. 

Je vais à l'école à 12h45, je rentre à la maison à 18h40, je reste un moment au téléphone 

portable et je dîne avec ma famille à 20h30. J'aide aux tâches ménagères et je regarde la 

télévision. Puis, je me couche à minuit. 

Beatriz Cardoso, 7.º A 

 

    Je me réveille à 9h00. Puis, je m’habille à 9h10. À 9h20, je vais à la maison de mes grands-

parents. À 9h30, je prends le petit-déjeuner. Je déjeune à midi et demi et après je vais à l'école. 

Je rentre à la maison à 19h et je fais mes devoirs. À 20h je dîne. À 20h30 je vais chez mes parents. 

Je prends une douche à 21h je me couche à 22h.  

Tomás Leça, 7.º E 

 

     Je me réveille à 8h et je me brosse les dents. Je déjeune à 9h et je m’habille. Je range mon 

sac d'école. Je déjeune à midi et demi et je vais à l'école à pied. Je rentre chez moi vers 19h. Je 

dîne et je regarde la télé vers 20h. Puis, je me prépare pour aller au lit et je m’endors vers 22h.  

Sophia Carneiro, 7.º C 

 

Maria Inês Gomes, 7.º D 

Gonçalo Couto, 7.º B 

 

Carolina Rocha, 7.º B 

Matilde Ferreira, 7.º B 
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LA CHANDELEUR ET LES BONNES CREPES FRANÇAISES 

RECETTE DES CRÊPES 
 

INGREDIÉNTS: 

1 tasse + 1 cuillère à soupe de farine de blé 

3 œufs légèrement battus 

1½ tasse de lait 

3 cuillères à soupe de beurre fondu 

* pour les crêpes sucrées : 2 cuillères à soupe de sucre + 

½ cuillère à café d'extrait de vanille 

* pour les crêpes salées : ¼ cuillère à café de sel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ana Costa e Gabriela Garcia, 8.º D 
 

Journée Internationale de la Francophonie 
 Francês – 9.º Ano 
 

O Dia Internacional da Francofonia comemora-se no dia 20 de março 
 

- A Francofonia é uma das grandes áreas linguísticas mundiais. Não se 

limita a um idioma em comum, dado que é também fundamentada na 

partilha dos valores humanistas que foram veiculados pela língua francesa. 

São os dois pilares sobre os quais está alicerçada a Organização 

Internacional da Francofonia. 

- Criada em 1970, a Organização Internacional da Francofonia (OIF) tem por missão dar corpo a uma 

solidariedade ativa entre os 80 Estados e governos que a compõem (57 membros e 23 observadores), 

ou seja, mais de um terço dos Estados membros das Nações Unidas, totalizando uma população de 

mais de 890 milhões de pessoas, 274 milhões das quais são francófonas. 
 

Sabias que: 

 - Há 274 milhões de francófonos no mundo. 

 - O francês é a 9.ª língua mais falada do planeta e a única, com o inglês, a ser falada nos cinco 

continentes. 

  - O francês é a 3.ª língua na Internet com 5% das páginas internet, após o inglês (45%) e o alemão 

(7%). 

- O francês é a segunda língua materna mais falada (16%) na União Europeia, após o alemão (23%) e 

antes do inglês (15,9%). 

- O francês é a segunda língua estrangeira mais praticada na União Europeia (19%), após o inglês 

(41%) e antes do alemão (10%) e do espanhol (7%). 

- A TV5 é transmitida para 202 países. O canal de televisão multilateral francófono TV5MONDE é a 

3.ª rede mundial de televisão internacional, transmitindo para 202 países. 

- Todos os membros da OIF assinaram a Convenção sobre os Direitos da Criança. 

PAIX, AMOUR et SOLIDARITÉ 

en plusieurs langues 
 Juliana Silva e Sílvia Jesus – 9.º D 
 

●  Paix, amour et solidarité (Français) 

● Paz, Amor e Solidariedade  (Portugais) 

● Peace, Love and Solidarity (Anglais) 

● Ειρήνη, Αγάπη και Αλληλεγγύη  (Grec) 

● 和平，爱与团结  (Chinois) 

● Pokój, miłość i solidarność  (Polonais) 

والتضامن والحب السالم  ●   (Arabe) 

● Frieden, Liebe und Solidarität  (Allemand) 

● мир, любовь и солидарность  (Russe) 

● Paz, amor y solidaridad  (Espagnol) 

● Fridden, Léift a Solidaritéit  (Luxembourgeois) 

● Barış, sevgi ve dayanışma  (Turc) 

● Pace, amore e solidarietà (Italien) 

● Fred, kærlighed og solidaritet (Danois) 
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O meu olhar e (é) o olhar dos outros 
Prof. de EV Paula Neves 
 

Este trabalho desenvolvido com os alunos do 8.º A e do 8.º B vem na sequência dos exercícios de registo do olho humano a partir 

da oval geométrica e da representação da expressão do olhar. 

Respondendo ao desafio lançado sobre a produção de trabalhos relacionados com a Semana das Línguas, criou-se com os alunos o 

título O MEU OLHAR E (É) O OLHAR DOS OUTROS.  

Numa folha do tamanho A4, os alunos representaram uma ou várias expressões de olhar acompanhando com palavras nas 

três línguas ou em várias. 
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L    

I  O  T  E  C  A  
A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  

S O P H I A  D E  M E L L O  B R E Y N E R  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Na Semana das Línguas, O PNC propôs aos alunos que vissem e refletissem sobre uma pequena seleção 
de videoclipes em várias línguas. 
 

Amigo do Peito, Clã (Estaleiro, Projeto Animar 6) 

Este videoclipe foi construído em cima de uma música inocente, sendo ele, consequentemente, também 

muito simples. Mesmo assim, não deixa de ser bastante interessante. Basicamente, tenta acompanhar a 

letra da música, representando visualmente o que é dito na mesma, como a afinidade da amizade. De uma 

forma inocente, e não muito complexa, os produtores fizeram um videoclipe cativante e divertido. Gostei da 

parte em que aparecem duas linhas a serem desenhadas ao longo da escola, que se cruzam numa árvore, 

simbolizando a amizade. 

Rui Rocha, 9.º D 

Cinegirasol, Os azeitonas (Bruno Caetano e Telmo Romão) 

É um videoclipe muito dinâmico e apelativo. O facto de o cenário ser construído detalhadamente e de 

maneira a parecer real, assim como serem utilizadas marionetas no papel de personagens, chamou-me logo 

a atenção. Este videoclipe transmite uma mensagem bastante importante: o valor que o filme tem para 

algumas pessoas. Por vezes, vemos alguém a chorar a ver um filme e pensamos que aquilo é um completo 

drama, mas nem sempre isso se confirma. Os filmes podem tocar na nossa parte emocional e levar-nos a 

mundos imaginários, ou, por vezes, a entrar mesmo no filme. 

Juliana Silva, 9.º D 

Estrelas, Tatanka com Carolina Deslandes (Jorge Ribeiro)  

O videoclipe e a música em si são muito bonitos, sensíveis e tentam mostrar-nos as pequenas coisas muito 

importantes de que nos esquecemos no nosso dia a dia. 

Este videoclipe acaba por nos demonstrar que, por mais que possamos crescer, nunca nos podemos 

esquecer de onde viemos e o que nos fez ser quem somos enquanto pessoas, como a nossa família, e todo 

o amor e esforço que esta faz para sermos boas pessoas e realizadas. 

Por estes motivos, na minha opinião, este videoclipe diz tudo em poucas palavras, e palavras preciosas para 

sermos melhores pessoas. 

Beatriz Carvalho, 9.º C 

 

P L A N O  

N A C I O N A L  

D E  C I N E M A  

Em abril... 
Professora Bibliotecária Sandra Silva 

 

Conhecer o rosto de quem conta e ilustra as histórias, de quem nos 

põe a sonhar é, sem dúvida, uma experiência de enriquecimento e de 

motivação para a leitura, escrita e imaginação dos nossos alunos.  

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos 

de Autor, a professora bibliotecária, Sandra Silva, dinamizou o encontro 

com os AUTORES Isabel Alçada, Ana Maria Magalhães e Ricardo 

Choupina em articulação com as salas do Pré-escolar e turmas do 1.º 

Ciclo, o encontro com a ILUSTRADORA Dina Sachse com as turmas de 

2.º Ciclo, e a visita virtual à LIVRARIA LELLO, no Porto, com as turmas de 

3.º Ciclo.  

Foi uma semana intensa de encontros e de motivação para a leitura!! 

 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 
AUTOR: Ricardo Choupina 

 

2.º CICLO 
ILUSTRADORA: Dina Sachse 

3.º CICLO 
LIVRARIA LELLO: Porto 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 
AUTORA: Ana Maria Magalhães 

 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO 
AUTORA: Isabel Alçada 

 

Opinião 
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A rapariga que roubava livros, Markus Zusak 
 Diogo Bernardino – 9.º B 
 

No livro A Rapariga Que Roubava Livros, a Morte conta-nos a história de Liesel, uma rapariga alemã, 

entregue pela mãe aos Hubermann, de  modo a salvar a sua vida. 

Liesel já sabia bem o que é a tristeza. Nunca chegou a conhecer o pai, a mãe viu-se obrigada a entregá-

la à família Hubermann, e o irmão morreu logo no início do livro, numa viagem de comboio. O regime Nazi 

ameaça constantemente todos à sua volta, no entanto, os seus pais adotivos mostram-lhe que o bem ainda 

é possível, por exemplo, ao protegerem Max Vandenburg, um judeu, quando isto podia causar a morte de 

toda a família.  

Esta é, provavelmente, a maior lição do livro, mesmo quando não parece haver esperança, quando a 

maldade e a injustiça parecem predominantes, ainda temos a capacidade de praticar o bem. 

O livro aborda outro tema bastante significativo – o poder da literatura. De facto, os livros podem ter 

um impacto negativo, como podemos ver na influência de obras como Mein Kampf, de Adolf Hitler. No 

entanto, Liesel aprende que estes podem também inspirar e ensinar os leitores, além de serem uma boa 

fonte de entretenimento. Talvez fosse por isto que os nazis gostavam tanto de os queimar. 

A história está repleta de personagens complexas e amáveis. Ver as interações entre elas foi, sem dúvida, 

a minha parte favorita do livro. Uma personagem em particular chamou-me bastante a atenção – Max. De 

início, este receia Liesel, um sentimento recíproco. Mas, à medida que a história avança, eles começam a 

partilhar histórias e pesadelos um com o outro, e rapidamente se tornam grandes amigos. 

O estilo de escrita do livro também é peculiar. Embora tenha demorado algum tempo para me habituar, é bastante interessante e único. 

Muitas vezes, por exemplo, o narrador “interrompe” o ritmo da prosa para fazer uma observação, e, até, contar acontecimentos futuros da história. 

No entanto, para mim este não é o melhor aspeto do livro, a forma como o autor contou a história. Este lugar vai, sem dúvida, para a narradora 

– a Morte. Mas, aviso, esta não é aquela personificação típica da Morte. Como ela própria o diz, não é violenta nem maliciosa. É apenas “um 

resultado”. Vemos tudo através dos seus olhos. Vemos todas as cores que a atormentam, as crianças que carrega nos braços e os adultos que leva 

aos ombros, mortos pela guerra. Isto consegue tornar várias cenas muito mais interessantes e emocionais, de um modo que não seria possível de 

outra maneira. 

Em A Rapariga Que Roubava Livros, Zusak conta-nos uma história sobre esperança e bondade, repleta de grandes personagens, impossíveis de 

não adorar. Trata-se de uma leitura bastante memorável e de um livro que recomendaria a qualquer um que esteja interessado em livros sobre o 

Holocausto, ou a qualquer um que simplesmente goste de um bom livro. 

 

O Tiago está a pensar, Maria Teresa Maia Gonzalez 
 Juliana Silva – 9.º D 
 

Esta obra passa-se à volta de um menino chamado Tiago, com catorze anos, com uma mentalidade e 

capacidade de argumentação incríveis. O que me marcou mais foi o facto de o Tiago ter coragem de enfrentar 

os professores, dando a sua opinião fixa, o que por vezes o levava a ser expulso das aulas com processos 

disciplinares. Mas, o Tiago não temia e continuava a fazer o mesmo, este era bastante teimoso no que toca 

a dar a sua teoria do assunto.  

Outro dos aspetos que me marcou foi a relação de amizade e de cumplicidade que o Tiago tinha com 

Teresa, sua vizinha. Teresa era professora de filosofia e vivia sozinha com o seu cão Sócrates, com quem o 

Tiago passava os dias a brincar. 

Com esta leitura, aprendi várias coisas, mas o que me marcou mais foi a relação de amizade entre o Tiago 

e a Teresa. Podemos dizer que é uma amizade verdadeira e genuína. As amizades verdadeiras não precisam 

de ser entre pessoas da mesma idade, com o mesmo estilo de vida, e, nesta obra, comprova-se isso. Os 

amigos verdadeiros são aqueles que sabem compreender, perdoar erros, guardar segredos, entender 

silêncios, interpretar olhares. E, mesmo que estes estejam longe um do outro por qualquer motivo, isso não 

justifica que a amizade que construíram durante anos vá morrer, mas que vai ficar mais forte e resistente 

perante os outros. 

É uma obra bastante diferente do normal. O título O Tiago está a pensar desperta logo interesse, pois nós, leitores, questionamos o que 

será que vai sair dali. Quando comecei a ler a obra, percebi que ia ser um livro que me ia surpreender. A história começou a desenrolar-se 

lentamente, criando curiosidade. Mas, quando começaram a vir os acontecimentos mais envolventes, eu entrei no livro, parecendo uma das 

personagens que lá estavam. A linguagem que é usada na obra é muito corrente e vulgar nos dias de hoje.  

Aconselho os jovens a lerem esta história, pois é muito instrutiva para a nossa idade. 
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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. 

EFA - Yound Audience Award 
Afonso Torres Barbosa – 7.º C 

 

No passado dia 25 de abril de 2021, realizou-se o Young Audience Award, dinamizado pela European Film Academy, em versão online, com 

jurados de 38 países europeus. 

Portugal fez-se representar por 317 jurados. Com muito orgulho, um conjunto de alunos da EB 2/3 Sophia de Mello Breyner participaram na 

votação do YAA depois de desfrutarem dos 3 incríveis filmes nomeados para o prémio. Não só foram a segunda escola com maior representação 

em todo o país, com 25 alunos inscritos, como também representaram 45% do distrito do Porto. 

 O evento incluiu vários momentos: a reunião online com os representantes da Academia Portuguesa de Cinema, a visualização dos três 

filmes nomeados, o debate de ideias e opiniões sobre os mesmos, as entrevistas aos seus diretores e atores, a votação e a cerimónia de entrega 

do prémio. 

Os filmes nomeados para o prémio foram “The Crossing”, “Wolfwalkers” e “Pinocchio”. 

“The Crossing”, de Johanne Helgeland, conta a história da aventureira Gerda, a quem é atribuída a difícil tarefa de ajudar dois irmãos judeus 

a escaparem de uma perseguição nazi. 

“Wolfwalkers”, de Tom Moore, é um filme de animação, mágico e colorido, que revela a amizade entre uma menina e uma Wolfwalker de 

uma alcateia com poderes curativos e perseguida pelos homens. 

“Pinocchio”, de Matteo Garrone, dá vida ao conhecido conto tradicional num incrível trabalho de caracterização. 

Os 3 filmes transmitem valores de amizade, lealdade, companheirismo, liberdade, justiça, persistência e levam a refletir sobre emoções, 

caracterização, cenários, guarda-roupa e tudo o que está na base dos filmes.  

Os trailers dos filmes estão disponíveis no website do Young Audience Award. O vencedor foi “The Crossing!” 

A participação neste evento foi uma experiência enriquecedora porque deu a oportunidade de contactar diretamente com profissionais do 

cinema, ter acesso exclusivo a 3 filmes incríveis e ter voz na atribuição de um prémio europeu.  

Foi uma forma original de celebrar o 25 de abril! 

O evento repete-se no próximo ano. Experimentem! 

 

Imagens retiradas do site: 

EFA Young Audience Award – Academia Portuguesa de Cinema (academiadecinema.pt) 

Home - EFA Young Audience Award (yaa-efa.eu) 

 
 ---------------------------- Filmes Nomeados 2021 -------------------------

--- 

https://www.academiadecinema.pt/actividades/efa-young-audience-award/
https://yaa-efa.eu/en_EN/portugal-2020


 

 

Página 8/8 

5.ª edição, maio 2021 

Rua do Lameiro Novo, 

Arcozelo, Vila Nova de Gaia - TEL: 227 622 443 

ESCOLA BÁSICA 
SOPHIA DE MELLO BREYNER  

 

Ficha Técnica: - Coordenação: Madalena Alves - Edição de texto: Lurdes Bastos - Edição de imagem: Pedro Lima 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Foram tempos de tristeza e pesadelos 

Foram dias, foram meses, foram anos 

A esperar por um só momento 

Que parecia cada vez mais importante 

Para sair daquela tristeza sufocante 

Foi um grito! 

Foi um grito que ecoou 

Pela felicidade do momento 

Um ápice de alento 

Pelo que estava por vir 

Foi um grito! 

 

 

Na manhã tão esperada 

A liberdade plena 

Ouve-se Grândola Vila Morena 

Na hora da alvorada 

Com a autoridade calada 

Diz-se “o povo é quem mais ordena” 

Anos passados esperando 

Apenas no medo e na opressão 

Sem escolha ou expressão 

As tristezas iam cantando 

A esperança ia-se apagando 

E a vida não tinha solução 

O cravo vermelho das armas floria 

O ruído da opressão é abafado 

“E depois do adeus” nos rádios era tocado 

E o feito que ecoou com alegria 

Anunciou ao mundo a valentia 

De um povo libertado 
 

Inês Teixeira e Lara Sousa, 9.º A 

Perguntamos: O que é a Liberdade? 

O que nos responderam: 

“Poder expressar os meus pensamentos livremente.” 

“Ir e vir sem medo que algo me aconteça.” 

“O oxigénio da minha alma.” 

“Poder expressar a minha opinião sem magoar o próximo.” 

“Ser feliz diante daquilo que temos.” 

“Respeitar os outros.” 

“Podermos viver sem medos.” 

“Aquilo que acaba quando o da outra pessoa começa.” 

“Ter os nossos direitos.” 

“Fazer o que eu quero, sem ter alguém a mandar em mim.” 

“Respeitar a opinião dos outros.” 

“Poder dizer o que eu penso sobre as coisas que eu quero e ser respeitado por isso.” 

“Não ter compromissos e poder fazer o que quiser.” 

“Poder ir onde quiser.” 

 

Anita Boia, Bruna Gonçalves, Carlos Rodrigues, João Oliveira e Maria Abreu, 9.º E 

 

 

       

 

Silêncio Abolido 

A voz não era permitida ouvir, 

A ditadura tem de cair! 

A censura era o prato do dia 

E a PIDE tudo perseguia! 

Jornais, revistas e livros 

Eram várias vezes reprovados 

Uma frase mal escrita 

E eram logo censurados. 

Ai 25 de abril! 

Todos te ansiávamos, 

Que cheirinho a liberdade 

Como tanto te esperávamos. 

 

Beatriz Carvalho e Rodrigo Oliveira, 9.º C 

 

O 25 de abril foi um dia muito especial para os portugueses. 

 

Voltamos a ter a liberdade que não tínhamos. Voltamos a ter 

a liberdade de expressão. 

 

Portugal voltou a sorrir e, por isso, trouxe armas com cravos 

para celebrar. 

 

Antes do 25 de abril, Portugal vivia muito mal. Por causa de 

uma palavra podia-se ser preso. Quando este dia chegou tudo 

se alegrou. 

 

Neste momento vivemos presos, mas não é pelo regime e sim 

pela Covid-19. 

 

Será que o 25 de abril de 2021 nos vai trazer alguma 

liberdade…? 

Sara Santos, 9.º B 

 

Foi um grito pelas desgraças passadas 

Foi um grito pela depressão 

Por deixar para trás todas as coisas más 

Pela incessável busca da alegria 

Porque para quem não sabe 

E para quem sabe também 

Um mundo sem liberdade 

É um mundo sem verdade nem cor 

Sem diversidade e sem amor 

Liberdade, ó tanto que te quero! 

 

Beatriz Morgado, Rui Rocha e Simão Almeida, 9.º D 

 

 


