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                            Editorial               
                                                                                                               
Como o próprio  nome  indica, trata-se de  um  jornal publicado  
online,  de modo  a  poupar  papel,  protegendo o meio-ambiente. 
Também é um eco das vozes dos alunos portugueses do Tessino, da 
Baviera, e ainda  dos alunos da Associação-Escola 31 de Janeiro e 
da Escola Secundária Fernando Lopes Graça, da vila de Parede, 
Portugal.  
Será, portanto, um trabalho de cooperação de alunos portugueses a 
nível de 3 países: Suíça, Alemanha e Portugal, pretendendo ser 
posteriormente alargado a outros países. O termo Lógico refere-se 
aos jogos de Lógica que o jornal terá.   
A ideia do jornal nasceu em Setembro de 2009, incentivando os 
alunos a colaborar na sua redação. Procura-se já, na medida do 
possível, usar o acordo ortográfico. Os alunos de Bellinzona,  
Locarno, Lugano e Mendrisio, bem como os de Portugal e da 
Alemanha, envidaram todos os seus esforços no sentido de criar um 
jornal cultural, interessante e divertido, com paródias que revelam o 
seu sentido de humor. Algumas paródias não respeitam a realidade 
histórica.  
O tema da ÁGUA foi também tratado com muito interesse. 
A todos os alunos, os agradecimentos  das  professoras. 
                                                           Maria da Graça Lourenço 

    
Nesta secção vais 
ler: 
 
- Poesias 
- Histórias 
- Provérbios 
- Anedotas 
- Receitas 
- Curiosidades 
 
Vais resolver: 
 
- sopas de letras 
- charadas 
- anagramas 
- palavras cruzadas 
  e muitas coisas   
  mais... 
 
 Bom divertimento! 
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                         CONCURSO  DIALOG-INOBAT 
                                             E VIVA! 
            
      Valeu a pena o esforço! Os alunos portugueses do Tessino ganharam 
o 1º prémio do concurso Dialog-Inobat da firma suíça de reciclagem de 
pilhas, no valor de 3000 francos suíços. 
Além de enviarem 80 quilos de pilhas para serem recicladas, e de 
fazerem jogos interativos, também elaboraram um jogo de sociedade 
com perguntas sobre todos os países da Europa, sobre a União Europeia 
e reciclagem de pilhas na Suíça e em Portugal. A Ecopilhas contribuiu 
com material, informação e uns mini-pilhões. 
       A cerimónia de entrega do Prémio teve lugar no Museu dos 
Transportes em Lucerna, no dia 28/11/2010, às 9 horas da manhã.  
       Agora vão festejar com o dinheiro bem merecido. Parabéns! 
 

 

Hoje, 16.12.2010, tive um teste de Matemática. O meu professor tem o hábito de 
escrever sempre algumas frases filosóficas ou aforismas interessantes sobre a vida, a 
felicidade e os homens. Desta vez  escolheu uma frase anónima sobre o Natal de que 
gostei muito. Era mais ou menos assim: 
“Só quando as guerras, a  fome e o egoísmo humano acabarem, poderemos 
chamar com sinceridade e identificar “Natal” a realidade dos nossos dias.” 
Eu penso que é mesmo assim. Não gosto do meu professor, mas estou convencida 
que ele tem razão: vivemos numa sociedade patética e hipócrita, é ridículo que, com 
toda a maldade que existe e as coisas tristes que acontecem, só pensamos, temos 
pena, e ajudamos os outros, neste período do ano. 
Parece tão fácil viver bem com a própria consciência....    
                                                                                               FELIZ   NATAL 
                                                  Jessica Carvalho França, 12º ano, Mendrisio, Suíça 

             Parabéns!                                       
 A Associação-Escola 31 de 
Janeiro comemorou 100 
anos: 1911 - 2011. É a única 
escola de Portugal que tem 
no seu programa curricular 
o Xadrez como disciplina 
obrigatória. E o Luís Santos, 
do 9º ano, foi campeão 
nacional.                                2                             

                   CHARADAS 
 

1. TEREALS ........................................ 
2. XAIAC.............................................. 
3. IRMDOR.......................................... 
4. PRGTUNAE.................................... 
5. ROLF................................................ 
6. ALROC............................................ 
7. AISUÇ.............................................. 

  8. LGURTAOP........................................ 
                                                  Sabrina Ribeiro Marques, 6º ano, Locarno, Suíça 



 
 
      Um bom dia o rei francês foi 
convidado para ir às cortes de Portugal. 
Ele, conhecido por ser egocêntrico  e 
por  alguns também maricas, passou 
toda a viagem a pentear os seus lindos, 
brilhantes, nobres cabelinhos loiros. 
       Portugal tinha preparado um castelo 
para o nobre rei e para toda a sua corte e 
claro, para os 300 servos que o loirinho 
trouxe, para que lhe levassem as roupas, 
as tintas para a cara e o resto das inúteis 
coisas que só um rei exagerado e 
exibicionista podia trazer. 
       No dia da ceia, o rei português 
ofereceu ao convidado as carnes mais 
suculentas que tinha, mas o francês nem 
provou nada, passou a noite inteira 
falando sobre si mesmo, e sobre o seu 
heroico povo. Houve outros momentos 
em que falou de coisas mais sérias, 
como a grande problemática derivada 
da geolocalização de Lisboa que, 
estando mais perto do equador que 
Paris, tinha raios luminosos mais fortes, 
que faziam arder a pobre, branca pele 
do valoroso rei francês. Problemática 
essa que fez chorar todos os 
convidados, ao ponto que ninguém mais 
teve forças para comer a sobremesa. 
      E foi assim que os convidados 
franceses, devastados pela trágica 
problemática em que o rei tinha que 
viver, foram logo descansar. 
      No dia seguinte o rei voltou para 
França, mas esqueceu na corte 
portuguesa o seu nobre pente, e foi 
assim que, chegando ao seu castelo e 
não o encontrando, deu ordem de 
invadir Portugal, acusando-o de alta 
traição, crendo que foram eles, os 
portugueses, a roubar o seu doce pente.     
Foi esta a verdadeira causa das invasões 

francesas, as outras são só histórias para 
putos. 
 
Daniel Dias, 12º ano, Bellinzona, Suíça 
                                                                            
 

 
Fazes-me falta, sabes? Este colégio sem 
ti não é o mesmo, o sol sai cedo demais 
e a lua encontra logo um lugar no céu. 
Os dias são curtos, penso sempre. Mas 
não é bem assim, eu sei, sou eu que não 
faço mais nada na tua ausência, meu 
amigo, e portanto, a noite parece estar 
sempre à porta.  
É a segunda, David, é a segunda 
invasão francesa! A primeira foi aquela 
que te levou, que te obrigou a exalar o 
último suspiro, aquela que nos separou, 
mais concretamente. Não imagino como 
vou superar esta guerra e tudo aquilo 
que vai trazer. Sim, David, tudo aquilo 
que vai chegar, porque isto é apenas o 
início de uma longa tortura      
alimentada pela nossa esperança, 
esperança de que tudo acabe. 
Neste momento o colégio hospeda cinco 
rapazes: eu, Manuel, Chico, Francisco e 
Samuel; o resto, como podes imaginar, 
morreu. Não sei como vamos encontrar 
comida suficiente quando esta acabar, 
porque não podemos sair daqui. Os 
franceses não nos podem encontrar. 
Esta carta vai parar, como as outras,à 
minha mesinha de cabeceira, mas eu sei, 
David, que um dia a vais ler, no mesmo 
dia em que eu as for deitar ao mar, 
como fiz com as tuas cinzas. 
     
                                Adoro-te, 
                                                 Miguel 
                                                                                   
Micaela Vieira, 11ºano, Bellinzona,                      
                                                  Suíça
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     Invasões Francesas                                          Mal ouvido? 
 
1807,  Junot está em Lisboa,                                 Professor: O que aconteceu no dia 25                              
Um clima muito estranho,                                                         de abril de 1974? 
Nem um pássaro voa,                                              Aluno:     A Revolução dos Escravos! 
E o povo não tem nem uma coroa.                                                             
                                                                                    *************************** 
Março, 1809, Soult entra no Porto                            O que é um bueiro?  
O ânimo dos portugueses até parece morto.           Municípe de Cascais: Olhe, o bueiro 
Os franceses avançam para Lisboa,                           na rua à frente do meu portão está  
Já devastaram Rio Torto.                                           partido! É preciso fazer um reque-               
                                                                                   rimento à Câmara de Cascais  para      
Lisboa, General Massena, Agosto, 1810                   o irem consertar? 
Entre muita gente uma revolta se fez.                      Funcionária da Câmara:  Ó minha 
Programou-se tudo isso,                                             senhora, eu nem sequer sei o que é  
Em menos de um mês.                                                um bueiro! 
                                                                                 Bueiro: buraco nas bermas das ruas,                              
Fidel Esteves Pinto,11º ano, Mendrisio,                 para onde correm as águas da chuva.                              
                                                       Suíça                                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                   

 

PORTUGAL E A II GUERRA MUNDIAL – ENTREVISTA A UMA AVÓ 
 
Stefano: Avó, como era a vida em Portugal, durante a II Guerra Mundial? 
 
Avó: Eu, Maria O. M. F., nasci em 1935, e “assisti” à  II guerra Mundial, que 
começou em 1939 e acabou em 1945. 
Eu tinha 4 anos, estava de férias com os meus pais, foi então que o meu pai foi 
chamado de urgência para se apresentar no quartel militar porque ele pertencia à 
Marinha Portuguesa. 
Apesar de ter pouca idade, lembro-me perfeitamente da falta de comida e das 
enormes bichas para comprar os alimentos de todos os dias, porque eram racionados, 
estavamos todos nas bichas muitas horas e nem todos levavam comida para a família. 
Tudo passou a ser mais caro, porque havia quem conseguisse ilegalmente vender 
coisas acima do preço. 
Felizmente não tivemos na minha casa falta de alimentos porque o meu pai, além de 
ser um bom chefe de família, fardado, tinha uma certa prioridade nas bichas. 
A Legião Portuguesa era uma polícia daquele tempo que mandava colocar em todas 
as janelas de vidro tiras de papel para, na eventualidade de exercícios ou ataques 
aéreos, os vidros não se partirem, e também, depois de uma certa hora, não se podia 
andar na rua nem acender as luzes de casa. Tudo isto para a segurança do povo. 
E assim, a II Guerra Mundial não me trouxe outras desgraças. 
 
                                                  Stefano Carvalho França, 7ºano, Mendrisio, Suíça 
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                            Se houver chuva, não vou sair, 
                            Se houver sol, não vou desistir. 
                            Se eu vier tarde, podes-me ralhar, 
                            Mas, se vier a tempo, só tens que te calar. 
                            Se eu tiver 6 neste teste, fico muito feliz, 
                            Mas se tiver um 3, vou pintar as unhas com verniz. 
                            Se formos juntos para o cinema, 
                            Vou escrever um bonito poema. 
                            Mas, se não quiseres sair comigo, 
                            A tua vida pode estar em perigo. 
                            Quando finalmente satisfizermos os nossos sentimentos, 
                            Vai ser a maior alegria de todos os tempos. 
                            E quando finalmente formos casados, 
                            Nunca iremos ficar calados. 
                            Pode ser que algumas vezes a minha vida seja infeliz, 
                            Mas eu resolvo tudo pensando na minha Beatriz. 
                            Se tiver asas, voarei até ti, 
                           Mas só tenho pernas, ai de mim! 
                           O meu amor por ti arde como 1000 sois 
                           E é mais forte que 100 bois. 
                           Podes pensar aquilo que quiseres: 
                           Que sou maluco, doido e parvalhão; 
                           Podes dizer-me tudo aquilo que puderes; 
                           Mas digo só que não posso mandar no meu coração! 
 
                                                                       Tiago Gato, 10º ano, Lugano, Suíça 
 

           Anedota                                               Justificações modernas 
                                                                                     Medicamentosas 
No dia  da  Missa,  o padre disse:                   Aluna apresentando o T.P.C. à  professora:  
- Corpo de Cristo.                                            - Escrevi mal  porque tinha tomado o  anti- 
A pessoa que estava à sua frente                     biótico! 
disse:                                                                            Tecnológicas 
- Amen!                                                            Aluno que não fez os T.P.C.:  Lembra-se  
Atrás  havia  uma mulher muito                      que  tirei uma foto aos T.P.C.  no  quadro,  
formosa.                                                           com o telemóvel, porque já não tinha tem-  
Então o Padre disse:                                         po para os copiar? Pois, o telemóvel blo- 
- Cristo, que corpo!                                          queou-se! 

                                                                           De  narrador participante: 
Michela Ribeiro e Laura Dias                       Eu faltei à aula do dia 5 de maio porque  
        8º ano, Bellinzona, Suíça                          estava doente.     
                                                                                           Assinatura do pai ou da mãe      
                                                                         Pergunta: Quem é que estava doente? 
                                                                                          Quem faltou à aula? 
                                                                                          O aluno, o pai ou a mãe? 
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                  A ÁGUA        
A água é um bem público ou privado? Este é um grande dilema a que os homens do 
século XXI tentam dar resposta. 
   Hoje há países onde a água é pública, onde os habitantes pagam o necessário pelo 
trabalho que ela dá para chegar às torneiras das nossas casas; mas o preço é baixo 
e possível de pagar para as pessoas que a consomem. 
   A situação é diferente nas regiões pobres, com algumas exceções, porque aí os 
países não conseguem administrar a questão, pedindo às Companhias Internacionais 
privadas, as três maiores são francesas, para o fazer em seu lugar. O problema 
aqui é o seguinte: estas Companhias querem disfrutar a situação, obtendo mais 
proveito, aumentando os preços da água. A população, infelizmente, deve sujeitar-
se, só que muitas vezes, gastando a maior parte do salário camprando a água, não 
pode permitir-se roupas, objetos úteis e até comida, a não ser que beba água 
imprópria para consumo. 
   No Brasil a Companhia Nestlé secou uma fonte muito importante para uma cidade 
e, se não se fizer alguma coisa em breve, a população ficará sem água. 
   Há outras zonas do mundo em que as águas são impróprias e é preciso saneá-las 
e, se não houver alguém que o faça, poderão morrer pessoas por contaminação. 
   Há outras regiões onde há um grande desemprego e, sem estas Companhias, a 
economia do país entra em crise; então, se existirem firmas dispostas a dar 
emprego, não haverá muito desemprego. 
   Se as águas, no futuro, estiverem totalmente privatizadas... ninguém sabe, mas 
as consequências podem-se prever. Se privatizarem a água, ela vai ficar um bem, 
sempre primário, mas que só os ricos vão poder consumir, e o resto das pessoas vão 
para lugares onde ela é imprópria, como já está a acontecer em algumas áreas. 
   Se nós continuarmos assim, pode ser que um dia vamos ter que pagar também o 
ar que respiramos! 
                                  Andreia Faria de Carvalho, 11º ano, Lugano, Suíça                                   
 
Descobre os provérbios, ligando as duas colunas. 

A água corre •   • a melhor bebida. 
A água é  •   • alimenta a vida . 
Água dá, •   • é má para bebida.  
Água de Fevereiro, •   • é lançar água em cesto roto. 
Água de Julho, •   • são meio sustento. 
Água detida •   • a água leva.   
Água e vento •   • lavra as altas, mesmo com água pelo machil. 
Água fervida •   • mata o onzeneiro. 
Em Abril, •   • para a água. 
Fazer bem a vilão ruim •   • no rio não faz barulho. 

  
 Maria Carolina Teixeira e Mariana Brito, 6º ano, Ass.-Escola 31 de Janeiro, Parede 
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A 
água  

não é uma 
simples gota que 

chora na minha janela. 
Não é uma simples bebida 
para matar a sede. A água é 

a fonte da vida que alimenta a 
natureza, para que ela possa 

crescer bonita e para que eu 
possa apreciar a beleza 

da Primavera!!! 
 
 

David Baião 
Lourenço Anjos 

Maria Assunção Anjos 
Tomás Niny 

6º ano 
Asssociação-Escola 31 de Janeiro, Parede, Portugal 

 
 
                                              Adivinhas populares                                  
                                                                  
1.                                                                 3. 
Já que tens entendimento                            Sem voz, encanto quem me ouve; 
E és amigo de saber,                                   Tenho leito e não durmo; 
Uma pedra em cima de água,                      e, como o tempo, 
Diz lá tu se pode ser.                                   Corro sempre.  
 
                                                                     4.  
2.                                                                  Quanto mais alta, 
Em si a lua se espelha                                   Melhor se alcança. 
E o sol reflecte também,                               
Quando a gente se aproxima,                       5.  
Olhando-a vemo-nos bem.                           Que diferença há entre o médico e a água? 
 
 
 
Recolha de: 
David Baião 
Francisco Silva 
Tiago Rodeia 
      6º ano 
Associação-Escola 31 de Janeiro, Parede, Portugal 
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                   Nunca digas “desta água   
     não beberei” 
 
 
 
Este é um bom provérbio para caracterizar algumas pessoas. Aquelas pessoas que caem 
no erro de dizer “nunca”. E, para o provar, vou contar uma história de entre as muitas e 
variadas situações que podem ocorrer a quem costuma dizer  NUNCA. 
 
Era uma vez um rapaz que dizia sempre nunca: «Nunca vou cantar», «Nunca vou 
amar», etc. Este rapaz vivia numa aldeia muito distante da cidade e passava todos os 
dias a dizer: «Desta água nunca beberei». A água a que ele se referia era aquela água do 
poço que os aldeões utilizavam, mas que ele dispensava, pois preferia a água da fonte. 
Certo dia, foi a casa de um amigo. Esse amigo tinha uma casa muito longe da dele, mas 
ele fez o sacrifício de lá ir pois era um amigo que não via há muito tempo. Mais tarde, 
teve que se ir embora, pois já se fazia noite. Como já estava tão tarde, resolveu entrar 
num atalho que não conhecia e, no meio da escuridão, perdeu-se.  
Já de manhã, acordou meio zonzo cheio de fome e de muita sede. Ao longe, viu um 
poço, aquele cuja água recusava. Mas não resistiu à tentação: tinha que provar aquela 
água, e então bebeu, bebeu, bebeu... 
 
Isto serve para demonstrar que nunca se deve dizer “nunca”, pois o mais inesperado 
pode acontecer. 
                                                                  
                                                                     Ana Mira 
                                                                     Francisca Marinho da Silva 
                                                                               6º ano 
                                                    Associação-Escola 31 de Janeiro, Parede, Portugal 
 
 

 

Origem da expressão  ”Sem dizer água vai”: 
 
Quando ainda não havia esgotos nas cidades, os moradores lançavam as águas 
usadas pelas janelas, usando sempre o indispensável grito de alerta: 
                                                      “ÁGUA VAI”!.... 
É compreensível a intolerância às pessoas que costumavam lançar os seus dejetos à 
rua sem o costumeiro grito. 
                                        Fonte:  Pacotinho de açúcar de CHAVE D’OURO CAFÉS 
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                                                        SOPA  DE  LETRAS 
           Na seguinte sopa de letras, terás de encontrar as palavras abaixo indicadas: 
 

P A G U A C E I R O L T U M Y 

V G G L G T N N U L A J R A A 

W U H U U U A A S R P N G G G 

O A S T A N R R A U S U U J U 

T D C M R R I R T N A A B B A 

R I N X D W Z W P S D S Ç C D 

M L J V E J L G F E O V B Z E 

Y H K Y N P O U C E W K L E I 

A A F Z T M R O A G O A D P R 

 L B I F E T L S O O N R F J O 

U R L C A O J L R M L W U Z C 

 I D M D N L A G U A D O A J E 

D C A I M B C P C B F P N A M 

E S A A C A H Y M J B C L O K 

 Aguaceiro 
 Água‐de‐colónia 
 Aguar 
 Aguardente 
 Aguadeiro 
 Águas‐furtadas 
 Aguadilha 
 Aguado 

                                                           Inês Moura 
                                                           Maria da Assunção Anjos 
                                                           Maria do Carmo Monteiro 
                                                                 6ºano 
                                                   Associação-Escola 31 de Janeiro, Parede, Portugal 
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Completa as seguintes palavras cruzadas: 
 

   1. P        

   2. O        

   3. L        

 4.   U        

  5.  I        

   6. C        

7.    A        

8.    O        

  9.  N        

  10.  A        

11.    O        

 
1. Local onde as pessoas se bronzeiam. 
2. Local de água salgada. 
3.  Local de água doce. 
4.  Canal construído para conduzir a água. 
5. Curso de água natural. 
6.  Água que cai em gotas da atmosfera. 
7.  Chuva forte e súbita. 
8.  Água no estado sólido. 
9.  Água do mar ou rio agitada. 
10.  Queda de água. 
11.  Substância no estado gasoso que, nas condições habituais do ambiente, se encontra 

no estado líquido ou sólido. 

 
Filipa Neves 
Lourenço Anjos 
Tomás Niny 
      6º ano 
Associação-Escola 31 de Janeiro, Parede, Portugal 
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Comentário ao filme: “Os deuses devem estar loucos”, África do Sul, sobre as 
vidas do povo bochímane e do homem branco e o choque resultante da intercepção das 
duas culturas. 
 

 
Durante a visão deste filme 
descobrem-se muitas caraterísticas e 
novidades que pertencem ao mundo 
moderno. 
Nós vivemos o dia a dia com mil e 
uma preocupações, pensando na 
maneira de resolver os nossos 
problemas. Mas nunca nenhum de 
nós teria pensado que existissem 
populações deste género,  que nem 
sabem o que é um computador, 
objeto que nós (entendidas como 
pessoas civilizadas) utilizamos 
todos os dias. Pessoalmente 
achamos que o termo “pessoas 
civilizadas” é uma forma muito 
estranha de nos designar, ninguém 
pensou que uma pessoa só precisa 
de um pequeno lugar numa floresta 
para poder viver. Estes povos não 
precisam de saber qual foi a lei que 
o presidente decretou, isto porque 
no mundo deles não existem leis 
escritas. Já olharam para o nosso 
mundo? Um mundo cheio de 
criminalidade, e de pessoas que 
nunca pensam apenas em ser felizes. 
Nestes povos esta felicidade não é 
entendida como felicidade material, 
em que uma pessoa necessita de um 
bem, na maior parte das vezes, de 
um bem que nunca poderá ter. Pelo 
contrário, estas pessoas vivem em 

paz, e ajudam-se umas às outras, 
sem pensar em receber algo em 
troca. Isto, sim, chama-se viver: 
poder ajudar os outros sentindo-se 
feliz dentro de si próprio. 
O que é que faríamos, se não 
houvesse televisão? Quando foi a 
última vez que ouvimos os vizinhos 
cantar e dançar? 
Respostas óbvias seriam ouvidas da 
boca de cada um de nós. 
Vivemos numa sociedade em que 
tudo está bem definido, um mundo 
cheio de leis e de comportamentos, 
que muitas vezes ninguém sabe bem 
o que significam ou que fim têm. Se 
trouxessemos um membro do povo 
bochímane para o nosso mundo, ele 
provavelmente quereria fugir e 
voltar para o seu mundo. 
Prédios de 100 andares ou uma 
pequena casa de palha? Estar um dia 
inteiro para escolher um par de 
sapatos ou brincar com um macaco 
da selva? Cada um pode pensar o 
que quiser, mas a verdade é que o 
mundo foi melhorado, mas ao 
mesmo tempo, complicado. 
A verdade, por estranha que pareça, 
é que o homem civilizado ainda tem 
muito que aprender com estes 
povos, sobretudo, a humildade. 

 
                                        
                                     
                                       Eva e Stefano Figueiredo, 10ºe 12º anos, Bellinzona, Suíça 
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                                                   Descobrir a Paz 
 

Era Verão. Henry, cheio de calor, 

procurava uma sombra. Era difícil 

carregar a pesada arma enquanto 

patrulhava o território no Congo. 

Cansado e, sem avistar nenhum 

inimigo, Henry sentou-se. Pouco ou 

nada se lembrava do seu passado… 

Sabia que tinha sido tirado da sua 

família e levado para longe, para um 

sítio frio, duro e infeliz, onde a paz era 

uma coisa desconhecida. Desde cedo 

começara a apontar e disparar as 

armas mais complicadas. Aos nove 

anos, Henry já tinha morto algumas 

pessoas…  

Bebeu um bocado de água e olhou 

para o céu. O cinzento dos seus olhos 

observava agora um pássaro. Era 

lindo, voava livremente. A sensação de 

paz e alegria que invadiu a alma de 

Henry rapidamente desapareceu. 

Olhou então à sua volta. Interrogou-se 

porque estava ali, porque combatia e, 

acima de tudo, quem era ele… Ele não 

queria estar ali. Queria receber um 

sorriso, um abraço, ou só uma pequena 

palavra: paz. Queria descobrir coisas 

novas sem ter de se esconder para não 

ser baleado. Apenas com 17 anos, 

Henry já tinha visto as coisas mais 

terríveis que se podia imaginar. No 

fundo, ele não sabia o que era a paz e 

cada vez mais acreditava menos nela. 

Henry    sabia   bem  o   que  acontecia  

 

 

quando um elemento se afastava muito 

da  área  que  tinha  de patrulhar. Podia  

ser punido com os piores castigos, 

entre eles, a morte. Mas nada o fazia 

parar desta vez. Estava farto, queria 

descobrir a paz… sim, porque no meio 

de tanta tristeza e sofrimento, ela teria 

de existir. 

Nos treze dias seguintes, Henry não 

descansou nem um minuto. Correu a 

floresta densa, procurava um sinal, um 

indício de paz, e quanto mais 

procurava, mais desiludido ficava. Os 

cenários que encontrava nem sempre 

eram os mais felizes. No décimo 

terceiro dia, Henry parou de procurar. 

Já não sabia se havia paz no mundo, e 

quando estava prestes a desistir, viu 

uma luz. Vinha de umas lianas. Henry 

cortou-as e descobriu o mais belo sítio 

que alguma vez vira. Era uma cascata, 

iluminada pelo Sol, com a água límpida 

e fresca. Ele sorriu. Finalmente, um 

sítio onde a guerra e o sofrimento não 

eram bem-vindos, onde não havia 

perigo de morrer. Ele estava a milhas 

da sua base. Tinha todos os soldados à 

sua procura. Mas o que é que isso 

interessava? Ele tinha descoberto o 

sítio mais bonito do mundo. Ele tinha 

descoberto a paz.  
       Rita Freitas,  12º ano,  (texto  escrito   

 quando tinha 14 anos), Escola Secundária                              
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                                       O MEU FUTURO 
 
 Dia 28 de junho vou acabar os meus exames e dia 30, se Deus quiser, vou receber a  
“Maturidade”.(1) 
Parece estúpido aos 18 anos estar a escrever um tema sobre o meu futuro, mas não vejo 
momento melhor que este para argumentar e descrever a minha perplexidade e 
curiosidade sobre o meu futuro. 
No início de setembro, dia 19 de setembro, vou começar as aulas na Faculdade de 
Direito em Lucerna.  
Estou supercontente com a minha decisão e  não vejo  a hora  de poder começar esta 
nova experiência. 
Vou viver sozinha, conhecer nova gente e aprender, pela primeira vez, uma profissão 
adequada ao meu espírito e à minha personalidade. Ainda não sei com certeza quem vou 
ser na vida, mas uma coisa é certa, quero ser feliz comigo e com as minhas escolhas. 
Esta vai ser a última composição que vou fazer na escola de Português... gostei imenso 
de estar aqui, aprendi muitas coisas e estou contente por ter vindo durante todos estes 
anos aqui... 
                               Obrigada!              
                                                                   Jessica C. França, 12º ano, Mendrisio, Suíça
(1) Maturidade – fim do liceu, exame do 13º ano (a Suíça e a Alemanha  têm 13 anos 

                     de escolaridade antes da Universidade).   
   

  
                       O  PESAR  DO TEMPO  

                                                           
                                       
                     

                        Um segundo… meia hora… três dias…    Horas de minutos e minutos de segundos… 
   Tempo que é capaz de mudar mundos 
   Perde-se em vidas de horas frias. 

    Escarnece de mim e faz-me feridas 
   que são, decerto, piores que as dos vagabundos! 
   Rouba de mim a infância de sonhos profundos… 

  Sorte que nem ao pior dos inimigos desejarias!   
   Pesam-me as costas e não é do fardo que levo… 
   Cresce-me o corpo, mas não a mente! 

  São tantas as saudades que o meu peito sente…   
   Adeus infância!... Decisões tomar devo. 
   Ai! Velho fulgor que o meu corpo já não sente! 

  Maldito tempo que nem passar devagar consente!...   
 Marisa Gisela Coelho Perdigão, 12º Ano, Escola Secundária Fernando Lopes  
                                                                       Graça, Parede, Portugal 
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                   ASAS QUEBRADAS 
                        
                        Canora ave, leve e cintilante, 
             Vivaz e cheia de esplendor! 
  Tem alegre coração de viajante 
  e melancólico espírito de voador… 
 
  Deseja voar como qualquer ave migrante, 
  mas nasceu de partidas asas, para sua dor! 
  Ardentemente, sonha com o céu distante 
  e com as mornas aragens do equador… 
 
  De asas quebradas, não deixou de desejar 
  aquilo que do destino não logrou 
  e à má sorte tentou renunciar… 
 
  Tudo tentou à força de sonhar! 
  Por demais vezes voar tentou! 
  Mas, em todas, a sorte se lhe falhou… 
 
 
   Marisa Gisela Coelho Perdigão, 12º Ano, Escola Secundária Fernando Lopes Graça, 
                                                                                                                                Portugal 
 
 
 
 
 
                    A  TUA  LEMBRANÇA  FICA,  TU  NÃO                                                        
 
 
                   Contigo comecei um percurso maravilhoso, 
                   Depois aquele percurso ficou escuro e pedregoso. 
                   Contigo aprendi a amar, 
                   A derramar uma lágrima quando sentia a tua falta, 
                   A tremer quando me beijavas 
                   E a pensar sempre na mesma pessoa. 
 
                   Contigo aprendi a voar... 
 
                   Lembro-me daquela fábula sem título, 
                   Onde os protagonistas eramos nós... 
                   Uma lembrança linda, mas infeliz. 
                   Uma lembrança não é nada... 
                   Mas é tão linda que não a posso esquecer. 
 
 
                       Sara Gomes Carvalho, 10º ano, Bellinzona, Suíça     
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                                    SAUDADE 
 
 
                                        Saudade daquele céu azul 
                                        Que visto de lá é diferente e lindo 
                                        Enche a minha alma... 
                                        Saudade daquele vento 
                                        Que me bate na cara lentamente, 
                                        Que me faz flutuar em pensamento... 
                                         Saudade do cheiro, 
                                        Ai, daquele cheiro tão diferente, tão bom... 
                                        Saudade do cantar dos pássaros, 
                                        Que também é diferente. 
                                        Cantar de liberdade, 
                                        Cantar de alegria. 
                                        Saudade do verde, 
                                        Ai, daquele verde dos campos               
                                        Onde posso correr, correr, sem parar... 
                                        É tudo tão diferente      
                                        E a saudade é tanta, 
                                        Mas tanta, 
                                        Que de vez em quando me faz chorar, 
                                        Sim, chorar, mas de alegria, 
                                        Por saber que um dia vou voltar... 
                                        E então tudo não será só o meu pensamento, 
                                        Ausente de saudade 
                                        Mas sim uma realidade 
                                        Que irei viver e sentir, 
                                        Que poderei tocar com as minhas mãos, 
                                        Uma realidade diferente, 
                                        A realidade diferente 
                                        Do meu ser imaginário, 
                                        Que deixará de ser imaginário 
                                        E se tornará natural, 
                                        Sim, 
                                        Refiro-me a ti, 
                                        Meu lindo e amado Portugal 
 
 
                                                                Ana Filipa Tenreiro, 8º ano, Locarno, Suíça 
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                                                FORMIGOS 
 
 
Preparação: partir o trigo aos bocadinhos 
bem pequeninos (quanto mais 
pequeninos, melhor) 
Colocar ao lume uma panela com a água, 
o açúcar e o mel a gosto (depende se quer 
muito ou pouco doce) para fazer a calda. 
Quando estiver morna, juntar os 
bocadinhos do trigo à calda. Deixar cozer. 
Quando levantar fervura, colocar o lume 

brando e mexer sempre para que não fique torrado no fundo da panela. 

        4  trigos de padronelo (pãezinhos) 
        1,5 l de água 
        0,5 kg de açúcar amarelo 
        mel que baste 
        pinhões q.b. 
        nozes q.b. 
        uvas q.b. 
        1 cálice vinho do Porto 
        canela q.b. 

Para saber se já está bom, o segredo é colocar a colher no meio da panela e, se ela não 
tombar (se o preparado segurar a colher), significa que está a ficar pronto,  introduz o 
cálice de vinho do Porto, os pinhões, as nozes e as uvas passas e deixa 2 minutos, e 
depois apaga o fogão. Se vir que a colher tomba, deixa ferver mais, para ficar mais 
grosso. 
Se tiver muita água, introduz mais trigo (pão) até que a colher se segure. Depois retira 
para taças ou travessa, polvilha com canela e pode servir.                  
                                                            Cedida por Soraya  Cunha, 9º ano, Lugano, Suíça  
 
********************************************************************** 
CURIOSIDADES                                         

 

A expressão idiomática italiana “fare il portoghese” (literalmente fazer o 
português, portanto, fazer como os portugueses), dirige-se a uma pessoa que tenta 
entrar num cinema ou num transporte público sem pagar o bilhete. Tem um sentido 
pejorativo, quando na realidade a origem é bem diversa (há 2 explicações): 
1.  No século XVII o embaixador de Portugal em Roma organizou uma grande 
     recepção à qual só os portugueses tinham acesso gratuito.  Todos tentaram fingir 
     que eram portugueses para entrar sem pagar. 
2.O rei D.Manuel I enviou ao Papa uma embaixada com inúmeros presentes, entre os 
   quais o elefante que serviu de modelo para suportar o obelisco em frente à igreja de 
   Santa Maria della Minerva em Roma. Em sinal de agradecimento, o Papa decretou 
   que os portugueses poderiam entrar em todas as festas sem pagar. 
   Praticamente nenhum italiano conhece a origem da expressão, o que significa que 
   os portugueses ficaram com má fama. 

 

O 1º restaurante português na Suíça foi  “Le Portugais”, em Genebra. Antes da 
Revolução dos Cravos a clientela era quase toda suíça ou estrangeira, depois, devido 
à emigração para este país, 90% era constituído por portugueses. 
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                      FREI  LUÍS DE SOUSA – NOVA VERSÃO,  SÉC. XXI 
                                         
                                         Ato II, Cena XV 
 
Jorge    –   Oh, romeiro! Mas afinal, quem és tu? 
 
Romeiro    (apontando com o laser a fotografia que está projetada na parede)  
                  -  Antigamente  era  esse  homem,  mas agora  estou  sob  um  programa 
                     de  Proteção de Testemunhas e tive que mudar de nome e de morada  
                     durante 20 anos. 
 
Jorge    –    Por que razão estás nesse programa? 
 
Romeiro – Porque há 20 anos eu estava na tropa portuguesa na guerra, testemunhei 
                    contra  os  soldados  americanos  que  violavam  as mulheres,  e  a  CIA 
                    queria  ver-me morto. Vivi  escondido durante  20  anos,  para  proteger 
                    a minha mulher.  Mas  agora  voltei  porque “Wikileaks”  chibou tudo e         
                    eu estou livre. 

 
Jorge  -     É bom  que tu estejas livre. Mas eu não  quero que  a Madalena  o saiba:  
                   ela ama o meu irmão e eles têm uma filha que é muito frágil porque tem  
                   SIDA.  Por  isso vou-te  dar um  milhão de euros para te ver ir embora e  
                   nunca mais voltares. 
 
Romeiro - Eu amo a  Madalena,  mas um  milhão de  euros  vale  mais. Aceito o 
                    dinheiro e vou-me embora. Nunca mais vou voltar a Portugal. Adeus! 
 
                                                          Camilla Guidotti, 12º ano, Bellinzona, Suíça 
 
----****----****----****----**** 
CURIOSIDADES 

 

Tal  como  o  Romeiro,  o  nosso rei  D. Sebastião, a quem  Camões  dedicou  
“Os Lusíadas”, desapareceu na  Batalha  de  Alcácer-Quibir. O desaparecimento 
do rei deu origem ao mito do Sebastianismo: o Encoberto havia de voltar numa 
manhã de nevoeiro, montado num cavalo branco, para salvar Portugal. Ainda 
hoje estamos à sua espera, apesar de se saber agora que o seu corpo (será mesmo 
o seu?) está no Mosteiro dos Jerónimos. 
A expressão “ficar a ver navios” também está relacionada com o 
desaparecimento de D. Sebastião. Como o corpo não foi encontrado, o povo 
ficava a ver os navios chegarem a Lisboa, na esperança que o rei regressasse. 
Entretanto criaram-se ditos espirituosos. Eis um: D. Sebastião não conseguiu 
voltar porque não tinha farois de nevoeiro. 
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                                  A padeira de Aljubarrota 
 
Quando  se  recordam  os  herois  em 
Portugal,  fala‐se de reis ricos, soldados 
valentes  e  homens  fortes.  Como  é 
evidente  no  século  XIV.  não  se 
encontram  muitas  heroínas.  Mas 
aquelas  que  estão  na  história  fizeram 
actos  valentes  e  fortes.  Portanto 
podem‐se  definir    duas  categorias  de 
heroínas.  Aquelas  que  atuaram 
aleatoriamente e as outras que já eram 
heroínas de natureza.  
O último também diz respeito à heroína 
a padeira de Aljubarrota.  
Ela chamava‐se Brites Almeida e nasceu 
em Faro. Vinha de uma família pobre e 
humilde.  Já  na  infância  tinha  um 
comportamento masculino.  Em  vez  de 
brincar  com  bonecas  feitas  de  palha 
preferia  vagabundear  e  andar  à 
pancada. 
E também todas as profissões que teve 
ao  longo  da  vida  eram    profissões  de 
homem.  Quando  ficou  órfã  vendeu  a 
sua  herança  e  foi  andar  de  lugar  em 
lugar.  Pelo  caminho  aprendeu  a 
manejar a espada e o pau. Com a força 
que tinha e o sentimento de  lutar pela 
sua  independência, matou um  soldado 
que  queria  casar  com  ela.  Com medo 
da  justiça  fugiu  e  foi  capturada  por 
piratas  e  vendida  como  escrava. 
Conseguiu fugir mas estava cansada de 
viver  com medo.  Por  isso  aceitou  um 
trabalho  de  padeira  em  Aljubarrota  e 
casou‐se.  
Até aqui pode‐se dizer que ela foi uma 
mulher valente, com uma vida cheia de 
aventuras, mas  isso  ainda não  a  torna 
uma  heroína.  A  ação  que  lhe  deu  o 
nome  realizou‐se  no  dia  14  de Agosto 
de  1385  durante  a  batalha  de 
Aljubarrota.  Brites  Almeida  juntou‐se 

ao  exército  português  e  lutou  pela 
independência  de  Portugal.  Mas 
quando chegou a casa, encontrou sete 
castelhanos  dentro  do  forno  e 
imediatamente reagiu, pegou na pá de 
padeira e matou‐os. Depois formou um 
grupo  de  mulheres  que  foram  ao 
encontro  dos  restantes    soldados 
castelhanos escondidos.  
Esta  pá  histórica  figura  no  estandarte 
de Aljubarrota. 
Quando  ouvi  esta  história,  a  primeira 
pergunta que fiz a mim própria foi: 
Como  é  que  uma  mulher  com  traços 
tão  masculinos  se    enquadrava  na 
sociedade  do  século  XIV?  Para 
compreender ao que me estou a referir 
com  esta  pergunta,  vou  explicar  as 
dificuldades  das  mulheres  desse 
tempo.  Primeiro  é  evidente  que  as 
mulheres não tinham direitos. Tudo era 
decidido pelos homens,  por exemplo o 
pai  de  uma  jovem  decidia  com  quem 
ela  ia  casar  e  depois  o  marido 
determinava  sobre  ela.  Essa  atitude 
estabeleceu‐se  porque  está  escrito  no 
livro Génesis da Biblía que a mulher foi 
feita  da  costela  do  homem.  Como  as 
pessoas  eram  muito  religiosas 
acreditavam  nos  escritos  da  Biblía. 
Agora comparando a vida da padeira de 
Aljubarrota  e  as  regras  estritamente 
desse  século,  pode‐se  dizer  que  ela 
tinha  uma  vida  que  muitas  mulheres  
desejavam.  Por  isso  eu  acho  que  ela 
não  foi  só  a  heroína  da  batalha,   mas 
também  uma  heroína  para  as 
mulheres. 
                                                            
Lisa Maia, 9ºano, Nuernberg,                                            
                                                Alemanha 
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            O  PLANETA  DIC



 
No Planeta DIC não existem 
doenças porque nesse planeta há 
medicamentos para curar todo o 
tipo de doença. Para baixar a 
tensão, devia-se tomar um líquido 
verde que é feito de couve ralada 
misturada com água doce. Todos 
os tipos de doença da pele curam-
se com sumo de romã ou só com 
água mineral. Mas o ingrediente 
mais importante para essa doença 
é fígado de porco ralado. O gosto 
dessa mistura não é bom e 
também não é muito popular. 
Para evitar doenças na idade 
adulta os bebés e os meninos já 
deviam comer por dia uma 
pastilha  elástica com sabor de 
mentol. As doçarias abaixam o 
açúcar do sangue. O Planeta DIC 
é um sonho para todas as pessoas 
que têm doenças que não são 
possíveis de curar. 
       
  Helder Monteiro,10º ano, Bamberg, 
                                             Alemanha 
 
*********************************** 
 
 
 
 Este grupo toca em festas portuguesas, dele 
faz parte um antigo aluno da Escola 
Portuguesa,  que saiu em 2010-2011 com o 
12º ano e uma boa nota. É ele que formata 
as Palavras Cruzadas e as Sopas de Letras 
da Suíça.. Também toca no Rancho 
Folclórico e tem uma voz FANTÁSTICA! 
Obrigada pela colaboração e paciência, 
Jorge Esteves, de Chiasso.  É o rapaz que 
está no meio, claro.                                                                                                                                                           
 
 

 

Faz corresponder as cidades às 
regiões: 
 
 
Regiões                   Cidades 
 
Minho                        Faro 
Algarve                      Castelo Branco 
Beira Alta                   Évora 
Baixo Alentejo           Bragança 
Beira Baixa                Coimbra 
Alto Alentejo             Viseu              
Ribatejo                      Beja 
Estremadura               Santarém 
Beira Litoral               Braga 
Douro Litoral              Porto 
Trás-os Montes           Setúbal 
e Alto Douro 
***************************** 
Leonel Silva, 7º ano, Lugano, Suíça 

 
 
                   Ditos Famosos 
Só existem duas coisas infinitas: o 
Universo e a estupidez humana. E 
não estou muito seguro da primeira. 
                                      Albert Einstein 
 
Às vezes penso que a prova mais 
evidente de que existe vida inteligente 
no Universo é que nada, nem 
ninguém, tentou nunca contactar-nos. 
                                       Bill Watterson 
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          RANCHO  FOLCLÓRICO  REGIÕES  DE  PORTUGAL



Explique-nos o nome do Rancho. 

O Rancho nasceu de uma ideia acariciada há muito tempo pela Presidente da 
Associação Escola Portuguesa de Lugano, Maria da Assunção Rodrigues. 
Arranjou duas ensaiadoras, Luísa São Miguel e Marisa Azevedo, que se 
empenharam muito na formação de um rancho sério e com raízes culturais. 
Muito apoio veio do Sr. Vice-Cônsul de Lugano, Manuel Correia que, além de 
oferecer dois trajes da Madeira, de onde é oriundo, custeou ainda a bandeira. 
Obrigada! 

Este rancho faz a apresentação de todas as regiões de Portugal, assim como das duas 
Regiões Autónomas, Madeira e Açores. Procuramos apresentar-nos com os diferentes 
trajes de cada região, a sua música e danças, utilizando os objetos de trabalho de cada 
região, para assim descrever o nosso Portugal com os seus diferentes usos e costumes. 
Depois de uma atenta investigação, procuramos os tecidos e desenhos nas diferentes 
épocas ao longo dos anos.A maioria dos trajes foram feitos por um elemento do nosso 
Rancho, de nome Graziela, com muito boa vontade e dedicação. Devido ao pouco 
tempo, alguns trajes foram comprados nas lojas especialistas de Folclore e cada membro 
pagou o seu próprio traje.  
O Rancho foi fundado no dia 5 de Outubro de 2010, exatamente no dia do Centenário 
da República. A 19 de Dezembro fizemos a comemoração do batizado da nossa 
bandeira na Igreja do Cristo Risorto. Depois oferecemos um aperitivo a todos os que 
nos vieram ver, à volta de 400 pessoas. 

         
Quantos membros tem este grupo folclórico? 
Tem 55 elementos. Coro e músicos são 23 e os bailarinos são 11 homens e 15 mulheres.  
A presidente do Rancho é Marisa Grácio Azevedo, o vice-presidente é Lívio Gomes, 
que também é o realizador da marcha do  Rancho. 
Como se financia o Rancho? 
É financiado pelos próprios membros, mas visto que os portugueses tinham vontade e 
ficaram orgulhosos pelo nosso grupo, decidimos, em conjunto, fazê-los também 
participar como sócios. 
No dia 24 de abril realizámos o nosso 1º Festival de Folclore multiétnico. Tivemos 
ainda um convite para participar no dia 14 de maio no festival do Rancho “Os amigos 
de Locarno”. Está em programação outra saída para Berna, onde participaremos noutro 
Festival de Folclore, a 10 de Setembro. 
Entrevistador: David Pinelo, do 10º ano de Lugano, membro do Rancho, tal como 
toda a sua família.                                                                                                        20 
                                                                                                                                        



                                              A ANOREXIA 
  
A definição de beleza está em constante 
evolução. 
Há uns séculos a expressão “Gordura é 
formosura” predominava nas bocas de 
toda a gente: bonitas eram as mulheres 
mais cheias. Contudo, nos dias de hoje, 
a expressão mais comum é 
precisamente “Magreza é beleza”. Ao 
longo dos tempos passou-se de um 
extremo para o outro. Será possível 
estabelecer um termo mediano e 
saudável para toda a gente? 
A anorexia e a bulimia são doenças 
muito mencionadas na idade 
adolescente e, principalmente, no que 
toca ao sexo feminino. O número de 
raparigas belas e elegantes, que se olha 
ao espelho e se vê gorda, está para lá do 
inacreditável:   em  Inglaterra  estima-se  
que 1,1 milhão de raparigas com cerca 
de 16 anos sofra de distúrbios 
alimentares. 

Estas jovens passam dias e dias sem se 
alimentarem e, quando comem alguma 
coisa, ficam com um peso na 
consciência, o que as leva a vomitar. 
Muitas acabam internadas em clínicas 
onde as obrigam a comer muito mais do 
que o normal, para que recuperem o 
peso e voltem a ser saudáveis. 
A anorexia inicia-se com a má 
disposição da pessoa em relação ao seu 
corpo. No entanto, no emagrecimento 
extremo, a saúde deteriora-se e as 
pessoas em redor ganham alguma 
repugnância àquele corpo finíssimo, que 
já não é minimamente atraente. 
A anorexia está muito longe de ser o 
caminho para a beleza, não é mais que 
um carreiro para o oposto. 
 
 Inês Mira, 12º ano, Escola Secundária 
Fernando Lopes Graça, Portugal
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                              Manequins vítimas de anorexia: 
 
Ana Carolina Reston Macan, brasileira, 1,70 m. de altura e 46 kg de peso, chegou a 
pesar 42 kg. Nascida no interior de São Paulo, começou a trabalhar com 13 anos.  Em 
consequência da anorexia nervosa, a tensão arterial dela baixou imenso, o que fez com 
que passasse a ter dificuldades respiratórias. Estas  levaram a uma infeção generalizada 
e consequente morte, aos 21 anos. Quando morreu, a modelo pesava 40 kg.   

                                              
 
Isabelle Caro, francesa, nascida em 12 de setembro de 1982 e falecida em 17 de 
novembro de 2010, 1,65 m. de altura. Em 2006 pesava apenas 25 kg. Sofria de anorexia 
nervosa desde os 13 anos, devido a uma infância difícil. Tornou-se mundialmente 
conhecida há 3 anos, quando apareceu na campanha NO - ANOREXIA, fotografada 
pelo italiano Oliviero Toscani. Mostrou o seu corpo magro tentando alertar para o 
problema da anorexia. 

                           
 
No início de 2010, disposta  a enfrentar o distúrbio alimentar, festejou o ter conseguido 
chegar aos 42 kg. Infelizmente faleceu pouco tempo depois, devido a uma pneumonia. 
Ela viveu a vida inteira tentando perder peso e morreu tentando engordar. Que 
vida tão triste! 
Três meses mais tarde, a sua mãe suicidou-se. 
                                                    Kelly dos Santos Monteiro, 11º ano, Bellinzona, Suiça               
A Espanha foi o único país que tomou medidas, impondo um certo peso para as 
manequins. Infelizmente não teve ainda seguidores.                                                     22                              



                                  
                      PROVÉRBIOS   COMPARADOS 
 
 
 
  Todos os países têm os seus provérbios. Vamos ver um provérbio com o 
mesmo significado nos diversos países, por vezes com nomes de animais 
diferentes, e não só: 
 
 PORTUGAL    -      Matar dois coelhos de uma só cajadada. 
 RÚSSIA            -     Matar dois coelhos com um só tiro. 
 
ESPANHA         -     Matar dois pássaros com um só tiro. 
GRÉCIA            -      Matar dois pássaros com um só tiro.    
INGLATERRA  -     Matar dois pássaros com uma pedra.      
 
ALEMANHA     -     Matar duas moscas com um mata-moscas. 
MACEDÓNIA   -      Matar duas moscas com um mata-moscas.         
 
ITÁLIA               -    Apanhar dois pombos com uma fava.                          
 
FRANÇA            -    fazer duas coisas com uma pedra. 
 
IRÃO                  -    Acertar em dois alvos com uma flecha.       
 
Interessante ver que em dois países nos extremos ocidental e oriental da 
Europa o provérbio é exatamente igual -  Espanha e Grécia - ou quase igual 
-  Portugal e Rússia. A Inglaterra ainda dá uma oportunidade aos pássaros, 
tem de se ter boa pontaria com a pedra, ou andar a correr atrás deles. A 
Alemanha e a Macedónia andam às moscas, deve haver lá muitas. A Itália 
deve pertencer à Sociedade Protetora dos Animais, não mata, só apanha 
pombos.  A França e o Irão não querem saber de maltratar animais, usam 
outros objetos.   
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PROVÉRBIOS COMPARADOS: 
 
 
 

                      
                        
 
                      1. São 2 que se matam com um só tiro (no singular).                             
                      2. Não o faz a Itália. 
                      3. Com que mata a Rússia os 2 coelhos? 
                      4.Quantas são as moscas no provérbio? 
                                                                  
                                                                
                                                                  Sheila Ferreira e Valentina Marques 
                                                                          8º  ano, Bellinzona, Suíça 
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   1 7              

                    
 6                       
           4         
                     
                     
               9      
                      
                  10    
 3                             
                     
5                          
         8  12               
                     
                     
                     
                     
                     
 11                         
                     
  2                         
                     
                   
                   
                   

Perguntas:            
1) Os portugueses utilizavam instrumentos náuticos que permitiam a............. 
2) Substituiu a barca na Idade Média 
3)Depois de um temporal em 1418,encontraram refúgio numa ilha que chamaram.. 
4) Que terra foi conquistada em 1415? 
5) Pedro Álvares Cabral descobriu o ......... 
6) Quando descobriam uma terra ou ilha os portugueses colocavam um ........... 
7) Como chamou Camões o gigante de rocha no Cabo das Tormentas? 
8) Quem passou o Cabo Bojador? 
9) O que descobriram em 1427? 
10) Quem é que os mouros mantiveram como prisioneiro para trocar por Ceuta? 
11) Que terra foi descoberta em 1492? 
12) Portugal e....................assinaram o Tratado de Tordesilhas. 
Valentina  Gibellini, Diana M. Silva e Alessia Soares, 7ºe 8º anos, Bellinzona, Suíça 



 
 
Nesta Sopa de Letras encontram-se 28 palavras com o significado de 
bofetada (a 1ª palavra da lista). Algumas usam-se em certas regiões de 
Portugal, outras noutras zonas. Verificámos que o Norte é muito rico nesses 
vocábulos. Mãos à obra e procurem-nas! Aqui entre nós, e não é segredo 
nenhum - podem espalhá-lo bem - o Português, juntamente com o Inglês, é 
uma das línguas mais ricas em vocábulos do mundo. É pena o nosso país 
não ser também rico em dinheiro, palavra para a qual também existem 
inúmeros sinónimos. 
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                                             SOLUÇÕES 
Página 2: 
CHARADAS: 1. estrela 2. caixa 3. dormir 3. pergunta 5. flor 6. claro 7. Suíça 8.Portugal 
 
Página 6: 
Provérbios:  
A água corre para a água. 
A água é a melhor bebida. 
Água dá, a água leva. 
Água de Fevereiro, mata o onzeneiro. 
Água de Julho, no rio não faz barulho. 
Água detida é má para bebida. 
Água e vento são meio sustento. 
Água fervida alimenta a vida. 
Em Abril, lavra as altas, mesmo com água pelo machil.  
Fazer bem a vilão ruim é lançar água em cesto roto. Soluções: 
 
Soluções da Página 7: 
Adivinhas populares 
1. Gelo 
2. Água 
3. Ribeiro 
4. Água do poço 
5. A água mata a secura e o médico se cura não mata.  
 
Soluções da Página 9: 

   1. P R A  I    A    

   2. O C E A N O   

   3. L A G O     

 4. A Q U E D U T O   

  5. R I O       

   6. C H U V A    

7. A G U A C E I R O   

8. G E L O        

  9. O N D A S     

  10. C A S C A T A   

11. V A P O R       
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Soluções da página 10: 
 
 

P A G U A C E I R O L T U M Y 

V G G L G T N N U L A J R A A 

W U H U U U A A S R P N G G G 

O A S T A N R R A U S U U J U 

T D C M R R I R T N A A B B A 

R I N X D W Z W P S D S Ç C D 

M L J V E J L G F E O V B Z E 

Y H K Y N P O U C E W K L E I 

A A F Z T M R O A G O A D P R 

L B I F E T L S O O N R F J O 

U R L C A O J L R M L W U Z C 

I D M D N L A G U A D O A J E 

D C A I M B C P C B F P N A M 

E S A A C A H Y M J B C L O K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
Soluções da Página 19: 
Correspondência de cidades a regiões: 
Minho – Braga,  Algarve – Faro,  Beira Alta –Viseu, Baixo Alentejo – Beja,  
Beira Baixa – CasteloBranco, Alto Alentejo – Évora, Ribatejo – Santarém,  
Estremadura – Setúbal, Beira Litoral – Coimbra, Douro Litoral - Porto,  
Trás-os-Montes e Alto Douro - Bragança 
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Soluções da Página 24: 
 

 
 
  Soluções da Página 25:  
                                                   
                       CRUCIGRAMA  HISTÓRICO –  Soluções 
 

   1 7              

   N A              
 6 P A D R A O           
   V A     4         
   E M     C         
   G A     E         
   A S     T   9      
   C T     U   A      
   A O     T   C  10    
 3 P O R T O   S A N T O  I    
             R  N    
5 B R A S I L      E  F    
   S     8  12 E S P A N H A 
   T     G      N    
   R     I      T    
   O     L      E    
   N                 
   O     E      F    
 11 A M E R I C A      E    
   I     N      R    
  2 C A R A V E L A    N    
   A     S      A    
              N    
              D    
              O    
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   Soluções da Página 26: 
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