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Efemérides / Palestras Comemoração dos 100 anos do nascimento de Sophia 

 

 

Dia da Árvore 21 de março 
Este evento foi  assinalado foi com a plantação 

de árvores efetuada por alunos dos CEF, com a 
supervisão dos seus professores. 

  
  Este ano de 2019, 
mais uma vez a 
Escola Secundária 
D. João V partici-
pou neste evento 
e arrebatou o pri-
meiro prémio. 
   Estão de para-
béns a Professora 
Sandra Machado e 
os alunos do 
“Clube de Teatro”.  

Dia do PI  
Este dia foi celebrado com a exposição de  
trabalhos realizados pelos alunos do 2.º ci-
clo. 

LIBERDADE 

Aqui nesta praia onde 

Não há nenhum vestígio de impureza, 

Aqui onde há somente 

Ondas tombando ininterruptamente, 

Puro espaço e lúcida unidade, 

Aqui o tempo apaixonadamente 

Encontra a própria liberdade. 

  

          PORQUE 

Porque os outros se mascaram mas tu não 

Porque os outros usam a virtude 

Para comprar o que não tem perdão 

Porque os outros têm medo mas tu não 

Porque os outros são os túmulos caiados 

Onde germina calada a podridão. 

Porque os outros se calam mas tu não. 

Porque os outros se compram e se vendem 

E os seus gestos dão sempre dividendo. 

Porque os outros são hábeis mas tu não. 

Porque os outros vão à sombra dos abri-

gos 

E tu vais de mãos dadas com os perigos. 

Porque os outros calculam mas tu não. 

Poema Azul 
O mar beijando a areia 

O céu e a lua cheia 

Que cai no mar 

Que abraça a areia 

Que mostra o céu 

E a lua cheia 

Que prateia os cabelos do meu bem 

Que olha o mar beijando a areia 

E uma estrelinha solta no céu 

Que cai no mar 

Que abraça a areia 

Que mostra o céu e a lua cheia 
um beijo meu. 

Educar para o direito 
 

No dia 3 de Maio os alunos do Ensino 
Secundário, Profissional e CEF assistiram 
a uma palestra/debate, organizada pela 
Professora Isabel Antunes e dinamizada 
pela  advogada e oradora deste  evento 
a Dr ª Paula Varandas, subordinada ao 
tema “Educar para o Direito”. 
Alunos , professores e técnicos assisti-
ram com muito interesse a esta exposi-
ção.  
A oradora deixou o seu contacto e não 
resistiu a tirar uma “selfie” com o públi-
co, a qual foi publicada na sua página do 
Facebook. 

   

   Comemorou-se este 

ano o centenário do nas-

cimento de Sophia de 

Mello Breyner Andre-

sen.  

   No dia da poesia, a 

Biblioteca D. João V 

assinalou esta data com 

a leitura de poemas da 

autora. 

   Os alunos deram asas à 

sua criatividade e tam-

bém eles escreveram os 

seus poemas. Na página 

ao lado, poderão esprei-

tar um pouquinho dos 

seus trabalhos. 

Mostra de Teatro da Amadora 


