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           O número dezasseis da Página Cul-

tural - Lívre Arbítrio, é o terceiro número 

deste ano letivo. 

          Todos os que trabalharam neste 

projeto não querem deixar morrer esta 

publicação. Para isso, toda a comunidade escolar deve continuar a 

dar o seu contributo, bem valioso, para divulgar o que de melhor se vai fa-

zendo na escola.  

 
Queremos crescer mais! Queremos a participação de todos! 
 
Vem dinamizar a tua escola nas próximas edições.  

 

NOTA DE ABER-

TURA 

CIDADÃO DO MUNDO

Está a chegar o campeonato da Europa em futebol. A seleção de

PORTUGAL vai competir com outras para mostrar todo o seu valor.

Assim, nada melhor que dar a conhecer um dos vinte e três jogadores

portugueses que integram a nossa seleção, um grande atleta, um

cidadão do mundo:

Luís Carlos Almeida da Cunha - NANI.
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UM POUCO DE LUIS…

• Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido por
Nani, nasceu na cidade da Amadora, Portugal, a 17 de
novembro de 1986 e é filho de emigrantes cabo-
verdianos. Foi criado em Portugal sendo o único de
entre os seus irmãos a não ter nascido em Cabo Verde.

• Atualmente, o futebolista português joga como médio
ofensivo, no Fenerbahçe, mas a sua formação deve-se
às escolas do Sporting Clube de Portugal.

HISTÓRICO DE CLUBES POR ONDE PASSOU…

-> Começou por jogar no clube local, o Real
Massamá, cerca de sete épocas e foi aí que
atraiu a atenção do Sporting, para onde se
mudou e onde esteve dois anos nas escolas do
clube, até se estrear profissionalmente, em
2005, ao serviço do Sporting.

->Apenas bastaram duas épocas para Nani
chamar a atenção, do Manchester United, onde
esteve oito épocas, conquistando vários títulos,
não só individuais como, coletivos.

PRÉMIOS INDIVIDUAIS PRÉMIOS COLETIVOS

http://1.bp.blogspot.com/_nuQ-1NY3Txk/Sdp7JbhPORI/AAAAAAAAA9k/wt5bJ8zLOuA/s1600-h/image-1a9f5ff162b928d169d6f19113277c61-000008275435%5B1%5D.jpg
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CURIOSIDADES..!!

• Pratica capoeira, o que explica os

habituais saltos mortais na comemora-

ção dos seus golos.

• Na sua adolescência morou na Amadora

onde costumava jogar futebol com

Manuel Fernandes, hoje jogador do

Beşiktaş.

Apreciação Crítica 
“Um Pequeno Conto de Amor”, de José Santana, é uma obra de 
literatura infantil e juvenil em que o tema principal é a diferen-
ça, algo muito falado atualmente, visto que não é aceite pela 
maior parte da nossa sociedade. 
O livro fala de um menino de quatro anos que ainda se sentava 
no ombro do pai por ser tão minúsculo. 
Eles eram felizes até o pai se aperceber que o filho não podia brincar. Então, decidiu aju-
dá-lo e caminhou até à Floresta Entrelaçada onde se encontrava uma feiticeira que dizia 
possuir o poder absoluto e, mesmo sem acreditar nisso, o desejo de salvar o filho era 
maior que a dúvida, o que o fez avançar com a sua atitude. Mas havia um problema, a 
feiticeira que tudo podia, apenas não conseguia transformar algo menor em maior, pelo 
que o pai, de coração partido, achou que o amor que o filho lhe transmitia era suficiente 
para ambos suportarem a diferença. Quando o filho fez nove anos, o pai não aguentou e 
voltou à Floresta para falar com a feiticeira. Logo que a encontrou pediu-lhe que enco-
lhesse o mundo inteiro, mas usando a técnica do contrário, isto é, pediu-lhe que fizesse 
o maior, mais pequeno ficar. 
Este conto tocou-me um pouco, ao mostrar que o amor de um pai é enorme, pois ele 
tenta tudo para ajudar o filho, sem nunca desistir, chamando também a atenção dos 
mais pequenos para um assunto importante: Todos somos diferentes por fora, mas so-
mos semelhantes por dentro. 
A par da sua leitura fácil, possui ilustrações fantásticas, feitas por Sofia Lucas, que por si 
só também contam uma história. Usa o vermelho que representa algo importante e que 
devemos ter em atenção quando o lemos; imagens mais tristes, onde o preto é o mais 
destacado, representando momentos menos bons; o branco que simboliza a paz, coisas 
positivas e que é usado em momentos melhores, havendo assim um jogo de cores, de 
luz e de sombras que dão mais brilho ao livro. As frases na contracapa do livro não po-
deriam descrevê-lo melhor. A vida não se mede aos palmos e com amor, algo sem defi-
nição e tamanho, tudo se cria e nada fica menor! Um livro que recomendo para os mais 
pequenos e até para os mais velhos. ‘’No meio do caos, há histórias que nos deixam em 
paz (...)                                                                             
                                                                                                        Renata Morgado, nº 26, 10º B 

Rafael Céu; Fábio Rodrigues; Osmarino Seidi 
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Carta 
 
São João Da Talha, 23 de Setembro de 2015 
 
Olá Euclides tudo bem? Como vai tudo por ai, em casa dos teus pais? 
Resolvi  escrever-te esta carta para te dar a conheçer um pouco das atividades e dos 
bons momentos que passei nas férias. 
Começo por te falar de futebol e no mercado de tranferências de jogadores que se 
foram efetuando. Vi equipas inglesas a perderem a cabeça com gastos de valores 
astronómicos. Quando Otamendi se transferiu do Valência para o Manchester City 
por 40 milhoes de euros, achei um absurdo. Não que o Otamendi não tivesse quali-
dade, isso nem se põe em causa, mas vi depois o Manchester United chegar-se à 
frente com 80 milhões em cima da mesa para levar uma pérola do Mónaco com 
apenas 19 anos. Foi o topo das loucuras! Tantos milhões foram movimentados, mas 
nenhum deles bateu o recorde do El Matador, Cristiano Ronaldo, 94 milhões limpos! 
É de encher o olho!... Mas isto não é tudo!...  E digo-te já que, cada vez tenho mais 
certeza, que o melhor jogador do mundo é Português!  
Mudando de ares: Algarve, isso mesmo irmão, Algarve!... Estava eu na toalha,  deita-
do de rabo para o ar, a ouvir o que tu sabes, um bom rap crioulo, se não quando,... 
levo com areia na cabeça... Aff!  Quão irritante isso é!... Pensei ser um bando de mi-
údos, longe da vista dos pais. Com cara de poucos amigos, tirei os phones e gritei. 
Mas, surpresa das surpresas, ao abrir os olhos, vi uma mulata com aquelas medidas 
que só um professor de matemática pode calcular rapidamente,... HAHAHA! Neste 
momento deves estar a dizer: “Ai, o meu puto não falha, malandrinho!” Bem, eu di-
go-te,  que com esta mulata não me importava  de ser mau a matemática!... De er-
rar nos cálculos!... De ser emendado por ela!... Houve troca de desculpas... e aca-
bamos a trocar os números dos nossos telemóveis! Mas isso nem foi nada!... 
Um mês depois, passou de desconhecida a minha namorada! Devias ver, esta crioula 
é linda! Foi pintada a guache e a pincel e, depois de três beijos, eu já só queria a lua 
de mel!...  
Bem Euclides, era isto que tinha para te contar. Espero que me escrevas sobre as 
tuas aventuras de verão, esperando que elas tenham sido tão boas quanto as mi-
nhas. 
Agora tenho de ir, porque o limite a que me submeti para esta missiva, foi de ape-

nas 250 palavras.  

Um abraço. 

                                                                                                       Flávio Silva, Voc. 3B 


