
 ORNAL MÃOS D’OURO
VISITA AO MUSEU DO F.C.PORTO
Visitei com o meu grupo e em conjunto com técnicas o histórico Museu do F.C.Porto
Gostamos do espólio, taças, velas gloriosas do clube. Entretanto o guia falou do poema 
intitulado Aleluia referido pelo treinador Vilas Boas numa cerimónia de entrega de 
prémios 
Gostei muito de ver os trofeus do F.C.Porto é um grande clube. Tem uma estrutura gran-
diosa e sólida
Além de ter �cado espantado com udo �quei emocionado quando estive perto da taça 
Intercontinental 
Gostei muito de ver as estátuas dos jogadores dos 60, jogadores esse do meu tempo 
Gostei muito do evento porque �quei a conhecer algumas �guras que não conhecia e 
os troféus do clube Portista que conquistou a longo de muitas épocas por isso, dou os 
Parabéns ao clube do porto e ao Presidente 
Gostei muito da visita porque nunca tinha ido a um museu futebolístico. Gostei muito 
de conhecer pessoalmente o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Só não gostei do 
barulho que lá estava, uma vez que tenha problemas auditivos. Queria ter tirado uma 
fotogra�a no relvado o que não foi possível. De resto correu tudo bem.

A cidade do Porto nasceu aproximadamente há oito séculos.
Desde o início do povoamento da bacia mediterrânea a cidade do Porto foi 
mais tarde denominada, primeiro cale, e mais tarde de Portucale, de onde 
derivou o nome Portugal.
As muralhas da cidade foram construídas no século XII. O Infante D. Henri-
que nasceu na cidade em 1394. O porto e também conhecido cidade do 
trabalho, devido ao dinamismo da sua burguesia. O porto tem umas das 
melhores gastronomias do mundo, e o melhor vinho do mundo. Tem uma boa 
sardinha, tem a festa de São João, que é um espectáculo, levamos com muitas 
marteladas na cabeça. Temos palácios muito bonitos, museus enfim, tem tudo 
que um turista procura. O Porto tem também a maior estação ferroviária da 
cidade que é São Bento, onde viajam e chegam pessoas de todo o lado do 
pais e até mesmo dos países vizinhos. E não esquecendo da Ribeira que é 
muito bonita tem ali bons restaurantes, o palácio da bolsa, o mercado Ferrei-
ra Borges a igreja de São Nicolau o Centro Social de São Nicolau.
É importante conhecer as vindimas que a cidade tem para saber mais um 
pouco sobre o vinho do porto. O porto também é uma cidade boa para se 
viver, as pessoas são atenciosas, mais carismáticas. 

Os reis estão a chegar
Abençoar o deus menino 
Mais uma estrela a brilhar 
Nesse seu olhar divino 

Vem os reis, vem a alegria 
Visitar terras de além 
Ó que linda primazia 
Estou triste mas tenho alguém 

Sou feliz durante o ano 
Ó meus deus como o tempo passa 
Não caio em desengano 
Nem que a vida faça ou não faça 

Viverei eternamente 
Com amor e devoção 
Levo a vida contente 
E só deus é a razão 

Para lá distante da vida 
Mas com força para viver 
Ó alegria forte e convertida
Que eu tenho neste meu ser 

Quis fazer leitão da vida 
Já nada tinha para dar
Com esta paixão conseguida 
Mais uns reis eu vou passar

FESTEJO DOS REIS 

Desporto é toda a forma de praticar actividade física que, através da partici-
pação ocasional ou organizada, visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão 
e/ou mental e proporcionar entretimento aos participantes. Pode ser competiti-
vo, onde o vencedor ou vencedores podem ser identificados por obtenção de 
um objectivo, e pode exigir um grau de habilidade, especialmente em níveis mais 
elevados. São centenas de tipos de desportos existentes, incluído aqueles para 
um único participante, até aqueles com centenas de tabuleiro e jogos de cartas 
são muitas vezes referidos como desportos, mas um desporto é geralmente 
reconhecido como sendo baseado na actividade física. 
Desportos são normalmente geridos por um conjunto de regras ou costumes. 
Eventos físicos, como marcar golos ou cruzar uma linha em primeiro muitas 
vezes definem o resultado de um desporto. No entanto, o grau de habilidade e 
desempenho em alguns desportos, como salto, patinagem no gelo é julgado de 
acordo com critério bem definidos. 
Os desportos são na maioria das vezes jogados apenas por diversão ou pelo 
simples facto das pessoas precisarem de exercícios para se manterem em boas 
condições físicas. No entanto, o desporto e em especial o profissional é muito 
competitivo e uma importante fonte de rendimento económico e entreteni-
mento.

Falar sobre um monumento e património municipal pode ser muito simples, como se 
pode con�rmar que este Mercado do Bolão é internacionalmente conhecido. É um 
ponto de referência nacional. 
Com um século mais ou menos de vida, isto é um símbolo incontestável. Felizmente 
este local deu muito trabalho a muitas pessoas e prestigio à cidade do Porto, hoje 
encontra-se quase vazio devido aos problemas de infraestruturas.
O nome Bolhão nasceu na origem d uma grande bolha que aparece na sua construção 
Espero bem que com todo carinho e boa vontade alguém olhe por isto. 

Percorro a cidade triste e cinzenta com Portuenses para lá e para cá. Ó Porto 
só e sozinho abandonado pela noite fria e gelada com tantos sem-abrigo sozi-
nhos e abandonados.
Vivo na rua minha loucura só louco pela minha sorte gostava de amor e 
ternura ou abraçar o frio da morte.
Nessa base fundamental da vida, quer seja pobre, quer seja rico, e o menino 
que veio duma ilha tornou-se o ouro do mundo em futebol e em bandeira 
Portuguesa, na verdade carimbou o antigo Eusébio, e que fique sempre na 
memória.
Grandes jogadores, grandes treinadores, enfim, Parabéns Portugal.

PORTO

GRUPO MÃOS À OBRA:
Alberto Silva                                  António Barbosa 
António Neves                               António Renato
António Silveira                              Apolinário
Manuel Orlando                             Mamadou
Arnaldo                                         Borges
César                                            Fernando
Filipe                                             João Paulo
Joaquim Martins 

HISTÓRIA DE VIDA

BOLHÃO

DESPORTO

SANGUECIDADE DO PORTO

Desde os 14 anos de idade que saiu da sua terra natal, Guiné Conakcry, com 
destino a República do Senegal. Aos 25 anos de idade, ele começa a 
trabalhar numa loja de bijutaria e conseguiu uma boa vida, uma vida 
melhor, �zeram-lhe mudar de ar e de rumo começando por viajar para a 
países vizinho, tais como, Gambia, Mali, Costa de Mar�m. Ai decide ir à 
procura de uma vida ainda melhor noutros sítios mais procurados na 
altura. A emigração na direcção ao Norte de África e Europa. 
Assim Mamadou vai viajar conhecendo muitas terras e muitos povos tais 
como Burkina Fasso, Argélia, Tunisia, Líbia e Morrocos onde �nalmente 
consegue um visto de entrada para Portugal no ano de 1990. O grande 
sonho conseguido a procura de trabalho leva-o construção civil onde 
aprende a pro�ssão de forrageiro esquecendo de vez a bijutaria. Com força 
de vontade e muita luta ele consegue superar as crises que o pais atraves-
sou e hoje está integrado na sociedade. 

O sangue alimenta as células, limpas-as e 
conserva-as sãs. Graças a ele recebem nutri-
ção e o oxigénio entra nas células filtrando--
se pelos capilares. O sangue recolhe os 
restos que saem delas e atravessam as pare-
des dos capilares, acabando por chegar ao 
sangue. O ácido úrico, é transportado pelo 
sangue para os rins, onde se misturam com 
água e saem do corpo em forma de urina 
Sabia que..
Alinhando todos os capilares do seu corpo, 
formaria um fio com mais de 25000 quilóme-
tros. Isto falando de uma pessoa normal. 
O nosso grande amigo com força para nos proteger sãos os Glóbulos Brancos. 
Não se iluda quando alguém disser que o sangue é vermelho, 100% mentira!
O sangue parece ser de cor vermelha intensa, mas essa não é a realidade…
A olho nu não será capaz de ter um diagnóstico perfeito, mas se vir por um 
microscópio, verá que é composto de várias espécies de células e apenas uma 
dessa é vermelha. Mas isto é o suficiente para dar cor ao sangue.
Os glóbulos brancos têm uma total eficiência pois expulsam os intrusos chama-
dos vírus, tanto a nível da constipação, como da gripe. Para manter estes solda-
dos maravilhosos que nos defendem temos que nos manter em forma dando os 
ingredientes como: alimentação equilibrada. 
O coração é muito bonito mas é nos postais. Na verdade esse motor humano 
é mesmo parecido como um punho fechado. 

MOMENTOS DE 
DESCONTRAÇÃO

Um cliente chega a um bar e diz: 
Servem cachorros?
E o empregado diz: Sim, servimos 
toda a gente!
A professora pergunta aos alunos: 
sabeis qual é a coisa mais velha do 
mundo? E ninguém responder, e a 
professora diz: É O TEMPO. Mas o 
Zequinha diz: é mentira porque eu 
sou mais velho que o tempo! E a 
professora questiona: e porquê? 
Porque a minha mãe diz sempre ás 
amigas que eu nasci antes do 
tempo!
Mãe e filha encontram-se a dormir 
na rua… que horas são na torre da 
igreja?  

J


